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Въведение

Моисей: Един мъж със самоотвержена преданост

Простото споменаване на името на Моисей предизвиква различни представи в главите на различните
хора. Например, моите мисли се връщат далеч в миналото към филма “Десетте заповеди” на режисьора
Сесил ДеМейл, с участието на актьора Чарлтън Хестън в главната роля,  който спечели награда. В тази роля
той беше красив, сърцат и внушаващ доверие, поради което първите ми представи за Моисей се формираха
от този класически образ на Холивуд. Но тъй като е човек на Бога, Моисей трябва да е бил много повече от
това. Днешното  поколение  би  поставило  този  филм  в  архивите  на  филмовата  индустрия.  Сега  филма
“Десетте  заповеди”  е  затъмнен  от  “Принца  на  Египет,”  един  развлекателен  анимационен  филм,  който
представя друг образ на Моисей. В него той е тънък, съобразителен, обичащ забавленията и неостаряващ
герой. Независимо дали препуска с карета, вдигайки облаци плах около двореца на фараона на Египет или
води хората през разделените води на Червено море, загорялата суперзвезда е любимец на всички. Деца и
възрастни харесват измислиците, включени в сюжета, изобразяващи един мъж, чийто облик не се променя,
независимо дали е в младежка възраст или е на 80 години. Искам да кажа, че подобно на жизнерадостния
Принц на Египет, всеки би желал да пие от същия “фонтан на младостта.”

Но  почакайте,  има  нещо  подозрително,  поради  липсата  на  нещо  в  тези  два  образа.  Те  носят
правилното  име,  вярно  е  и  името  на  страната,  но  липсва  нещо  много  по-важно,  което  се  нарича
реалистичност. Когато се обърнете към по-надеждният източник (Библията) за живота на Моисей, от която
можете да си съставите правилна представа за човека на Бога, който е използуван по такъв забележителен
начин, вие придобивате едно разбиране, което е както реалистично, така и заслужаващо доверие. А когато
смесите тези две съставни части, пред вас израства верния образ на мъж, за който се говори в тази книга.
През врече на повече от тридесет и пет годишната ми практика като служител на Бога, след като пиша
книги от повече от двадесет години, аз преследвам двойната цел - да се придържам към библейска точност
и към практически реализъм, когато описвам тази личност. По тази причина никога не съм се интересувал
от фантастични образи или измислени характеристики на реални хора, които са живели в реалния свят.
Правейки това разяснение,  аз разбирам, че част от читателите ми ще изпитат съжаление към мен и ще
счетат, че подхода ми е твърде ограничен и лишен от гъвкавост. Според тях, по този начин аз се лиших от
толкова много творчески възможности. Нека бъде така.  В моят свят на неизбежна, открита, задълбочена
реалност не остава много място за видения, особено ако се надявате да помогнете на реалните хора да
останат в реалния живот. Точно това е желанието ми. За да бъдат нещата още по-трудни, аз не съм страстен
любител на писането заради самото писане. Поради това, докато изпитвате съжаление към мене, това ще ви
даде достатъчно основание да изпитате цялата ми философия за комуникиране.

От друга  страна,  ако  сте  човек,  който търси фактите,  такива  каквито са,  основаващи се  само на
истината, разкрита в Божието Слово, без да отделяте много време и място за нереалистични разбирания,
произтичащи от областта на сънищата,  то настоящето,  придържащо се към земята изследване е за  вас.
Подобно на другите ми три библиографски книги: Давид, Естир и Йосиф, тази книга за Моисей ще ви
връща отново и отново към реалността. Освен това, тя ще ви помогне да се свържете с един мъж, който е
живял в свят като вашия, който се е срещал с проблеми като вашите и не винаги ги е разрешавал правилно,
но който, независимо от грешките и недостатъците си, е станал полезен в ръцете на Бога за изпълнение на
суверенните цели на Бога, за осъществяване на безпогрешния план на Бога в необходимото време.

Отново и отново вие ще установявате, че кимате с разбиране и състрадание, когато си мислите, какво
щяхте да  направите,  ако бяхте  на  негово място.  Отново и  отново ще се усмихвате,  когато  се  откриете
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обрисуван в живота на едно съвсем обикновено човешко същество, което, поради несравнимата милост на
Бога,  е  било  в  състояние  да  постигне  някои  наистина  забележителни  неща.  Следователно,  ако  това  е
източник на надежда в сегашните дни, когато енергията ви пресъхва и парите не ви стигат, това е книга за
вас. Вместо да ви засипе с подробности за никому ненужни достижения и очаквания, които предизвикват
чувство  за  вина,  Моисей:  Един  мъж с  неегоистична  преданост ще  ви  предостави  свежи криле,  за  да
полетите в новото столетие, убедени не в своята, а в Божията сила.

Кой знае? Това Червено море, което ви поставя на изпитание в момента, изглежда толкова бурно,
дълбоко и заплашително, но може да се раздели, докато четете тези страници. А когато това стане, вие ще се
почувствате толкова благодарен или смирен, колкото е бил Моисей на времето. Реалността ни говори, че
това не може да стане. Както и да е, вие ще бъдете по-добре подготвен, за да се справите с това, след като се
запознаете с един реален човек, който нито е бил красива суперзвезда, нито някаква измислена личност,
който на външен вид е на 38 години, въпреки че фактически е на 80.

Ако това е, което търсите, добре дошли в моя свят, за да видите как работи Бог.

Чарлз Суиндъл

Глава 1

Нещастие, средата на пътя и убийство

Представете си някой историк в далечното бъдеще, който се рови в древните архиви, разтваряйки
потъмнели и прашни документи, за да търси информация за миналото.

Вашият живот.
Поставяйки отделните късчета разбъркана информация на масата си, избледнели снимки, оръфани

страници от списания, записи в шофьорското ви свидетелство и кредитните ви карти, той започва да си
съставя  заключения  за  това  кой сте вие  и  какъв сте бил.  Кои факти би включил такъв изследовател  в
описанието си? Ако е мъдър, той ще помни, че вие сте продукт на времето си. Всички сме продукти на
времето си. Важно е да помним това, когато изучаваме живота на някой човек. Ние не можем и трябва да не
отделяме човека от времето му. Времето, в което сме живели и нашите уникални лични особености се
превръщат в наковалня, върху която се изковава и формира характера ни. Моисей е станал човек на Бога в
един  исторически  период  на  промяна.  Когато  небесният  призив  дошъл,  за  да  обяви  настъпването  на
решаващ поврат в съдбата на хората и народите, Моисей влязъл в окопа. Може да не е направил това с
желание, може да се е страхувал, може да е бил изпълнен със съжаления и съмнения.  Но накрая той се е
предал и е станал инструмент в ръцете на Бога за собственото си поколение.  Същото се отнася и за нашето
поколение.  Бог   продължава  да  търси мъже и  жени,  които вярват  в  Него,  независимо от  слабостите  и
съмненията си и ще се превърнат в чуден инструмент в Божията ръка, за постигане на Божията цел.

Зависим от обратите на събитията
Бебето Моисей отворило очите си, за да види един свят, който е бил напълно различен от нашия свят.

Раждането на това бебе поставило началото на една поредица от събития, които щели да променят съдбата
на народите и да формира житейския път на милиони хора. 

Изход
Тази дума означава  “напускане,  заминаване.”  Тя описва заминаването на израилтяните от Египет,

където те са живеели повече от 430 години. Те влезли в тази земя като малко семейство, а я напуснали като
голям народ, когато най-после фараона позволил на Божиите хора да тръгнат на много дълго пътешествие
към  Обещаната  земя,  земята  на  Ханаан.  Изход  описва  велики  събития  и  една  голяма  драма.  Тя   е
продължение на книгата Битие, а между тях се простира период от няколко века.  Изход започва от там,
където завършва Битие, като помежду им се намира един период от 350 години. 

Човекът на промяната 
Главното действащо лице в края на Битие е един човек, наречен Йосиф. (За по-подробно запознаване

с историята на този човек, можете да прочетете друга книга от тази поредица - “Йосиф, Един почтен и
прощаващ човек.” Мразен и несправедливо третиран от завистливите си братя, още като наивен юноша,
Йосиф бил продаден в робство на минаващ керван, който пътувал за Египет. С течение на времето и след
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една поредица от невероятни събития, Бог оказал велика чест на този млад човек и го извадил от робското
му положение, измъкнал го от тъмницата на египетския затвор и го направил пръв служител на самият
Фараон. Въпреки всички пречки, той станал министър-председател на най-могъщата държава в древния
свят. 

Тук се съдържа голямата изненада: Йосиф, забележителния бивш роб, който се издигнал до такива
висини и престиж, е бил юдеин. А какво велико име си спечелил този млад мъж! Бог му дал мъдрост, за да
се справи големи и сложни проблеми. Фараонът бързо разбрал това и го поставяйки го да ръководи селското
стопанство и икономиката на държавата, защото по това време ужасяващ глад помитал земята. Предупреден
от Бога, Йосиф видял наближаването на глада и се подготвил своевременно. Друго било положението с
баща му и братята му в Ханаан, които останали без храна и щели да умрат от глад, ако не направят нещо.
Поради това няколко от братята отишли в Египет, за да купят зърно и така се срещнали с управителя на тази
страна - собственият им отдавна изгубен брат. След едно топло и вълнуващо обединение на семейството,
Йосиф поканил братята и баща си да се преселят в Египет, за да се наслаждават на изобилие от зърно и на
прекрасна земя, където да отглеждат реколта и да пасат стадата си. 

Ако се надявате да оцените значението на изхода, вие сте длъжни да разберете как за пръв път юдеите
са попаднали в тази чужда земя.  Децата на Яков не са били раждани, за да живеят в Египет! Те са били
раждани да живеят в Ханаан, една богата и обновена земя на обещанието, която очаквала тяхното връщане.
Фараонът отговорил на пристигането на семейството на Яков в Египет с отворени обятия и с благородни
ръце: “И Фараонът говори на Йосифа, казвайки: Баща ти и братята ти дойдоха при тебе. Египетската
земя е пред тебе; настани баща си и братята си в най-добрата местност от земята; нека живеят в
Гесенската земя.  И ако знаеш,  че  някои от тях са способни мъже,  постави ги надзиратели над моя
добитък” (Бит.47:5-6). Поради милостта на Фараона, Йосиф можал да посрещне с радост семейството си в
тази  приятелска земя и да им даде такива  неща,  за  които даже не са  могли да мечтаят.  Той им казал:
“Прочее, не бойте се; аз ще храня вас и челядите ви. И утеши ги и говори им любезно” (Бит.50:21) Още по-
удивително е, че в сърцето си Йосиф не е изпитвал омраза и чувство за мъст към братята си, които са го
мразели и са се отнесли лошо с него. Ето по стечение на тези странни и чудни обстоятелства синовете на
Израел отишли да живеят в Египет.

Промяна на хоризонта 
“Така Йосиф остана да живее в Египет, той и бащиният у дом. И Йосиф живя сто и десет години”

(Бит. 50:22). Предполага се,  че Йосиф е бил на около 39 години, когато семейството му се установява да
живее в Египет. След това той живял още 71 години и умрял. Последният стих от книгата Битие казва
сбито:  “И тъй, Йосиф умря на възраст сто и десет години; и балсамираха го и положиха го в ковчег в
Египет” (Бит.  50:26). Тихата смърт на този достоен човек отбелязва края на добрия живот за юдеите в
Египет. След смъртта на Йосиф, животът на юдеите започнал да се променя и скоро щастието ги напуснало.
С течение на времето броят на юдеите лавинообразно се увеличавал и те се превърнали в най-многобройния
народ в Египет, което породило нарастващи опасения в египетските власти. Отношението на египтяните
към тези “чужди юдеи” станало отрицателно. 

Отвратителните овчари 
Преди  много  години  Йосиф  предупредил  братята  си  за  нещо  много  специфично  в  културата  на

египтяните. Това нещо е незначително и лесно можем да го пропуснем, поради което предполагам, че е
било  пропуснато  и  от  братята  му.  Сега,  когато  имаме  представа  какво  означава  човек  да  живее  като
емигрант,  нека да се  вгледаме по-задълбочено в този случай.  Когато бях млад моряк и за пръв път ми
предстоеше да посетя Япония, никога няма да забравя как нашия полковник се изправи пред нас и ни описа
новия живот, който ни предстоеше да изживеем. Това съвсем не приличаше на шофиране по магистрала в
Северна Каролина,  беше съвсем различно от шляенето по прашните улици на някой тексаски град, нито на
ритането на топка по плажовете на Южна Калифорния. Предстоеше ни да бъдем гледани с подозрение от
някои хора и даже враждебно - от други. Повечето от нас никога преди не бяха се оказвали в положението
на чужденци. Тъкмо това е обяснявал Йосиф, когато е разказвал за нравите и манталитета на египтяните.
Чуйте съвета му:  “А Йосиф рече на братята си и на бащиния си дом … И когато ви повика Фараона и
попита:  Какво  ви  е  занятието?  Кажете:  Ние,  слугите  ти  и  бащите  ни,  от  младини  до  сега  сме
скотовъдци. Кажете това, за да живеете н Гесенската земя, защото всичките овчари са отвратителни
за египтяните” (Бит. 47:31, 33-34).

Йосиф им казал: “Каквото и да правите, не казвайте на Фараона, че сте овчари! Това трябва да си
остане тайна, разбирате ли? Просто му кажете, че се грижите за добитъка.”  Досещате ли се, защо им е
казал това? Защото Йосиф е знаел, че овчарите са били омразни за египтяните. Нека да ви дам още малко
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допълнителна информация. По онова време египетската култура е била издигната до високо ниво. Нейните
представители  се  очаквало  да  притежават  определено  ниво  на  образованост  и  професионализъм.  В
образователно  отношение  Египет  е  бил  на  най-високо  ниво.  Напредъкът  на  египетските  йероглифи,
прекрасните  университети,  завидното  икономическо  благоденствие,  всичко  това  давало  основание  на
египтяните да гледат подозрително на всяка група преселници или емигранти, която би могла да понижи
качеството на доброто им бъдеще. Те наистина не искали да внесат в страната си някакви презрени овчари,
които да опетнят високото ниво на нацията. 

Изследователите на Стария Завет Кейл и Делитч добавят към казаното до тук следното интересно
становище: “Антипатията на египтяните към овчарите произтича от факта, че колкото повече икономиката
на Египет започвала да зависи от селското стопанство, толкова повече египтяните започвали да свързват
представата си за грубост и варварство със самото название на овчаря. Това се доказва по различен начин от
паметниците,  на  които  овчарите  постоянно  са  изобразявани  като  слаби,  високи,  суховати,  изкривени,
изтощени и приличащи на духове фигури.” С други думи, овчарите са представлявали ниското качество на
живот, по-точно казано - животът в пустинята. Да се използува думата “овчар” по време на този сърдечен
момент от взаимоотношенията с Фараона определено би означавало да се направи фалстарт. 

Замислете  се  за  далечното  минало,  когато  част  от  американските  заселници  са  се  заселвали  в
новоиздадения “Запад” и ще видите подобна картина. Барони на говедата и на овцете са се конкурирали
помежду си за завладяване на земя и за печалби и уверявам ви, че тези хора никога не са се смесвали с
простолюдието. Ако можехте да посетите някои каубойски град, вие нямаше да можете да влезете в тълпа
каубои и  да  кажете,  че  сте  овчар  с  голямо стадо овце,  което пасе  в  покрайнините  на  града.  Някой от
каубоите обезателно щеше да подуши шумно въздуха и би казал: “Мирише на овце.” В този момент вие или
би трябвало да се биете, да избягвате ударите, да стреляте или да бягате и то бързо! 

Фараонът очевидно е притежавал добитък, докато момчетата на Яков са били овчари. Поради това
Йосиф им казал: “Вижте, когато царят ви попита от какво се прехранвате, просто му кажете, че се грижите
за добитък. Но не казвайте, че сте овчари.” За съжаление, те или са забравили съвета на брат си или са го
пренебрегнали. Когато Фараонът ги попитал за професията им, те без много да се замислят казали: “ Твоите
слуги  са  овчари,  такива  са  били  и  бащите  ни.”  В  същото  време  нарастващ брой  израелски  овчари  се
превръщали в изтъкнати личности от египетското общество.  Това е единият източник на предварително
съставеното отрицателно мнение, което египтяните са изпитвали срещу израилтяните. Но аз съм убеден, че
истинските проблеми са били причинени от нещо, което е било скрито още по-дълбоко.

Забравеният човек 
Първата глава на книгата Изход ни разкриват друга важна причина, поради която положението на

юдеите в Египет се е влошило. Те не само са отглеждали овце в една страна, която мразела овчарите, но
освен това Библията ни казва, че “Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Йосифа”
(Изх.1:8).  След смъртта на Йосиф и на този Фараон, който го издигнал, дошъл ден, когато на трона седнал
нов  Фараон.  Той  царувал,  а  след  това  предал  управлението  на  следващия  Фараон.  Накрая,  след  като
изминали няколко века, името на Йосиф било напълно забравено. Никой не си спомнял за гладните години.
Никой не си спомнял за златния океан от складирано зърно. Никой не си спомнял за мъдрият млад евреин и
министър-председател, който се появил от неизвестността, за да ги спаси. Това било минало и забравено.
Новият Фараон не одобрявал нарастването на юдейското население. Как въобще са се озовали тук? А има и
едно нещо, което не може да остане незабелязано: “Вижте, тия люде, израилтяните са по-много и по-
силни от нас; елате, да постъпим разумно спрямо тях, за да се не размножават, да не би, в случай на
война, да се съединят и те с неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята” (ст. 9-
10).  На  юдеите  им  предстояло  да  заживеят  по  нов  начин.  Забележете  промяната.  Това  е  тъжна  сцена.
“Затова поставиха над тях настойници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съзидаха за Фараона
Питом и Рамесий, градове за житници” (ст. 11). 

Докато чета тези зловещи думи, не мога да не си спомня мрачните дни преди началото на Втората
световна война, когато съдбата на юдеите,  живеещи в чужда страна - Германия - се променила толкова
драматично под управлението на омразният нов управник, наречен Адолф Хитлер. Това, което се случило в
Египет, прилича на странен предвестник на тази трагична ера. За изненада на обърканите израилтяни, към
тях започнала да се прилага една унищожителна политика и животът им коренно се променил. Дошъл края
на  добрият  живот,  на  изобилието  и  преуспяването.  Дошло  времето  на   настойниците  и  на  камшика.
Археолозите  са  ни  оказали  неоценима  помощ  за  да  разберем  тази  част  от  Библията.  Те  са  разкопали
обелиски,  паметници  и  колони,  украсени  с  най-разнообразни  фигури  и  йероглифи.  Едно  интересно
откритие ни показва фреска, на която е изобразена огромна група работници, работещи под надзора на
двама надзиратели, въоръжени с тежки камшици. Каква е била тяхната задача? Те са правели тухли. 
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Само си представете! Докато Йосиф е бил жив, израилтяните живели в мир, радост и спокойствие в
слънчевите поля на Гесен. Но после вятърът се обърнал. На хоризонта се появили облаци и подухнал студен
ветрец.  Египетските  им  съседи  започнали  да  ги  гледат  по  различен  начин,  от  начало  с  подозрение  и
презрение, а след това с неприкрита омраза. В миналото останали идиличните дни на пастирството. От тук
нататък им предстояло да правят тухли под плясъка на робския камшик.

Едно вечно обещание 
Положението можело да си остане непроменено, докато юдеите живеели на египетска земя. Библията

казва: “Израилтяните пъшкаха под робството и извикаха; и викът им от робството стигна до Бога”
(Изх.2:23). Но Бог е чул този вик. Той не е спял. Вниманието му не е било отклонено от други неща. Той си
е спомнял добре обещанието, отправено към синовете и дъщерите на Яков. Далеч в миналото, векове преди
случващото се в Изх.1,  Бог е говорил на Авраам, бащата на юдеите и му е разкрил едно предсказание
относно  съдбата  на  неговите  потомци:   “Тогава  Господ  каза  на  Авраама:  Знаейки  -  знай,  че  твоето
потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин
години. Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат с голям имот” (Бит.15:13-14).
Предстояло да дойде освободител, човек, подбран от самият Бог, лидер, подготвен по неповторим начин, за
да се справи както с израилтяните, така и със самия Фараон. Този човек щял да се нарича Моисей.

Отчаяни стъпки 
Нека да погледнем как са живели юдеите под гнета на фараона и на надзирателите. Под плясъка на

камшиците те построили два града за египтяните. Може да си помислите, че тази тежка работа и горчивите
последвания са попречили на прираста на юдеите. Но не е така! Тези хора са били плодовити: “Но колкото
повече  ги  измъчваха,  толкова  повече  те  се  размножаваха  и  се  разширяваха,  така  че  египтяните  се
отвращаваха  от  израилтяните.  Затова  египтяните  караха  жестоко  израилтяните  да  работят”
(Изх.1:12-13). Египтяните са гледали с опасения на нарастващия брой на израилтяните, а сам Фараонът е
казал, че те са “по-много и по-силни от нас.” На иврит думата “опасения” означава “да изпитвам ненавист,
ужас и отвращение.” Толкова често, когато четете за жестокостта в Библията, вие установявате, че зад нея се
крият силни чувства. Претърколете камъка на жестокостта от мястото му и изпод него изпълзява страхът.
Чувствата  на  отвращение   и  на  липса  на  безопасност  в  египтяните  накрая  довело  до  свирепост  в
отношението им към юдеите. Смятам, че това е интересно. През годините на моето служение на Бога с тъга
забелязвах, че често жестоките хора действат под влиянието на страха. Страхът да не загубят. Страхът да не
бъдат  унизени.  Страхът да  не  бъдат  разобличени.  Страхът  да  не  демонстрират  слабост.  Страхът да  не
загубят контрол над събитията. Тъкмо такъв страх е ръководел египтяните. Страхът да не загубят земята си
ги подтикнал да извършат нещо повече от несправедливост. Забележете какво става след това: “Египтяните
караха жестоко израилтяните да работят; огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и
кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха
твърде тежки” (Изх.1:13-14). 

Когато тактиката за работа до смърт не изпълнила поставената от Фараона цел, той съставил нов, още
по-мрачен  план.  Отново  ви  напомням  тактиката  на  нацистите.  Отначало  е  започнала  кампания  срещу
евреите в пресата. След това са били  лишени от някои привилегии. След това започнал разгром на еврейски
магазини и имоти. След това дошло оскърблението и унизителното им маркиране със специални звезди, с
които били жигосвани като врагове. Накрая дошли претъпканите фургони, концлагерите и крематориумите.
Когато Фараонът видял, че жестоките условия на робството не дават очакваните резултати, той затегнал с
още един оборот гайката на преследванията. Да се убиват бебетата. Убийство. “При това, египетският цар
заръча на еврейските баби, (от които една се именуваше Шифра, а другата Фуа). (Изх.1:15) Очевидно
тези  две  жени  са  ръководели  всички  юдейски  акушерки.  Вижте  какво  им  е  казал  Фараона:  “Когато
бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава
нека живее” (Изх.1:16). 

Преди  да  разгледаме  отговора  на  бабите,  нека  да  разгледаме  по-подробно  тези  указания.  Преди
появата на съвременните клиники за раждане, бременните жени са раждали в домовете си. Раждането се
извършвало с помощта на баби (акушерки), една практика която напоследък отново започва за се прилага в
наши  дни.  Съгласно  указанията  на  фараона,  юдейските  акушерки  трябвало  внимателно  да  наблюдават
появяването  на  бебето.  Докато  то  излиза  от  утробата  на  майката,  акушерката  трябвало  незабавно  да
установи пола му и ако е момченце да го удуши, като не му позволи да поеме първата си глътка въздух
преди  да  заплаче.  Тогава  акушерката  е  трябвало  да  каже:  “О,  колко  съжалявам,  но  това  дете  е
мъртвородено.” Колко ужасен и убийствен план!  Но въпросните акушерки останали верни на дълга си да
запазват живота! Забележете какво правят тези жени и втората им среща с разгневения Фараон: “Но бабите
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се бояха от Бога, та не приеха каквото им заръча египетският цар, а оставяха живи мъжките деца.
Тогава египетският цар повика бабите и им рече:  Защо правите това,  та оставяте живи мъжките
деца? И бабите казаха на Фараона: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са пъргави и
раждат  преди  да  дойдат  бабите  при  тях.  Затова  Бог  правеше  добро  на  бабите.  А  людете  се
размножаваха и засилваха твърде много. И понеже бабите се бояха от Бога, Той им направи домове”
(Изх.1:17-21). 

Какви героини! Тези жени са се страхували от Бога повече, отколкото са се страхували от законите на
царя. Всъщност, в тяхното алиби се съдържа известен хумор. Думата “пъргави” буквално означава “пълни с
живот.” Те са казали на намръщеният и нещастен Фараон: “О, Царю, тези жени са бързи. Когато чуем, че те
ще раждат, ние се втурваме към дома им и “раз-два и готово!” Бебето е вече родено и какво бихме могли да
направим при това положение?” Фараонът приел това обяснение. Как би могъл да спори по такъв въпрос с
две акушерки? За щастие, тези две храбри жени, както и родителите на Моисей “не се бояха от царската
заповед” (Евр. 11:23).

Хвала на Бога за такива храбри хора на вярата. До днес от Африка до Китай и Средния Изток същия
кураж блести като маяк. Докато четете тази книга, Божий хора от цял свят са гонени и преследвани заради
вярата  си  в  Исус  Христос.  Но те  застават  смело пред лицето на  укази,  издавани от  царе,  президенти,
генерали и  партийни комисари.  Те казват:  “Не,  ние няма да  направим това,  което искате да  направим.
Отказваме да се отречем от нашия Господ.” И плащат цената.

Не на „сляпото подчинение” 
Библията  взема  мерки  и  инструктира  Божиите  хора  да  се  подчиняват  на  властите,  да  си  плащат

данъците и да живеят мирен и отговорен живот. Мъжете и жените, които са християни се отличават със благ
дух на подчинение.

 “Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа” (Еф. 5:22).
“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа” (Еф. 6:1).
“Всеки човек да се покорява на властите, които са над него” (Рим. 13:1)
“Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във  всичко” (Тит 2:9).
“Като се подчинявате един на друг в страх от Христа” (Еф. 5:21).
Но когато дойдем до текст като първата глава от Изход, на нас ни се напомня, че  законът на Бога

винаги има приоритет пред човешките закони. Библията не ни учи на безусловно подчинение. Всъщност
тя ни учи, че има време, когато трябва да се подчиняваме на човешките закони и има време, когато трябва
да им се съпротивляваме. Преди да започнем да разглеждаме този въпрос по-подробно, мисля че е добре да
отправя едно предупреждение. Този откъс от Изход не учи децата да не се подчиняват на родителите си,
жените - да си присвояват лидерската позиция в семейството или на който и да е да не се подчинява на
законите на етиката. Но този откъс изяснява едно нещо: Подчинението на светските власти си има граници.
Така както веднъж Петър казал пред юдейския Синедрион:  “Подобава да се покоряваме на Бога, а не на
човеците” (Деян.5:29). С други думи, когато царския указ директно противоречи на ясно изразената воля на
Бога,  ние  трябва  да  се  страхуваме  от  Бога,  така,  както  двете  храбри  акушерки  Шифра  и  Фуа  са  се
страхували от Бога. И тези жени, въпреки че отдавна са мъртви, продължават да говорят. Библията ни казва,
че Бог възнаградил вярата на акушерките. Той казал: “Затова Бог правеше добро на бабите. А людете се
размножаваха и засилваха твърде много. И понеже бабите се бояха от Бога, Той им направи домове”
(Изх.1:20-21).

Не съм сигурен какъв е смисълът на последното изречение. Може би означава, че те са си намерили
съпрузи, че са се оженили, че са създали семейства и са имали собствен дом. Каквото и да се е случило,
тези жени са били защитени и наградени от самият Бог. Акушерките са оценявали по-високо мнението на
Бога  отколкото  на  Фараона.  Под  влияние  на  дълбоката  си  вярност  към  живия  Бог,  те  отказали  да  се
подчинят на пъкления указ на царя.  Когато царят им казал да изменят на основният принцип на Бога,
свързан със опазването на живота, те отказали да го направят.

Спрете и се замислете.  Основите на евангелското християнство и даже на самата ни нация почиват
върху съпротивата и неподчинението. Ние се бунтуваме срещу майката-църква, която казва: “Вярвай в това
и се покланяй на Бога така, както ти казваме.” В далечните години на Реформацията дедите ни казали: “Ние
няма  да  направим  това.  Ние  ще  се  подчиняваме  на  Божието  Слово.”  Много  от  тях  били  изпратени  в
изгнание, в затвора и даже били убивани заради позицията, която устоявали.

При зараждането на нашата нация дедите ни въстанали срещу краля, който казвал: “Правете това и го
правете по начинът, по който ви казах.” Предшествениците ни казали: “Няма да направим това. Ние ще го
направим така, както Бог е казал.” Благодарение на тези храбри мъже и жени, които не се подчинили на
безбожната власт, сега ние заедно можем да се обърнем назад и да видим раждането на двата близнака - на
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религиозната  свобода  и  на  националната  свобода.  Независимо  от  това,  длъжен  съм  да  се  съглася  с
Августин, който е писал по повод на тези юдейски жени: “Бог ги е наградил заради тяхната вярност, а не
заради тяхната хитрост.” Не вярвам, че хитроумният им отговор на фараона е доставил удоволствие на Бога,
но вярвам, че независимо от това, Той ги е наградил заради това, което е право в Неговите очи. За нещастие,
проблемите на Израел не свършили със смелият отказ на акушерките. Смъртоносната ярост на Фараона
нямала граници. Гневен и зъл, той издал нова заповед: “Тогава Фараонът заръча на всичките си люде,
като каза: Всеки син, който се роди на евреите, хвърляйте го в Нил, а всяка дъщеря оставяйте жива”
(ст.22).  Указът на Фараона,  колкото и варварски да е бил той,  има своя съвременен еквивалент.  Днес в
комунистически Китай на семействата се  позволява  да имат само по едно дете.  Когато научат пола на
бъдещото  си  дете,  много  китайки  или  го  абортират  веднага,  или  решават  да  го  родят.  Ако  бебето  е
момченце, то бива раждано, а ако е момиченце - често бива убивано.

От времето на Изхода до наши дни летоброенето се е променило, но не и човешката природа. Без
изкупителната работа на Христос сърцата ни са отчаяно порочни. Грубостта е съществувала по времето на
Моисей -  съществува  и в  наши дни.  Тирани са управлявали в древността  -  управляват  и в  наши дни.
Несправедливостта е наранявала невинните по времето на Фараона, по времето на Ирод, но положението е
същото и в напредналият ни съвременен свят. Но по времето на Изхода са живели мъже и жени, които са
били готови да застанат сами в защита на праведността, даже когато са били заплашвани със смърт, има
такива хора и в наши дни. Бог винаги има Своите свидетели!

Урок, над който трябва да се замислим 
Докато  размишлявам  над  тази  панорамна  картина  от  Библията,  в  главата  ми  идват  три  силни  и

валидни за цял живот истини - истини, които изплуват постоянно на повърхността, когато разсъждаваме над
живота на Моисей.

Трудното време не може да осуети обещанието на Бога
Тези хора са се намирали в ужасно положение, но Бог им обещал, че ще им изпрати освободител.

Когато условията за  живот станат тежки,  лесно можем да стигнем до заключението,  че Бог е  забравил
обещанията Си. Книгата Изход ни показва, че когато обещае нещо, Бог никога не го забравя. Вие може да
забравите, аз мога да забравя, целият народ може да забрави, но Бог никога не забравя. В нашата епоха на
упадък и на морална разруха, когато столицата на държавата ни се разтърсва от скандали и е разкъсвана от
партийни страсти, даже за момент не си мислете, че Бог си е взел отпуска или е оставил на погрешно място
обещанията Си. Той не е заспал на поста си. Той не се нуждае от CNN, за да е наясно с последните новини.
В подходящият момент, в момент определен още преди създаването на света, Той ще изпрати отново Синът
Си. Могъщият Цар на царете ще се върне, за да освободи хората Си. Той ще се върне с правдата. Земята ще
се разтопи и звездите може да паднат от небето, но живият Бог няма да забрави какво е обещал. Това е
първата поука.

Лошото отношение няма да остане незабелязано от Бога
В Из. 3 Бог казва на Моисей: “Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет и чух

вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на
египтяните.” (Изх.3:7-8). Считали ли сте някога, че трудните времена, които изживявате са убегнали от
погледа на Бога? Вие може дотолкова да се обезкуражите, да изпитвате такава остра болка, че започвате да
си мислите, че Бог не знае за условията в които живеете или ако знае - не се интересува. Това е лъжа,
дължаща се на самата природа на злото в нас. Бог винаги знае и винаги е дълбоко загрижен. Както ще
разберем, Той ще направи каквото е необходимо, за да спаси хората Си. Това може да стане, като ви извика в
къщи при  Себе си или като раздели водите на океана, за да можете да го пресечете, вървейки по сушата.
Освобождението му може да не съвпада с вашия график или да не стане по начина, по който очаквате това
да стане, но то ще стане в най-подходящото време. Бог няма да изостави хората Си.

Тежките изпитания няма да затъмнят загрижеността на Бога
Независимо от суровостта на изпитанието, което изживявате, то никога няма да затъмни Неговата

загриженост. Спомняте ли си как Бог е наградил акушерките? Той нищо не пропуска. Нищо! Може би тази
година беше трудна за вас. Бъдещето ви изглежда неясно и заплашително. Вие много искате да бъдете мъж
или жена на Бога, но установявате, че сте в крайно опасно положение. В редките моменти на спокойствие
може би се питате: “Къде е Бог?” Той е там, до теб, приятелю. Той никога не те е напускал. Той никога не е
свалял погледа си от теб, нито вниманието му е било отвличано от други неща. Нито даже за един удар на
сърцето. Той никога не е преставал да се грижи за теб, да мисли за теб, за разглежда положението ти и да те
обича със страст и сила,  които са несравними.  Хъдсън Тейлър веднъж написал:  “Няма значение колко
голямо е налягането. Това което е важно е, накъде е насочено налягането. Дали то ви отделя от Бога или ви
притиска по-близо към Неговото сърце.” Не е случайно, че ти си роден в родното си място, точно в този
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момент от историята на твоя народ и на нашия свят. Бог търси мъже и жени, които ще се подчинят на
Неговата цел и ще се държат за деня на Неговата слава. Може да считате, че сте неподготвен, необучен,
нетрениран,  ненадарен или даже,  че сте нищожен човек.  Но в следващите глави ще видим,  че това са
качествата, които Бог търси, за да извърши чудните си дела.

Глава 2

Роден след полунощ

Богът, пред който се покланяме и на когото служим, е перфектен във всяко отношение. Но освен това
Той е реалист. Той казал на Исая: “Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите
пътища като Моите пътища… Понеже, както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са
по-високи от вашите пътища,  и Моите помисли от вашите помисли” (Ис.55:8-9).  Давид ни напомня:
“Защото Той познава нашия състав; помни, че ние сме пръст” (Пс.103:14)

Бог знае много добре,  че неговите мисли и пътища са несравнимо по-високи от нашите мисли и
пътища. Той е наясно, че ни е създал като ограничени същества с помощта на няколко килограма градинска
пръст. Бог разбира това. Той знае как да работи със същества с толкова ограничено разбиране и с такава
морална неустойчивост. Въпросът ми е: Защо ние не разбираме това? Защо очакваме от себе си и от хората
около нас да бъдем безгрешни? Докато изучавах характерите на хората за които се говори в Библията, не
срещнах нито един епизод, в който да се демонстрира незабавната намеса на Бога. От всички герои от
Библията  само за  Даниил (и може би за  Йосиф и Исус  Навин)  не се  споменава,  че  са  имали някакви
недостатъци и грешки. 

От собствен опит, след като съм прекарал в служба на Бога повече от 35 години, не мога да си спомня
даже един вярващ, който просто да се е засилил по пистата за излитане и да се е издигнал в стратосферата,
където да  е  прекарал останалата  част от живота  си.  А ние сме  ужасно нетърпими към собствената  си
ограниченост и недостатъци, както и към същите слабостите на другите хора. Отчайваме се, защото си
мислим, че по това време вече трябваше да сме високо в духовната орбита, а една успяваме да се издигнем
над  върховете  на  дърветата  или  все  още  се  опитваме  да  се  откъснем  от  земята.  Ние  си  мислим,  че
незабавно,  постоянно и резултатно ще завладяваме огромни територии за Божието царство,  подобно на
някой духовен Александър Велики. 

А когато това не стане, когато победата ни изглежда невъзможна, ние се обезкуражаваме и отчайваме.
Когато ме обземе такова настроение, аз си спомням за живота на Моисей. Той ми помага да си поема въздух
и да се окуража. В негово лице виждаме човек, който е станал резултатен, чак когато е навършил осемдесет
годишна възраст. Моисей започва духовната си кариера в много по-напреднала възраст, при достигането на
която мнозина от нас просто биха седели кротко в люлеещия се стол или биха се борили с болестите. 

И знаете ли какво става? Бог го е използувал по един невероятен начин. Според Деян.7, живота на
Моисей може да бъде разделен на 3 периода, всеки с продължителност по 40 години. Той прекарал първите
40 години в Египет, кърмен от майка си и обучаван в египетските училища, прекарал вторите 40 години от
живота си в пустинята, кърмен от самотата и обучаван от Бога, а последните 40 години прекарал с юдейския
народ в пустинята, кърмен от изпитания, обезкуражения и обучаван от Законът, който Бог му връчил лично.
Дуайт Мууди е написал следната блестяща мисъл: “Моисей е прекарал първите 40 години от живота си,
мислейки си, че е важна личност. Прекарал вторите 40 години от живота си, за да се научи, че  е нищожен
човек.  И изживял последните  40  години от  живота  си,  откривайки  какво може да  направи Бог  с  един
нищожен човек.” Ние, въпреки че може би никога няма да доживеем до 120 годишна възраст, сега живеем в
един от тези три периода от живота си. Ние или си мислим, че сме важни личности, или сме напреднали
дотолкова и вече разбираме, че сме нищожни хора или най-после сме открили какво може да направи Бог с
един нищожен човек! 

Това не е ли окуражаващо? Бог никога няма да ни изостави! Разбира се, най-добър от трите периода е
третият период. Моисей вече духнал осемдесетте свещички на тортата за рождения си ден, а чак след това
тази истина почнала да пуска корени в душата му и това станало след един спор с Бога. Обаче, след като
научил това - след като истината за Божието желание той да бъде използуван най-после завладяла сърцето
му  -  земята  можела  да  се  разтресе  и  водата  в  моретата  можела  да  заври  от  силата  на  Бога,  която  се
излъчвала в живота му. 

Едно нежелано раждане 
Аз съм бил почитател на Сър Уинстън Чърчил. Неговият живот, както и речите и произведенията му
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никога няма да престанат да ме вдъхновяват. Напоследък си припомних неговото обръщение, произнесено в
Палатата на общините на 17.04.1945, пет дни след смъртта на приятелят му, Президента Франк Делано
Рузвелт.  Чърчил  казал  следното  в  Парламента:  “Със  смъртта  на  Франклин  Рузвелт  умря  най-големият
приятел на нашата страна, който някога е съществувал. Той умря, носейки бремето на задълженията си и то
по  време  на  война.  Колко  желана  е  такава  смърт.”  Според  Чърчил,  този  прочут  президент  е  умрял  в
подходящо време. Хитлер вече бил мъртъв, създадената от него империя на злото рухвала в димящи руини.
Войната  в  Тихия  океан  наближавала  победния  си  край.  Силите  на  тиранията  не  успели  да  погълнат
свободния свят.  Рузвелт заспал вечния си сън, виждайки изпълнението на целите си. Смъртта на Рузвелт
може да изглежда навременна, но Моисей се е родил в крайно неподходящо време. Неговите сънародници
страдали ужасно под ударите на камшика. Те са били преследвани, мразени и третирани лошо. 

Отчайващи времена 
Бебето Моисей влязло в един свят на грубост и болка, на робство и отчаяние. Мъжете и жените се

женели, люлеели бебетата си и се опитвали да живеят семеен живот в условията на сурови изпитания и
жестокост. В началните стихове на Изх.2 четем за една сватба, проведена в тези тежки условия.  “В това
време отиде някой си човек от Левиевия дом та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачена и
роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го за три месеца”  (ст.1-2). Моисей е станал велик човек
на  вярата,  защото майка  му и  баща му  са  били хора  на  вярата.  Те  са  били  Левити и  очевидно са  се
подчинявали на Бога.  Ние научаваме това,  когато четем написаното в Евр.11:  “С вяра,  когато се роди
Моисей, родителите му го криха три месеца; и не се бояха от царската заповед” (ст.23). Този цар е бил
Фараонът, човекът, който управлявал Египет с железен юмрук. Съвсем не е лесна задача да се крие едно
здраво бебе. Но водени от дълбоката си почит към Бога, от увереността си в живия Бог, те са постъпили
тъкмо така.  Въпреки, че не се споменава в Изх.2, Моисей не е бил първото дете на това семейство. Той е
имал по-голяма сестра, наречена Мариам, която била около 10 годишна и един брат, който е бил 3 години
по-стар  от  Моисей.  Както  разбрахме  от  Изх.2:2  родителите  на  Моисей  са  крили  третото  си  дете  в
продължение на 3 месеца, защото видели, че то е било добре оформено и красиво бебе. Възможно е Бог
тайно да е разкрил в сърцата им, че това момче ще има много специална мисия. Каквото и да са си мислили
за раждането му, родителите му знаели, че бебето се намира в смъртна опасност. За да го оставят живо,
родителите му е трябвало да рискуват всичко. Ако не го криели добре, служителите на Фараона щели да го
вземат и да го хвърлят на крокодилите в река Нил. 

Как можете да криете едно бебе за период от три месеца в една мизерна колиба? Спомням си добре,
че първородният ни син не спеше по цяла нощ в продължение на 18 изтощителни месеца. Понякога ми се
искаше да имам на разположение една кошница и наблизо да се намира река Нил! Как бихме могли да
скрием това наше бебе за период от три месеца? Като имам предвид гласовите  му възможности, ние не
бихме могли да го крием в продължение даже на три минути. В случая с Моисей скоро дошъл денят, когато
не можело повече да бъде укриван. Трябвало да сменят скривалището му и родителите на Моисей стигнали
до ужасното заключение, че повече не могат да запазят тайната за бебето. Изпаднала в отчаяние, майката
изработила план.

Отчаяни мерки 
“Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче и го намаза със смола и катран,

сложи детето в  него и го скри в  тръстиката при брега на  реката”  (Изх.2:3).  С голямо внимание  и
загриженост  майката  смесила  катраноподобна  смес,  взета  от  брега  на  река  Нил  и  намазала  с  него
вътрешната  и  външната  страна  на  малката  тръстикова  кошница,  надявайки  се  да  я  направи
водонепроницаема. Сигурно е сложила някой мек парцал или стиска сено на дъното й. След това поставила
кошницата в тръстиките покрай брега на реката. През целия си живот, преди да започна да се заравям по-
дълбоко в този откъс аз си представях, че майката е бутнала кошницата, за да попадне в течението на Нил и
то случайно е заседнало край брега, където идвала да се къпе принцесата. Но следващият текст ни казва
нещо различно. “Сложи детето в него и го скри в тръстиката при брега на реката.”  

Не съм виждал река Нил, но съм виждал много речни тръстики. Може би вие също сте виждали.
Независимо, че са гъвкави, тези растения са доста здрави. Майката на Моисей може би е запълнила дупките
между стеблата и е поставила кошницата на някакво много специално място. Тя съвсем не я е бутнала по
течението, казвайки “Que sera, sera” (Да става, каквото ще става.) Тя е поставила малката кошница там,
където е искала да бъде тя. Както вече казах, майката е имала план. Тук се срещаме с една жена, която има
силна вяра в Бога. Но това не е била глупава вяра! Тя е взела мерки и е изработила най-добрия план в тези
ужасни условия, като е оставила крайния резултат в ръцете на Всевишния Бог. Убеден съм, че тази мъдра
майка  е  проучила  за  някои  навици  на  дъщерята  на  Фараона.  Тя  е  знаела,  че  на  определено  място,  в
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определено време през деня, принцесата е идвала да се къпе в реката. Майката е преценила, че ако постави
кошницата на това място и в подходящия момент, принцесата и придружаващите я биха могли да я видят
или най-малкото да чуят плача на бебето и точно това се случило. “А сестра му стоеше отдалеч, за да види
какво ще му се случи. И Фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на
реката…” (Изх.2:4-5). 

Не можете да ме убедите, че майката не е репетирала многократно целия план с Мариам, уточнявайки
къде би трябвало да стои Мариам, какво трябва да направи и какво трябва да каже. Почти чувам гласът на
майката да казва: “Мариам, направи така, че това да изглежда като изненада. Направи така, че да изглежда
естествено. Скъпа, ти можеш да го направиш. Знам че можеш. Аз ще чакам, ще бъда ето тук, готова да
дойда.” По това време от историята на Египет две дъщери на Фараона са управлявали съвместно една част
от поречието на река Нил. Може би майката на Моисей е знаела това и нарочно е разположила скъпото си
бебе близо до мястото, където се къпе една от тези две дъщери. Майката се надявала, че принцесата, която е
имала  голямо  влияние,  би  могла  да  види  безпомощното  бебе  и  да  се  съжали  над  него.  Египтяните  са
считали, че река Нил е един от техните богове. Майката можела да си мисли каквото и да е, но как е могла
да бъде сигурна? Единственото, което е можела да направи е да остави бебето и себе си на Божията милост.
Нищо повече не е можело да бъде направено. 

Тогава дошъл моментът. Като по сигнал, принцесата започнала да се спуска по брега на Нил, за да се
изкъпе. “и когато съгледа ковчежето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе” (Изх.2:5). Нито
една майка, която чете тези редове, би имала каквито и да е затруднения, за да си представи чувствата на
майката в този момент. Не можете ли да я видите, скрита зад някое дърво, или зад някои тръстики, или на
върха на някое дърво, сплела молитвено ръцете си, едва сдържаща разтуптяното си сърце? Може ли да си
представите пресъхналото й гърло? Чувате ли как бие сърцето й? Откъде би могла да знае как ще реагира
египетската принцеса? Майката може да е имала своите предположения, но как е можела да бъде сигурна?
Принцесата би могла просто да се подчини на суровото решение на баща си, да го хвърли във водата и да го
удави пред очите й. Не е имало гаранции. 

Майката  е  можела  само  да  вярва,  че  Бог  ще  даде  майчино  сърце  на  тази  египетска  жена.
Археологически  разкопки,  извършени  в  последните  години,  разкриха  един  древен  религиозен  ритуал,
свързан с бога на Нил.  Този ритуал е включвал един израз на вяра,  който много египтяни може би са
повтаряли.  Той  гласи:  “Никой  човек  не  е  засегнат  от  мене.  Не  съм  накарал  никой  да  плаче.  Не  съм
прекъснал сукането на сукалчетата.” Възможно ли е принцесата да е произнасяла такава клетва? Напълно е
възможно. Възможно е тя да е взела това бебе между тръстиките като родено от утробата на самата река.
Библията просто казва: “Когато го отвори, видя детето и ето, малкото плачеше; и пожали го и каза: От
еврейските деца е това” (Изх.2:6). 

Когато принцесата видяла бебето, тя познала, че е еврейче и може би принадлежи на някоя майка,
чието сърце не е позволило да удави детето си. Но какво трябва да прави сега дъщерята на Фараона? Тя
държала в ръцете си едно бебе,  което било гладно.  Тук Йосефус добавя една интересна мисъл.  Нямам
представа, дали това е вярно, но е интересно. Древният историк казва, че принцесата дала бебето на няколко
от слугините си, за да види, дали някоя от тях би могла да кърми детето, но нямала успех. Чак тогава при
нея отишла Мариам, за да каже късата си реплика, която толкова грижливо била запаметила. Всичко това е
една добре звучаща история, но за нея не се говори в Библията. В Библията се казва следното: “ Тогава
сестра му рече на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам доилка от еврейките, за да ти дои
детето” (Изх.2:9). 

Не е ли изумително това? Вие не само получавате обратно детето си,  което е  било на крачка от
смъртта, не само получавате официално решение и защита от страна на дъщерята на Фараона, но на всичко
отгоре, на вас ви плащат за да го отгледате! Приятелю, това не може да стане случайно. Тук е намесена
ръката на Бога. Библията ни казва:  “Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с
него и неприятелите му” (Пр.16:7).  Никога  не се  съмнявайте в  това.  Когато пътищата  ви  наистина са
харесвани от Бога, Той ще се грижи постоянно за всеки от враговете ви. Майката на Моисей е имала вяра и
освен това е измислила един много добър план.  

Тук ми се иска да направя пауза, за да поразсъждаваме над различията между грижливото планиране
и сърцето, което е изпълнено с вяра. Дали те са взаимно се изключващи се неща? Не и във вашия живот! Но
това не се отнася само до някои невярващи, вие също може да се поддадете на изкушението да си мислите,
че това са взаимоизключващи се неща. Към мен са се обръщали за съвет безработни мъже и жени, които са
ми  казвали:  “Аз  просто  очаквам  Бог  да  ми  даде  работа.”  “Отлично,”  отговарям  аз.  “На  кои  места
кандидатствахте за работа?” “Не, аз не процедирам по този начин. Аз просто разчитам на Бога.” “Така ли?”
-  казвам  аз.  “Тогава  се  надявам,  че  не  ви  интересува,  че  ще  погладувате  за  известно  време.”  Старото
войнишко правило все още е в сила и за нашия живот: “Вярвай в Бога, но пази барута сух!” 
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С други думи, оставете живота си в ръцете на Спасителя, но бъдете в готовност. Правете всичко, на
което сте способни,  за  да се  подготвите за  битката,  разбирайки,  че крайният изход зависи от Бога.  Да
живеем     с   вяра не означава  да престане  м   да  мислим  .  Да  вярва  ме   в  Бога не означава  да с  ме    небреж  ни  ,  
мързелив  и   или  апатичн  и  .  Какво  изопачаване  на  библейската  вяра!  Ние   трябва  да  вярваме  в  Бога  за  
финансовото си положение, но това не ни дава право да харчим неразумно парите си. Трябва да вярваме в
Бога, че ще бъдем в безопасност, докато пътуваме с колата си, но няма да сме разумни, ако изпреварваме
при липса на видимост. Ние вярваме на Бога за здравето си, но това не означава, че ако пушим като комин,
ако седим будни по цели нощи, ако ядем само чипс и солети, това няма да има лоши последици за нас. 

Да постъпваме глупаво, без да мислим, с очакването, че Бог ще се застъпи за вас, когато животът ви
тръгне на зле, това съвсем не е вяра.  Това е предположение. Мъдростта ни казва, че  трябва да правим
всичко,  на  което  сме  способни,  а  след  това  да  вярваме,  че  Бог  ще  направи  онова,  което  е  извън
възможностите ни и да постигне онова, което ние самите не можем да постигнем. Вярата и грижливото
планиране вървят ръка за ръка и това винаги е така. 

Сузана Уесли, тази велика християнка от миналото, родила 19 деца. Като жена може да сте много
вярваща,  но  ако  имате  деца,  вие  трябва  да  имате  още  нещо освен  вяра  в  къщата  си.  Може  ли  да  се
представите какво означава изхранването на такава тълпа? (Всъщност, част от децата и са умрели още като
невръстни  деца.)  Като  петнадесето  дете  в  този  дом  се  родил  Джон  Уесли.  Най-малкото  момче  на
семейството, Чарлз, до края на живота си написал повече от 8000 химна. На върха на кариерата си Чарлз
признал, че се чувства много задължен на вярата и на примера на майка си. Ако изследвате живота на г-жа
Уесли, вие ще откриете, че тя е била нещо повече от вярваща жена. Тя е била разумна, предвидлива майка,
притежаваща внимателно изработена стратегия за възпитаване на децата си. Фактически, тя прилагала 21
принципа при отглеждане на момчетата и момичетата си. Ето един от тях: “Когато детето ми навършваше
едногодишна възраст, а някои от децата даже по-рано, то се научаваше да се страхува от ръжена и да плаче
тихо, като по този начин избягваше допълнителното изобилие от наказания, които иначе щеше да изтърпи.”

Нали тук всичко е казано пределно ясно? Тази жена не само, че е вярвала в Бога, тя е прилагала
наказанието, когато това е било необходимо. Между другото, не можете да отгледате 19 деца без наказания.
Може да притежавате  цялата  вяра  на света,  по  ако нямате  последователен план за  дисциплиниране на
децата си, вие имате една постоянна криза, а не семейство. Сузана Уесли е имала както дълбока вяра в Бога,
така и план. Тъкмо с това ме впечатлява в случая майката на Моисей. Тя е вярвала в Бога толкова много, че
Светия Дух я включил в списъка на споменатите в Евр.11, наричана “Зала на вярата.”  Каквото Моисей е
засукал в живота си, очевидно го е получил от майка си. В онази сутрин, когато майка му поставила малкото
си дете в кошницата, тя е имала план. Това може да е бил акт на отчаяние, но времената са били такива. И тя
е привела в изпълнение своя план, с пълното съзнание, че крайния резултат се намира изцяло в Божиите
добри ръце. И какъв е бил резултатът? Бог възнаградил вярата й, надминавайки и най-смелите й очаквания.

Дъщерята  на  Фараона  плащала  на  майката  на  Моисей,  за  да  го  отглежда!  На  колко  други  от
множеството еврейски роби е било плащано заради работата им? Разбира се, най-голямата й награда е била,
че бебето отново е било в ръцете й. Както се казва в ст.9, тя взела детето си и го нахранила. Не ни се казва
колко  дълго  майката  се  е  грижила  за  детето  си,  но  следващия  стих  започва  с  нещо,  което  привлича
вниманието:  “А  когато  порасна  детето,  донесе  го  на  Фараоновата  дъщеря,  и  то  стана  неин  син”
(Изх.2:10). От тук може да се извади заключението, че майката е запазила детето при себе си след като е
престанала да го кърми, може би до 3-4 годишна възраст. Тя се е грижила за детето, докато то е пораснало.
По Божията милост и в изпълнение на Божия план, на Моисей е било позволено да остане при семейството
си достатъчно дълго, за да се утвърдят еврейските му корени и да научи за Бога на Авраам, Исак и Яков.
Ние знаем, че той не е останал при майка си докато израсне напълно, защото за това се говори в ст.11: “А
във времето, когато Моисей порасна, излезе от братята си и гледаше теглилата им…”. 

Следователно, Моисей не е бил пораснал напълно, когато е напуснал семейството си, а се е намирал в
процес на израстване. Без съмнение майка му се е грижела за него докато е навършил възрастта, която сега
наричаме предучилищна. Да можеха и сегашните майки да ценят по така годините, прекарани с децата си.

В  опасност 
Може би ще се окажа в опасно положение с разсъжденията си, но да става каквото ще. Разглеждайки

примера на майката на Моисей, длъжен съм да кажа, че ако сте майка на дете от предучилищна възраст,
трябва много да мислите и да се молите дълго и упорито, преди да позволите на някой друг да се грижи за
него. Нямам намерение да създавам противоречия или да предизвиквам чувство на вина, просто искам да
обявя това, което считам, че са библейски принципи - принципи, които трябва да се разглеждат трезво и
внимателно.  Написаното  тук  не  се  отнася  за  самотните  майки,  нито  пък  за  всяка  работеща  майка.
Фактически  не  се  обръщам  към  работещите  майки,  чийто  по-големи  деца  са  ученици.  Обръщам  се
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специално към майките,  чийто деца са в  предучилищна възраст.  Призовавам ви да се замислите много
задълбочено за тези критични, неповторими години от живота на детето ви и за неговото израстване. 

Ако непременно трябва да работите, ако наистина не съществува друг вариант, тогава от все сърце ви
призовавам да работите само толкова часа, колкото е абсолютно необходимо, но възможно най-малко и да
сте сигурна, че детето ви се радва на възможно най-добрите грижи. Продължавам да считам, че е много по-
добре да пожертвате всяка материална цел, за да имате възможността да прекарате тези незаменими години
с любимите си деца. Не мога да се въздържа и  ще кажа колко съм впечатлен от това, колко високо Бог
издига  ролята  на  майката.  В Изх.2  нито веднъж не  се  споменава  за  бащата  на  Моисей.  Вярно е,  че  в
Евр.11:23 се казва, че той е участвал във вземането на решението да се скрие бебето Моисей и че бащата е
вярвал в Бога, даже когато заради това е трябвало да рискува живота си. Но основната роля при спасяването
и отглеждането на детето е играна от майка му. Това подчертава казаното от мене:  НИКОЙ не може да
замени майката в живота на детето по време на предучилищните му години. НИКОЙ.

Странен нов дом 
“И жената взе детето и го кърмеше. А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря и

то стана неин син. И наименува го Моисей: „Понеже“, каза тя, „извадих го от водата” (Изх.2:9-10).
Под повърхността на тези два стиха се крие дълбоко море от емоции. Момчето Моисей внезапно се

оказало  в  нов  дом.  А  каква  промяна  на  сцената  представлявало  това!  Преход  от  безопасния  живот  в
собственото му любящо семейство към самотата и непознатия живот на чужденците. От робската колиба в
царския  дворец.  От простото и познатото към странното и  завладяващото.  Това  съвсем не  прилича  на
преселване в съседния блок, в съседния квартал или в някой друг град. Това е сравнимо само с преселването
на друга планета. Може би и вие някога сте преживяли подобна радикална и обезпокоителна промяна. Може
би страдате поради болезнените последствия от развода на родителите си, поради преместванията си от
един дом в друг и ще запомните тези дни до края на живота си.  Може би живеете в  сиропиталище и
чувствате, че хората около вас са ви напълно чужди. Срещал съм хора, които са сменили по една дузина
домове, докато пораснат. 

За човек като мене, който е израсъл в стабилен дом, е трудно даже да си представи какво наистина
означават тези промени. Това трябва да са били трудни и самотни години за младия Моисей. Предполагам,
че е плакал много пъти нощем, останал насаме в леглото си и сълзите ме са мокрели царските чаршафи.
Липсвало му е приласкаващото докосване на майка му. Липсвали са му успокоителните слова на баща му.
Липсвала му е усмивката на сестра му Мариам или античните предмети на брат му Аарон. Въпреки, че
Библията е покрила със завеса тези години, лесно е да си представим как момчето е изливало сърцето си
пред Бога, който се е научило да търси. Но не само Моисей е страдал. Майка му също е плакала. Ако
можете, представете си как тя е хванала детето си за ръка и е излязла от малката им колиба в робските
квартали на еврейското гето. Намирайки се под прикритието на скромният им дом, тя го кърмела, грижела
се за него и го учела на онова, което е знаела за единствения истински Бог, Богът на небето и земята. Тя му е
разказвала за еврейските му корени и може би е посадила във въображението му представата за красивата
страна, която се намира на север, една земя обещана на дедите им, една земя наречена Ханаан.

Единственото, което е знаела майката е било, че никога повече няма да види момчето си. В края на
краищата, поради каква причина би могла да каже,  че иска да го види? Нали е била само кърмачка на
детето? Една домашна робиня, представителка на един презрян и отхвърлен народ. Независимо от всичко,
когато трябвало да го отведе в царския дворец, майката го почистила,  измила го е за последен път зад
ушите, нежно сресала косата му и го облякла в най-хубавата му туника.  И така, те тръгнали по пътеката,
водеща към двореца. 

Писателят Майер пише с нежност: “Сърцето на майката трябва да се е разкъсвало от мъка, докато е
водела момченцето си към един непознат свят, който започвал след огромната порта на двореца; малкото
семейство трябва да се е чувствало много самотно, когато са си разменяли прощални целувки с детето,
когато са му давали последни съвети и са отправяли последна молитва към Бога. Каква вихрушка от нежни
мисли, очаквания и жадни стремежи са завладели този еврейски дом, когато майката отвела Моисей при
дъщерята на Фараона и той станал неин син!” 

Убеден съм, че дъщерята на Фараона е искала един ден Моисей да стане Фараон на Египет и това
почти се случило. Осиновеният син на принцесата влязъл в един напълно нов свят. Той получил ново име,
което представлява смесица от две думи: една египетска дума, която означава “син” и една еврейска дума,
означаваща “изваден”. Дъщерята на Фараона “извадила сина си” от реката и го нарекла Моисей. Преди това
той не се е наричал така.  Удивителната част от Божия план е в това, че тъкмо този, който принцесата е
преименувала, отгледала, възпитала и обучила съобразно всички изисквания на египтяните, се превърнал в
инструмент за осъждане на същия царски двор, в който е израсъл.



15

При Бог няма случайности 
Може би тези образи са събудили някои ваши заспали спомени. Може би ви е е неприятно да си

спомните някои неща от детството си. Може би си мислите, че вие също не сте се родили в подходящо
време. Може би никога не сте имали възможност да разберете какво означава да се наслаждаваш безопасно
на любовта на родителите си. Семейният ви живот може да е под напрежение или да е заличен в детските
ви спомени. От човешка гледна точка може да сте се родили в труден или неподходящ период от живота на
родителите ви. Може да се е случило така, че никога да не сте изпитали постоянното потвърждаване, че
имате верни и обичащи ви родители, които да посадят вярата си в сърцето ви. Когато си спомните годините
на детството си, вие разбирате, че няма много неща, с които бихте могли да се похвалите. Приятелю, искам
да ви кажа нещо прекрасно. Може би ръката на Бога тъкмо сега започва да оставя следи в живота ви. Този
стръмен хълм, който изкачвате от толкова време, може да се окаже стъпало към съдбата ви, която надминава
всичките ви мечти. Не вярвам, че съществува такава нещо като случайно или ненавременно раждане. Може
да сте се родили в семейство с материални затруднения. Може би от детството си знаете какво е това да си
наранен, да те боли, да не си в безопасност, но чуйте ме, вие не сте се появили случайно на този свят.

В  един  момент  от  детството  ми,  моите  родителите  ми  казаха,  че  аз  съм  се  родил  случайно,  че
раждането ми не е било планирано. Поради това аз си представях, че след като съм роден случайно, аз бих
могъл да живея по случаен начин. И тъкмо това правех,  което оказа голямо влияние за  оформянето на
детския  ми живот.  Но после  научих,  че  Бог  може да  използува  така  наречените  случайно родени.  Бог
използува тези, които изглеждат неподготвени за забележителен живот. Внезапно обърканите парченца от
мозайката започват да се подреждат. Аз започнах да разбирам, че имам особена причина и цел, заради които
да живея. 

За родителите си аз може да съм се появил на този свят случайно, но в очите на Бога аз съвсем не съм
случайност. Започнах да разбирам някои от онези неща, които са вълнували и Давид, мисли, които са го
вдъхновили да напише следното: “Защото Ти си образувал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка
ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае
това. Костникът ми не се укри от Тебе, когато в тайна се работех и в дълбочината на земята ми се
даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; и в твоята книга бяха
вписани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за
мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им! Ако бях поискал да ги изброя, те са по-
многобройни от пясъка; Събуждам ли се, още съм с Тебе.” (Пс. 139:13-18). 

Въпреки, че в живота си не постигнах всичко, към което съм се стремял и не се случи всичко, което
трябваше или можеше да се случи с мене, Бог все още не ме е довършил! Добрата новина е, че Той не е
свършил да работи и във вас. Нито пък скоро ще свърши! Моисей е имал всички основания да се превърне в
огорчен и сърдит младеж. Той би могъл да изпитва омраза към родната си майка, да е недоволен от новото
си положение, да се бори срещу системата и никога да не се превърне в човек, на които е предопределена
велика съдба. Но той не е направил това. Вместо това, той възприел промяната, той се учел, израствал,
вярвал и никога не забравил корените си във вечният и всевластен Бог.

Докато четете тези редове, може да се върнете към началото на тази история, започнала в полунощ.
Но аз имам голяма надежда, подготвена за вас.  “Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта
иде радост” (Пс.30:5). Ние ще видим как това се проявява в живота на Моисей. Вие също ще изпитате тази
сутрин в живота си, когато се откажете да живеете в горчивината на миналото, когато вярвате в всемогъщия
Бог, когато мислите постоянно за Неговата милост и когато очаквате Той да ви използува във великия си
план. Приятелю, Бог никога не бърка. Той е в състояние да вземе живота ти, заедно с всичките му проблеми,
с всичката болка, с всичките неща, за които съжалявате, с всички пропуснати от вас възможности и да те
използува за Своя прослава.

Никога не забравяйте Неговото обещание: На сутринта иде радост. Вижте, слънцето вече изгрява.

 Глава 3

Божията воля, по моят начин

Едно нещо е да вършиш това, което е по волята на Бога, но съвършено друго е да правиш това по
начинът  и  във  времето,  определени  от  Бога.  Нека  да  си  представим,  че  Бог  ви  призове  да  станете
християнски професионален служител. В сърцето си знаете, че Бог има план за вас един ден да се посветите
изцяло  в  служба  на  Христос.  Но  ако  не  внимавате,  лесно  може  да  започнете  да  дърпате  конците  зад
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завесата. Може да се окаже, че се стремите към някакъв привлекателен или престижен пост в църквата.
Може да започнете да обработвате и да манипулирате хората, докато един ден напълно опорочите призива,
който  някога  сте  получили  от  Бога. Вие  искахте  да  изпълните  волята  на  Бога,  но  тъй  като  проявихте
желанието  това  да  стане  по  вашия  начин  и  взехте  нещата  в  собствените  си  ръце,  вие  унищожихте
благословията Му. 

Позволете ми да бъда още по-прям. Бог ви е дал да разберете, че нито е искал, нито е изисквал да
останете неженен. Той знае, че сте самотен, че не притежавате дарбата да останете сам до края на живота
си, знае че времето лети и перспективите ви да си намерите брачен партньор намаляват.  Ако не пазите
сърцето си, в момент на афект можете да кажете на Бога: “Боже, знам твоя план, знам че искаш да се оженя.
Сега те моля да ме оставиш сам за няколко месеца. Когато съм подготвен, аз ще ти свирна. Тогава ще се
върнеш при мене да благословиш брака ми и ние отново ще се придържаме към плана ти и аз ще изпълня
волята  ти.” Разбирате  ли  какво  става?  Вие  казвате,  че  искате  да  се  изпълни  волята  на  Бога,  но  чрез
манипулации, компромиси, временни изгоди и играенето на игрички вие всъщност преследвате своят избор.

 
Един стар  пример 
Може да се успокоите, когато разберете, че подобно поведение съвсем не е ново. Както може би се

досещате, аз имам предвид Моисей. Нека да се припомним какво се разказва в Изх.2:11-15). “А на времето
когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че
биеше  един  евреин,  един  от  братята  му;  и  като  погледна  насам  натам и  видя,  че  няма  никой,  уби
египтянина и го скри в пясъка. Излезе и на другия ден и ето, двама евреи се спречкаха; и каза на виновника:
Защо биеш другаря си? А той рече: Кой те постави началник и съдия над нас? Искаш ли и мене да убиеш,
както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно. А като
чу това Фараон, търсеше случай да убие Моисея; но Моисей побегна от Фараоновото лице и засели се в
Мадиамската земя” Преди да продължим, трябва да разгледаме същото събитие от друга гледна точка, през
обектива на друга камера. В книгата “Деяния на апостолите” от Новия Завет, дякон Стефан разказва същата
история.  Прочетете  бавно и  внимателно неговото  описание: “В това  време  се  роди Моисей,  който бе
прекрасно дете и когото храниха три месеца в бащиния му дом. И когато го хвърлиха,  Фараоновата
дъщеря го взе и го отхрани за свои син. И Моисей биде научен на всичката египетска мъдрост и беше
силен в слово и в  дело.  А като навършваше четиридесетата си година,  дойде му на сърце да посети
братята си израилтяните. И виждайки един от тях онеправдан, защити го и отмъсти за  притеснения
като  порази  египтянина,  мислейки,  че  братята  му  ще  разберат,  че  Бог  чрез  неговата  ръка  дава
избавление; но те не разбраха. На следния ден той им се яви, когато двама от тях се биеха и като искаше
да  ги  примири,  каза:  Човеци,  вие  сте  братя;  защо  се  онеправдавате  един  друг?  А  тоя,  който
онеправдаваше ближния си, го отблъсна и рече: „Кой те е поставил началник и съдия над нас? И мене ли
искаш да убиеш както уби вчера египтянина?“ Поради тая дума Моисей побегна и стана пришълец в
Медиамската земя, гдето роди двама сина” (Деян.7:20-29). 

Когато осиновила Моисей, дъщерята на Фараона веднага започнала да го подготвя да живее така,
както подобава в двореца на Фараона.  Историкът Йосефус ни разказва, че поради факта, че Фараона не е
имал син и наследник, Моисей е бил подготвян да седне на трона. Това звучи напълно правдоподобно и без
съмнение се подкрепя от историците. Какъвто и да е случаят, Моисей е преживял драматична и цялостна
промяна на начина си на живот. Замислете се над следващите два стиха от току-що прочетените:  “В това
време  се  роди  Моисей…и  когото  храниха  три  месеца  в   бащиния  му  дом.   И  когато  го  хвърлиха,
Фараоновата дъщеря го взе и го отхрани за свой син” (ст.20-21). Думата “отхрани” означава, да отгледа, да
обучи, да тренира. Дъщерята на Фараона е направила така, че Моисей да премине пълния курс на обучение
и възпитание в един египетски дом, който е бил напълно различен от еврейския дом. 

Това  ни  кара  да  си  представим  подобни  ситуации  от  нашата  съвременност.  Например,  да  си
представим едно  изоставено  дете  от  подземията  на  Калкута,  което внезапно бива  доведено от  някакъв
военен самолет в Белия дом, за да бъде осиновено от Президента и от Първата Дама. Малкият Моисей може
би е получил не само самостоятелна стая, а отделен апартамент. Далеч от домашното обучение на майка си,
той попаднал в ръцете на опитни египетски възпитатели. Те незабавно започнали да обучават стъписаното
момченце как трябва да се държи съгласно протокола, как да живее и каква е културата на египетския начин
на живот. Докато се е подготвял да наследи царския трон, Моисей е преживял цялостна преориентация.
Следващият  стих  ни  казва,  че  “Моисей  биде  научен  на  всичката  египетска  мъдрост”  (ст.22).  В
оригиналният текст се казва: “на цялата мъдрост на египтяните.” От тогава е останал общоприетия израз,
който  хората  използуват  по  отношение  на  някой  брилянтен  човек,  казвайки,  че  притежава:  “египетска
мъдрост.”

Моисей се е обучавал в „Храма на Слънцето.“ Археолозите и историците ни оказват голяма помощ, за
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да  разберем и  да  доведат  до  нашето  внимание  някои  факти,  отнасящи се  до  този  първокласен учебен
център. Някои хора наричат Храмът на Слънцето “Оксфордският Университет на древния свят.” Курсът на
обучение в това учебно заведение е започвал с нещо, което ние наричаме “101 Йероглифи.” Някои хора
казват, че египетския език е най-трудният език, който е някога е трябвало да се записва. При него липсват
букви, той използува пиктографии - високо стилизирани символи, които предават смисъла на идеята. Докато
проправях пътя си през този откъс от Библията, аз отворих една научна книга, за да се запозная с примери
на уникалния египетски начин на писане.  Това е нещо невероятно! Откакто работя с компютър, аз съм
виждал много компютърни шрифтове, но никога не бях срещал подобен шрифт. Просто на шега взех един
ред, за да видя, дали бих могъл да разчета нещо от написаното. Редът започваше с три създания, приличащи
на пеликани, след това имаше нарисуван крак на врана, три тирета и една отделена от тялото си човешка
глава. Веднага си казах: “Чък, защо не отидеш да се поразходиш. Ти никога няма да разбереш това!” 

Един изследовател на древността казва, че някои хора цял живот се учат, за да усвоят йероглифите.
Сега съм убеден, че това е така. Моисей започнал да изучава езика на египтяните в храма. Освен това е
трябвало  да  се  потопи  в  науките,  в  медицината,  астрономията,  химията,  теологията,  философията  и  в
правото. Той е изучавал военната наука, битките, тактика за водене на сраженията и противниците на тази
горда с военната си история нация. Отгоре на всичко, Моисей е трябвало да бори с изкуствата - скулптура,
музика и рисуване.  Целият свят на египетската литература е  бил отворен за  него.  Осиновеният син на
принцесата бил потопен в процеса на египетското обучение и това е заемало цялото му време. Въпреки, че
за  това  не  пише в  Библията,  някои историци твърдят,  че  Моисей се  е  обучавал с  лекота.  На  бившият
еврейски роб не отнело много време, за да усвои съдържанието на тези трудни предмети. 

Но Храмът на Слънцето предлагал малко развлечения. Това не е било място за увеселения. Зает с
такава тежка учебна програма, кой би намерил време за спортни състезания, студентско общество или за
надбягване с карети. Никой не ги е обучавал да танцуват или да усвояват други увеселителни умения. По
онова време човек наистина е трябвало да се учи здраво. Поради това Моисей станал мислещ човек, обучен
на цялата мъдрост на египтяните. Библията ни казва, че упоритото учение на Моисей и неговата подготовка
го превърнали в мъж, “силен в слово и дело.” Той си извоювал авторитета и уважението на египтяните. Още
в началото става очевидно, че синът на принцесата е притежавал власт и влияние. 

Историците ни казват, че когато навършил тридесет години, той вече предвождал египетски войски,
които спечелили бляскава победа над етиопците. Моисей бил смел и високо ценен военен стратег. Той бил
обгорен от слънцето, носещ белезите от сраженията, мъдър в житейските дела, способен вожд и склонен да
се притича на помощ. Наистина той е бил високо квалифициран млад човек. Когато в Библията се казва, че
той е бил “силен в слово и дело”, това означава, че той е имал способността да оказва влияние върху масите.
Това означава, че той не само е притежавал интелект и харизматично излъчване. Той е говорел с лекота и
поведението му е подкрепяло онова, което е казвал. 

Някои изследователи предполагат,  че  Моисей не е  знаел Божията воля за  живота си,  преди да се
срещне с него в горящия храст, когато бил на 80 годишна възраст. Това слушах, докато израствах и в това
вярвах.  Всички предполагаха,  че за пръв път по време на тази чудна среща с Бога в пустинята,  когато
Божият глас го е извикал от пламъците, Моисей е разбрал, че ще бъде освободителят на евреите. Но вече не
вярвам, че това е вярно!  Въпреки, че няма специален стих, с който да подкрепя позицията си, аз вярвам,
че Библията ни внушава, че Моисей е започнал да разбира с каква цел е създаден, още докато е бил млад
мъж и се е обучавал в царския двор. Убеден съм, че преди да е навършил 40 години, Бог му е внушил, че
един ден, по някакъв все още неизяснен начин, той ще изведе сънародниците си от египетското робство.
Той  е  знаел  Божията  воля.  Но  проблемът  е  бил,  че  той  не  се  е  стремял  да  разбере  Божият  начин  и
определеният от Бога момент за действие. Вместо това Моисей започнал да изпълнява свой собствен план.
Правейки това, много неща от Божия план останали тайна за него. Вижте етапите, които ме доведоха до
това заключение.

Етап 1: Една идея, която е предложена от Моисей, а не от Бога 
“А  като  навърши  четиридесетата  си  година,  дойде  му  на  сърце  да  посети  братята  си

израилтяните” (Деян. 7:23). Може би и по-рано Моисей е изпитвал подобно желание. Със сигурност и по-
рано е виждал евреите. Как би могъл човек да не ги забележи? Те са били навсякъде - строители, носачи на
товари, дървосекачи, метачи, копачи, превозвачи, каменари и земеделци. Накратко, те са извършвали всяка
мръсна и тежка работа в Египет. А и защо да не бъде така, нали  са били роби на египтяните? По някакъв
начин  в  контекста  си  Библията  ни  казва,  че  в  главата  на  младия  човек  започнал  да  се  заражда  план.
Проблемът е, че когато знаете Божията воля за живота си  и събитията не се случват с очакваната от вас
бързина, вие започвате да се вълнувате и да търсите начини за ускоряване на процеса. На никое място в
Библията, нито в Деяния на апостолите, нито в Изход нито на друго място можете да прочетете, че Бог е



18

накарал Моисей да убие египтянина. Моисей действал просто като убиец, работещ на свой риск и за своя
сметка. В стих 23 се казва: “Дойде му на сърце да посети братята си израилтяните.” 

Без да осъзнава това, Моисей навлязъл в наранимият и опасен период от живота си.  Убеден съм, че
Моисей е знаел, че той ще бъде освободителят на сънародниците си, но е станал нетърпелив и започнал да
се  безпокои.  Изпаднал  в  такова  настроение,  той  нанесъл  един  преждевременен  удар,  който  довел  до
нещастие и станал причина Моисей да прекара 40 години в неудачи. В желанието си да изпълни волята на
Бога, в стремежа си да извърши велики дела за Бога, той насилил обстановката, което довело до личното му
нещастие. “И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му.” Тъй като битият роб
също бил потомък на Яков, Моисей изпитал болка при тази гледка. И внезапно решил да действа. Моисей
сграбчил кормилото на живота си и приключил на най-високата скорост, подобно на кола, попаднала на
заледен участък от пътя, която се плъзга неудържимо в канавката на пътя. Нямало връщане назад. Лесно е
всичко да се обясни с думите, че внезапно нещо е станало. Но в Библията нещата не се обясняват по този
начин. Моисей преднамерено е действал в съответствие с плана, със собственият си план. В Из.3:12 се
казва: “и като поразгледа насам и натам.” Представете си картината. Виждайки, че бият сънародника му,
той си помислил: “Сега е момента да се намеся.” Поради това запретва ръкавите си и започва да раздава
правосъдие. Стига вече с това несправедливо отношение към евреите! “И като поразгледа насам натам и
видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка” (Изх.2:12)

Етап 2: начин на действие, който е мотивиран от плътта 
Дали Моисей е пронизал насилника с обучено движение на копието си? Дали го е промушил отдолу

нагоре с меча си? Дали го е повалил с убийствен удар на мощният си юмрук? Библията не ни казва това, но
е ясно, че идеята за убийството и неговото изпълнение идват от Моисей и са мотивирани от плътта. Никъде
не можете да прочетете, че Бог е казал на Моисей: “Намеси се в този случай и въздай справедливост.”
Моисей сам е решил да направи това. Той се огледал и след това реагирал бързо и злобно. След като сме
разбрали  този  факт,  ние  сме  длъжни да  бъдем  много  внимателни  в  този  момент.  Не  трябва  да  бъдем
прекомерно критични към мотивите на сърцето на този млад човек. Убеден съм, че Моисей е направил
нещо повече от показна постъпка. Вярвам, че той е бил абсолютно искрен.  Той не се е считал за убиец на
един груб насилник, а за пратеник на Бога, който нанася смел удар в защита на Божиите хора. Желанието му
да направи нещо правилно го завладяло. Къде е грешката му? Той сам е решил, че такава е волята на Бога,
но всъщност това не е било така. Нека  добре да запомним тази мисъл. Ние можем дотолкова да се посветим
на волята на Бога, че лесно да бъдем подлъгани от някое лъжливо чувство за целта Му. Неусетно можем да
вземем юздите в ръцете си и да изоставим Бога на някой завой от житейския си път. Не сте ли се оказвали в
подобно положение? Трябвало ли е този груб египтянин да бъде наказан? Да, разбира се. Погрешно ли е
било, че той е биел евреина? Безусловно. Но когато Моисей се намесил и започнал собствената си операция
за Освобождение, той е бил мотивиран от собствената си плът, а не от Духът на Бога.

Колко лесно може да се случи това на добри хора, на мъже и жени с най-честни мотиви и най-добри
намерения. Колко важно е да се съобразяваме с определеното от Бога време за действие! Един по-късен
герой от Библията,  който добре е  разбирал колко важно е да се съобразяваме с Божия график, веднъж
попитал едно изплашено дете на Бога: “Кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време като
това” (Ест. 4:14). Апостол Павел задълбочава важността да се съобразяваме с тази тайна, когато пише за
раждането на Христос:  “А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди
се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението” (Гал.4:4-5). 

В подходящото време, какво неизразимо благоволение! Но когато това стане в неподходящо време…
Моисей се огледал насам натам. Не е ли интересно това? Той не е погледнал нагоре, нали? Той погледнал и
в двете направления в хоризонталната равнина, но съвсем не погледнал във вертикалната посока. И какво е
направил в резултат от смъртоносният си гняв? Библията казва, че той “уби египтянина и го скри в пясъка.”
Неизбежно,  когато  постъпва  под въздействие на  плътта,  човек винаги има нещо за  криене.   Трябва  да
прикрива мотивите си, трябва да крие начинът, по който е направил промени в плана, да замаскира някаква
лъжа или полуистина, трябва да се отрича от някоя хвалба, ще трябва да заравя някой труп, който е резултат
от плътският му начин на действие. Просто е въпрос на време, преди истината да се разкрие. 

Добре е да помним, че способните и надарените хора също са прокълнати да бъдат нараними. Високо
квалифицираните  хора  живеят  върху  острия  резец  на  внезапната  атака  на  враговете  си  -  на  същият
противник, който ви принуди да действате под влияние на плътта,  а не да вършите правилното нещо в
правилното време. И как действа този противник? Повечето от нас знаят това от собствен опит. Вие ще
установите, че сте мотивирани от чувството за някаква нужда. Вие ще произнесете някаква глупава клетва,
подобно на Йефтах и ще изживеете остатъка от живота си, изпълнени със съжаление, че сте направили това.
Вие ще ускорите процеса, така както се направили Аврам и Сара, а по късно ще установите, че държите в
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ръката си някой Исмаил, който се присмива над детето на обещанието. (Коментар: И от това погрешно решение се

поражда един конфликт между евреите и арабите, който трае и до наши дни. Д.Пр.) 
Когато пропуснем да се обърнем към Бога за съвет, когато пропуснем да се съобразим с определеното

от Бога време, ние се намесваме, за да “оправим” нещата. По този начин се озоваваме в едно тресавище, от
което не можем да се измъкнем. Ние не можем да се отделим от трупа, с лопата в ръцете си и празен гроб
пред краката ни. 

Знаете ли кое е най-странното в тази ситуация? Повечето от нас не са много умни, когато прикриват
престъпленията  си.  Изумява  ме,  че  Моисей  не  е  можал  даже  да  зарови  както  трябва  убития  от  него
египтянин. Чудя се, дали не е оставил пръстите на краката на трупа да стърчат непокрити над повърхността
на пясъка. Но какво е станало доста години по-късно, когато Бог взел нещата под контрола си и Моисей
действал под негово ръководство? Дали Бог е успял да зарови египтяните? Бог заровил цялата им армия под
Червено  море,  коне,  въоръжение,  карети  и  всичко  останало!  Когато  Бог  е  включен  в  една  работа,  тя
непременно ще бъде свършена. Когато Бог ръководи действията, провалът е невъзможен. Но когато плътта
ръководи, човек едва ли ще може даже да прикрие последиците. Те ще го преследват! Това е причината
Моисей да се огледа наоколо си, преди да нападне египтянина. Действайки под влияние на плътта, преди да
убие, той  е искал да се увери за цената, която би трябвало да плати. Но му се наложило скъпо да плаща за
това.

Етап 3: постъпка, която води до объркване и провал 
Не пропускайте да разберете и да запомните това. Тъкмо по този начин нещастието влиза в живота

ни. До момента Моисей може би е считал, че се опитва да измъкне нещо хлъзгаво. Направил едно смело
движение и се почувствал доста добре след това. Той не си е представял, че объркването, провалът и мъката
се притаяват подобно на някой леопард зад най-близкия ъгъл. Позволете ми да ви напомня, че Моисей си е
мислил, че изпълнява Божията воля. “И виждайки един от тях онеправдаван, защити го, и отмъсти за
притеснения, като порази египтянина, мислейки, че братята му ще разберат, че Бог чрез неговата ръка
им дава избавление; но те не разбраха” (Деян.7:24-25). 

Моисей е вярвал, че той ще изпълни ролята на освободителят на сънародниците си, много години
преди тя да му бъде възложено край горящия храст. Той си е мислел, че всички други ще разберат каква е
ролята му. Считал е, че всичко което трябва да направи, е да бутне топката, за да започне да се търкаля и
евреите незабавно ще се строят около него, поздравявайки го като техния шампион. “Много добре, Принц
Моисей, хайде да тръгваме към двореца! Грабвайте чуковете и сърповете! Да тръгваме! Води ни, о велики
Принце!” 

Но какво казва Библията? Там се казва: “  те не го разбраха  .” Хората не го разбрали  . Тогава тяхното
объркване обхванало и Моисей. Той е знаел, че Бог иска да го използува за извършването на велики дела,
тогава защо работата не потръгва? Той запалил кибритената клечка,  но дървата отказали да се запалят.
Каква е била причината? Увереността отстъпила и била заменена от объркването. “На следващия ден той
им се яви, когато двама от тях се биеха.” (Деян.7:26). Защо е било необходимо Моисей да се връща на
мястото на престъплението? Мисля си, че той се е върнал, за да довърши изпълнението на плана си. Той
доказал лоялността си към евреите, като убил един египтянин. Това е бил неговия план А. Следвал план Б -
да се върне на мястото на престъплението и да събере войските си. Обаче, както се оказало, той се върнал
тъкмо по времето, докато двама човека се биели. Можете ли да си представите, как се е намръщил, докато е
слизал от служебната си карета? Да се бият? Това не е било съгласно сценария. Благодарното население би
трябвало да бъде събрано, готово за Великата Революция. Докато заставал между биещите си, стараейки се
да ги разтърве, той ги упрекнал: “Това не би трябвало да се случва. Хора, вие трябва да работите заедно.”
Но даже не му оказали никакво уважение. “А тоя, който онеправдаваше ближния си, го отблъсна и рече:
Кой те е поставил началник и съдия над нас?” (Деян.7:27) 

Какъв съкрушителен удар! “Хей, смешнико, махай се от тука. Кой ти е дал някакво право? Откъде се
появи? Ти не си наш вожд? За какъв се мислиш?” Тези думи би трябвало да наранят дълбоко човека, който
току-що е рискувал всичко. В книгата си Филипи Томсън описва по прекрасен начин характеристиките на
духовното водачество: “Предполагам, че ако наистина искате да узнаете кой лидер е духовен, трябва просто
да се огледате и да видите, колко от духовните хора вървят след него.” Това е доста прост съвет, нали?
Прост като бобена чорба.  Ако си духовен лидер, духовните хора ще вървят след тебе. Това е валидно за
всеки лидер. Ако вършите добри неща, хората те следват. Но те не са последвали Моисей. На тази етап
принцът на Египет се оказал генерал без армия. Предстояло му да плаща заради действията си, извършени
под влияние на собствената му плът. 

Нека да сме наясно. Изживявали ли сте някога подобно нещо? Повечето от нас са изпадали в подобно
положение. Вие сте подготвили всичко, за да направите нещо голямо за Бога. Целите са ясни, изразходвали
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сте много време и пари, споделили сте идеята си с някои хора. Но колкото и да е болезнено да си признаем,
целите, които не са поднесени с молитва и смирение към Бога, се оказват напълно безполезни. И вие се
оказвате объркан и победен. Подобни неща принуждават човека да отпуска отчаяно ръце. И честно казано,
така и трябва да бъде!  Това е времето, когато трябва да се смирите, да паднете на колене пред Бога и да
попитате: “Боже, дали това е волята ти или това е просто една велика идея на някой човек?” Нека да ви кажа
едно мое старо и любимо правило. То ме е водило за повече от 30 години и си остава все още валидно, както
в първия ден, когато за пръв път ме удари по главата: “Опитвам се сам и се провалям, а когато повярвам
-  побеждавам!”  Не  е  ли  вярно  това?  Колко  прост  съвет.  Само  няколко  думи,  а  каква  работа  вършат.
Заключение: Ако се намирате под влияние на плътско желание, вие ще се провалите. Но когато вярвате, че
Бог ще ви покаже следващата стъпка, когато чакате смирено Той да се намеси, Той ще отвори вратите или
ще ги затвори, а дотогава ще трябва да чакате той да ви каже: “Тръгвай.”

Етап 4: непоносим резултат 
“Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е,  че това нещо стана известно” (Изх.2:14).  Първо -

изненада. След това объркване, последвано от страхът, който подобно на ледени пръсти се впива в гърлото.
Когато добре пазената тайна на Моисей станала широко известна,  той се разтреперил.  Под влияние на
страха, както казва Библията, “Моисей побегна от Фараоновото лице.” Защо е избягал? Стих 15 ни казва:
“Фараон  търсеше  случай  да  убие  Моисей.”  Сега,  когато  Моисей  наклонил  везните  и  демонстрирал
истинските си пристрастия, Фараонът не можал да се примири да има подобен човек около себе си. Какви
ужасни последствия поникнали от необмислената постъпка на Моисей.

Твърде е възможно и вие да сте принудени да се справяте с подобни последици. В миналото си също
може да сте действали под влияние на огромни амбиции и малко познания.  Голямо желание,  но малка
проницателност.  Големи  претенции,  но  малко  смиреност.  Голяма  страст  и  енергия,  но  малко  мъдрост.
Поради това трябва да бягате страхливо като заек до края на живота си. Всеки път бягате все по-бързо и по-
бързо, но никога не успявате. Никой не ви желае там, където искате да отидете. Според мене, има само едно
нещо, което е по-лошо от това човек да се намира към края на изживян според собствените му желания
живот и то е да се намира по средата на такъв живот. 

Можете да кажете: “Добре, но аз съм едва на 30 години и трябва да науча нещо по-добро от това.”
Моисей е бил на 40 години. Вие може да кажете:  “Хей, но аз не съм неопитен човек! Аз съм толкова
образован и опитен,  че просто не може да си представите това!” Вие сте по-образован и по-опитен от
Моисей? Спомнете си,  че към този момент от кариерата си,  той е бил “научен на всичката египетска
мъдрост и бе силен в слово и в дело” (Деян.7:22).  Разбирате ли, че внушителната ни биография е част от
проблема. Понякога сме повече образовани, отколкото сме интелигентни. Знаем повече, отколкото сме в
състояние безопасно да оперираме! 

Истината е, че когато човек разчита на себе си, за да свърши работата, той повече не се нуждаете от
обучение. Той не се нуждае от друга степен и от допълнителни семинари за обучение. Чисто и просто, такъв
човек има нужда от мъдрост. Както и аз и всички останали християни. Но натрупването на проницателна
мъдрост изисква време, необходими са някои сериозни катастрофи по пътя, необходимо е да се преживеят
някои провали и да се преглътнат някои големи и горчиви залъци на смирението.

От двореца до пустинята 
След като установил, че е напълно безполезен, независимо от високата си квалификация, Моисей

повдигнал краищата на царската си роба и побягнал като уплашено куче. Дали е побягнал пеша или е яздел
кон, или се е возел в царската карета, докато колелата й паднали от осите? Библията не ни казва нищо за
тези подробности. На нас ни се казва само, че той  “се засели в Медиамската земя” (Изх.2:15).  Преди
години сестра ми Луси ми даде една книга, озаглавена “Божията пустиня”. Това е една огромна книга с
размерите  на  малка  масичка  за  кафе  и  съдържа   картини  и  снимки  от  Синайската  пустиня.  Докато
размишлявах над тази част от Писанията,  аз я извадих от библиотеката си, чудейки се къде точно се е
приземил Моисей, когато най-накрая спрял да бяга. 

Какво е представлявала Медиамската пустиня? Не бихте повярвали на снимките. Те ми напомнят на
снимките,  направени от космическата сонда Viking от повърхността на Марс.  Какво черно и изолирано
място!  Може би нашето правителство не трябваше да изразходва всичките тези пари, за да достави този
малък робот на червената планета. Те можеха да си спестят купчината пари, ако бяха го спуснали някъде в
северната част на Арабския полуостров. Медиам! Тя кара човек да счита, че пустинята в околностите на
Палм Спрингс е нещо подобно на Британска Колумбия. Невероятно безплодна. Горещо, само пясък и чакъл,
тук-там осеяни с стърчащи назъбени скали и редки хилави храсти, които явно се борят да оживяват. Можете
ли да си представите как Моисей се препъва, вървейки през това пепелище, докато скъпите му дрехи били
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разкъсвани от трънаците, как е прескачал и пълзял през стърчащите скали, проправяйки си път през тази
мъчителна пустиня. Моисей не е вървял наперено, тананикайки си “I did It my way” (Коментар: „Аз направих

това по моя си начин“ - прочута песен на Франк Синатра. Д.Пр.). Това е бил изплашен и лишен от илюзиите си
беглец, който е бягал, опитвайки се да спаси живота си. Прехваленото му образувание вече не означавало
нищо за него. Познанията му за йероглифите и за египетската поезия не му доставяли никакво успокоение.
Военните му победи изглеждали безполезни. Благодарение на прибързаният му акт на насилие, собствената
му войска го търсела за да го убие. 

С всяка  стъпка той може би е пъшкал в себе си заради ненавременната си постъпка, казвайки си нещо
като: “Животът за мене е свършил. Бог никога няма да ме използува. Аз съм абсолютно унищожен човек.”
Разбира се, той е грешил. Но е трябвало да изминат много трудни за него години, преди да разбере добре
този факт. Може би, докато четете тези редове, вие също се намирате в такова положение.  Този човек,
Моисей, е живял преди хиляди години, но ситуацията, която току-що описах изглежда толкова съвременна,
колкото е днешния хляб в кухнята. Вие си казвате: “Аз работих толкова упорито, опитах толкова много
неща, стараех се толкова неуморно. Но от това нямах никаква полза. Нищо не работеше за мене. Пред мене
има преграда.” Независимо от това дали ще ми повярвате или не, вие може да сте по-близо от всякога от
духовния  подем.  Преди  да  сме  привършили  тази  глава,  бих  желал  да  споделя  с  вас  две  последни
заключения.

Когато живеем живот, подчинявайки се на собствената си воля, ние се намираме в пустинята.
Никой няма да престане да живее по собствената си воля, преди да се окаже в безкрайната и безводна
пясъчна пустиня. Когато най-после се озове там, когато най-накрая се препъне и се спре в жалката сянка на
някоя напечена от слънцето скала, той си пита: “Дали Бог някога ще ме използва?” И си остава там. Но
забелязахте  ли,  къде  се  е  спрял  Моисей,  за  да  си  почине?  Библията  ни  казва,  че  той  “седна  до  един
кладенец” (Изх.2:15). Не ви ли се вижда забележително това?

Когато независимият от Бога начин за живот заеме изчаквателна позиция, изворът на един
нов  живот  се  намира  някъде  наблизо.  Кога  най-после  ще  научим  това?  Високо  квалифицираните  и
способните хора предпочитат да са в движение; седенето на едно място е против природата им! Но въпреки
това, когато този смазан 40 годишен мъж, наречен Моисей, се строполил на земята на края на живота си,
който живял според собствените си желания, близо до него се оказала студена вода за пиене.

Преди години, изпаднал в ситуация, която много наподобяваше на току-що описаната, аз изпитах на
собствения си гръб следните болезнени наблюдения. “Моисей изгубил връзка с Бога. Поради това побягнал
и  прекосил  пустинята,  която  лежала  между  него  и  източната  граница  на  Египет;  промъкнал  се  през
планинските проходи на Синайския полуостров, през които след години щял да преведе хората си; най-
накрая приседнал уморено край един кладенец в Медиамската земя. Ние също имаме подобни изживявания.
Бягаме напред, мислейки си, че ще преодолеем всичко, което се простира пред очите ни; нанасяме няколко
безполезни удара във въздуха; попадаме в лапите на отчаянието и се изплашваме при първите признаци на
човешкото разочарование; изчезваме от сцената, за да се скрием в разочарованието. Тогава биваме скрити от
човешката гордост в тайната на Божието присъствие. Тук виждането ни се прояснява; пада замърсяването,
което до сега ни пречеше да гледаме през завесата на живота си,  умира живота,  който сме водили по
собствената си воля, духът ни пие от реката на Бога, която е пълноводна; вярата ни хваща Божията ръка и се
превръща в канал за демонстриране на Божията сила; така се оказва, че Божията ръка ни води към Изхода.”

Приключвам тази трета глава с една странна, но силна молба.  Седнете. Добре ме чухте, приятелю,
седнете! Вие бягахте достатъчно. Чакахте доста време. Дълги години вие се борихте, бутахте и ръководихте
сами живота си. Най-накрая Бог спечели вниманието ви. Той ви казва: “Престани! Спри! Позволи ми Аз да
оправя нещата в живота ти! Седни там на горещия пясък в пустинята, където се озова поради собствените
си  грешки.  Виж  какво  се  намира  близо  до  теб.  Това  е  кладенец,  пълен  с  прясна  вода.”  Скоро  Бог  с
удоволствие ще извади пълна кофа и ще освежи душата ви. Стойте спокоен. Тихо, не мърдайте. Може би за
пръв път в зрелия си живот вие се подчинявате на думите на Бога: “Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог”
(Пс.46:10).

Престанете с всичките си претенции и желания. Бъдете доволен, че сте край този кладенец и пийте
дълго и жадно. Вие сте по-жаден, отколкото ви се струва.

Глава 4

Уроци, научавани от провала

Историите с щастлив край са част от детските приказки, но не са характерни за християнския живот.
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Животът в Христос е реален. Той не е направен от пластмаса, от неръждаема стомана, от захарин, нито пък
е част от някаква фантастична страна. През всичките дълги години, през които съм вървял с Бога, все още
не съм срещнал християнин, който да каже, че е живял щастливо след кръщението до края на живота си. От
друга страна, срещал съм извънредно много вярващи, които са изживели невероятни трудности, загуби,
разочарования, безпокойства, провали и невероятна болка в живота си. Виждал съм много от тези мъже
жени и даже неузрели юноши да се придържат към радостта, съм излъчването на надежда, да проявяват
обаятелен дух даже по време на главоболията, даже през сълзите, даже пред вратата на смъртта. 

Тъй като живеем в потребителски ориентиран свят, ние също искаме да опаковаме вярата си. Иска ни
се да продаваме една блестяща, съкратена версия на спасението, в което има щастие и мир, където щастието
е тук и сега и небесата са безкрайни. Въпреки, че няма нищо лошо в добрите методи за пазарно проучване
или в принципите за обучение за постигане на успех, има нещо погрешно, ако пропуснем да споменем, че
живота неизбежно включва случаите на поражения и провали. Не е необходимо да се връщам много назад в
спомените си,  за  да си спомня една седмица,  през която пропуснах целта.  Без да съм пророк,  мога да
предположа,  че  и  с  вас  се  е  случвало  същото.  Чудя  се  кой  създаде  този  вечно  щастлив  стандарт  на
безпроблемен живот след кръщението и го постави на първото място? 

Бог много добре знае,  че не можем да бъдем безпогрешни; това е причината,  поради която Исус,
безпогрешният  Син  на  Бога,  ни  е  поставил  в  семейството  Си.  Това  е  причината  Той  да  ни  дари  с
положението  на  безпогрешна  праведност  в  Него  и  тъкмо  обратното  -  постоянно  да  ни  напомня,  че  в
ежедневната  си практика винаги ще грешим.  Ако очаквате някога да имате една перфектна,  безгрешна
седмица,  напразно е  вашето чакане.  Такова  нещо не  съществува.  Докато не  се  научим да  анализираме
причините за провалите и загубите и да си извличаме поуки от тях, ние ще продължаваме да повтаряме тези
провали, заравяйки се в още по-дълбока дупка. 

Това, от което имаме нужда е онзи процес, който ни довежда до времето на победата и на успеха.
Помнейки тези  златни  мигове,  блестящи в  паметта  ни,  ние  се  научаваме как  да  заобикаляме някои от
долините или как по-бързо да излизаме от тях.  Моля ви  да прочетете два от любимите ми стихове от
Пс.119:  “Преди да бях наскърбен аз се заблуждавах, но сега държа Твоето слово.” (ст.67) и “Добре ми
стана,  че  бях  наскърбен,  за  да  науча  Твоите  повеления.  Законът на  Твоите  повеления  е  за  мене  по-
желателен от хиляди злато и сребро” (ст. 71-72) Каква зряла гледна точка! В тълкуванието си на Библията,
Кен Тейлър по изумителен начин улавя смисълът на тези стихове: “Аз се лутах, преди да ме накажеш; сега
стриктно спазвам всичко, което кажеш.  Наказанието, с което ме наказа беше най-доброто нещо, което би
могло да ми се случи, защото то ме научи да обръщам внимание на законите ти. За мене те са по-ценни,
отколкото милиони в сребро и злато.” Не пропускайте поуката в този стих. За известен период от време
псалмистът  е  имал  неприятности.  Той  ни  казва,  че  такива  неща  се  случват  и  ни  описва  угнетяващо
настроение, което човек изпитва при провала и силната болка, която изживява, когато е наказван от Бога.
След като наказанието е изиграло ролята си, псалмистът си спомня, че има две свързани с провала неща:

Изживяването на провала отваря вратата пред живота в подчинение 
Когато изживея период на провал, аз съм готов да живея в подчинение. Когато изплувам от тъмните

периоди, които съм изживял според волята си и най-после съм дошъл до края на тази грозна сцена, сърцето
ми плаче за чистота. За светлина. Аз жадувам за това! Аз съм отвратен от егоизма си и повече от всякога
съм решен да вървя по правия път, да вървя по-близо от всякога до Христос. 

Изживяването на провала подготвя почвата за стремеж към обучение   
“Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча…” (ст.71) Можете ли да си спомните за хора, които

слушат внимателно Бога, за хора чиито сърца са особено чувствителни към Божия Дух? Почти с пълна
увереност мога да гарантирам, че те знаят какво означава човек да е отчаян и наранен, и имат белези от
рани, които могат да докажат миналите им страдания. 

Може  би  вие  също  носите  белезите  на  плътската  си  слабост,  вървите  по  собствения  си  път  и
натъжавате Духът на Бога. Но сега отчаяното желаете промяна в сърцето си - да слушате Бога и да обновите
отношенията си с Него. Разбирате ли защо стана така? Вашият провал ви даде един чувствителен, жаден за
обучение дух. Поражението разруши бариерата на гордостта в живота ви. Тъкмо това Павел нарича скръб
по Бога:   “Защото скръбта по Бога  докарва спасително покаяние,  което не причинява разкаяние,  но
светската скръб докарва смърт” (2Кор.7:10) 

Едно от най-трудните неща, които трябва да направим е да осъзнаем и да признаем собствената си
вина за  провалите си.  Независимо дали ще говорим на съпруга  или на съпругата  си,  на  децата си,  на
работодателите си или на Самият Бог, ние сме длъжни да преодолеем нежеланието си и да се очистим, като
признаем грешките си. Нежеланието ни да правим това се дължи на един дълбоко вкоренен в нас защитен
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механизъм: да отричаме грешките си, да ги извиняваме, да си замаскираме и омаловажаваме и да скриваме
истинската  причина за  провала си.  Най-добрият  отговор,  когато  изпаднем в  такова  положение,  е  да  си
признаем грешката си. Да наречем греха с истинското му име. 

По време на най-жестоките германски бомбардировки над Лондон през Втората световна война Сър
Уинстън Чърчил казал на англичаните: “Това не е краят. Това даже не е началото на края. Може би това е
края на началото.” Той е предложил едно от най-добрите определения за успеха, които някога съм чувал:
“Успехът  представлява  умението  да  се  движим  от  един  провал  към  следващият,  без  да  губим
ентусиазъм.” 

Думите на Чърчил обрисуват много добре провалите в християнския ни живот. Това не е краят! Това
даже не е началото на края. Може би това е краят на началото. С други думи, ако започнете да гледате от
правилен ъгъл на провала, вие ще направите първата стъпка към зрелостта. Фиорело Ла Гуардия, кмет на
Ню Йорк през 30-те години на този век, често обичал да казва: “Аз не греша често, но когато греша, това е
“красива” грешка!” Може би сега казвате: “Чък, аз рядко се спъвам, но когато го направя, това наистина е
невероятно падане.” Добре, падането може да е невероятно, но невероятните падания водят до извличането
на невероятни поуки. Ако леко се подхлъзнете, вие ще получите само един малък урок. Но ако подът се
провали и вие паднете от 40-я етаж, вие ще започнете да се учите. Всъщност, не ни боли от самото падане,
боли ни от внезапното спиране на дъното!

Моисей  е  преживял  такова  падане  от  40-я  етаж.  От  описанието  в  Библията  разбираме,  какво  е
изпитвал този отчаян, изплашен и натъжен човек, когато внезапно се спрял на дъното. Само преди няколко
дни като наследник на Фараона той се намирал на върха на пирамидата, а сега пропаднал до положението
да се окаже нещастен беглец в далечната пустиня. В Изх.2:15 се казва, че Моисей “седна до един кладенец.”
В този момент той е считал, че е на дъното на кладенеца и гледа нагоре. В един кладенец в Медиамската
пустиня. Толкова далече се наложило да бяга. Това сигурно е била най-ниската точка на падението му.

Предлагам ви да разсъждаваме над следните четири поуки:

Духовните цели никога не се постигат със земни средства 
Ако си спомняте, преди да убие египтянина, Моисей “поразгледа насам натам”, след това извършил

убийството и заровил трупът му в пясъка. В този момент Моисей си е мислел, че следва плана на Бога, но  в
Библията не ни казва, че той е разговарял с Бога, преди да предприеме тази важна стъпка. В резултат от
това,  подобно на намокрена картонена кутия,  дъното под краката на  Моисей пропаднало.  Това е  най-
големият провал в живота му. 

Истината е, че човек не може да сее плътско семе и да жъне духовен плод. Не може да посади плътски
акт и от него да израсне някакъв духовен плод. Ако се опита да нагласява нещата, да ги манипулира и
лъжата да се просмуква чак до повърхността, човек не трябва да благодари на Бога за помощта! Бог знае,
както знае и самият човек, кой дърпа конците и кой се опитва да прикрива труповете в земята, за да получи
одобрението, към което се стреми. Но когато такъв човек получи по-голям кабинет и ключа за тоалетната на
директора,  той не трябва да благодари на Бога за  повишението.    Бог не желае това.  Отпечатъците от  
деянията на човека са навсякъде, но Бог няма никакъв пръст в тази работа. 

Понякога казваме на Бога: “Боже, благодаря ти за това нещо.” Но Бог би трябвало да ви отговори: “На
кой? На Мене? Аз нямам нищо общо с тази работа? Това си е твое дело?” Вие лъжете на изпита, получавате
добра оценка и благодарите на Бога за това. Попълвате нечестно данъчната си декларация, спестявате си
прекрасна сума от неплатените данъци и Му благодарите за  това.  Приятелю, нещата не стават по този
начин. Бог ти казва: “Това не е Мое дело. Това е твой план.” За щастие, Моисей научил добре първия урок.

Навременността е толкова важна, колкото и самото действие 
Понякога си мисля, че изборът на подходящото време за действие е даже по-важно. Колко пъти съм

правил нещо правилно в неподходящо време и съм получавал удар в носа? Притеснен съм да се връщам
назад в спомените си и да си спомням колко пъти се е случвало това.  Фактът е, че Бог не само планира
какво трябва да направим, но определя и подходящото време за неговото извършване. Докато Моисей си
спомнял за  убийството на  египтянина,  той може би мислено си  е  припомнял хиляди пъти изминалите
години. Крайното заключение от това мотивирано от собствените му желания действие е,  че то е било
преждевременно. 

Преди  години  ми  попадна  един  прост  принцип,  който  ми  е  оказал  неоценима  помощ в  безброй
заплетени ситуации. Искам да го споделя с вас, поне за да не си наранявате палеца на крака от препъване
толкова често като мене. Ето го:  “Когато Бог е намесен в нещо, то върви като по вода. А когато една
работа е  плътска,  тя става насила.”  Да не  би да се  опитвате до  изковете  кръгла  халка от квадратна
заготовка? Да се мъчите да направите нещо да стане? По-добре е да си вземете почивка и да си поговорите с
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Треньора! Когато Бог е въвлечен в нещо, то върви като по вода. Да кажем, че искате да служите по някакъв
начин на Бога на работното си място. Вие търсите възможност да поседите с някои от колегите си и да си
поговорите за четвърт час за Библията през време на обедната почивка. 

Прекрасна идея! Но не насилвайте нещата. Споделете идеята си с Бога и му позволете Той да отвори
врата пред вас. Ако Бог е въвлечен в тази работа, всичко ще стане почти без ваша намеса.  Моментът на
действието е толкова важно, колкото и самото действие. Мисля си, че тъкмо тук е необходима мъдрост.
Знанието ни казва какво трябва да направим; мъдростта - кога и как да го направим. Колкото по-остарявам,
толкова повече започвам да вярвам в думите на поговорката: “Един удар, нанесен когато му е времето, се
равнява  на  хиляди  удари,  нанесени  с  преждевременна  страст.”  Бог  притежава  неограничени
способности  да  свърши  каквото  и  да  е,  но  Той  прави  това  в  определеното  от  Него  време,  а  не
предварително. 

Какво щеше да се получи, ако Исус Навин беше казал: “Нека обиколим Йерихон пет пъти и след това
тръбите да изсвирят. Да го обикаляме седем пъти ми се струва твърде много.” Мислите ли, че градските
стени щяха да се срутят? Какво щеше да се случи, ако когато цар Саул е бил незащитен в пещерата, Давид
си беше казал:  “Сега е  моят шанс да си отмъстя за  годините,  през които бях принуден да си играя на
криеница в пустинята с риск за живота си. Ето, сега ще убия този старец и ще взема царската корона. В края
на  краищата,  Бог  каза,  че  тя  ще бъде  моя.”  Мислите  ли,  че  Бог  би  благословил такова  ускоряване  на
събитията? 

Ние сме изпълнени с  безпокойства,  считайки че небесата се тътрят на първа скорост в  случаите,
когато очакваме незабавно да бъдем избавени от някоя беда. В най-трудните моменти може би искаме да
кажем на Бога: “Хей, положението е сериозно. Не може ли да преместиш моя случай с няколко места по-
напред в Твоя списък на задачите? Не може ли да направиш нещо за мене? Боже, побързай! От седмици Ти
се моля за това.” Разбира се, проблемът не е в това, че Бог е твърде бавен. Проблемът е, че ние бързаме
твърде много. Твърде много бързаме и си ”изпреварваме късмета.” 

Виждали ли сте някога как се държи едно нетренирано куче, когато е водено с каишка. Това е доста
смешна гледка, стига вие самия да не сте на другия край на каишката. Вижте това младо куче, как здраво
опъва повода си, очите му са изпъкнали, езикът му е изплезен, лае тук, дърпа се натам,  как диша тежко и
хрипливо  през  поли-запушената  си  от  нашийника  трахея.  Какъв  е  проблемът  в  тази  картина?  Дали
проблемът е в нещастния водач, който установява, че не може да държи в джоба си ръката с каишката? Дали
е жестоко и неправилно от негова  страна да върви,  вместо да тича по-бързо,  за  да бъде там,  където е
кучето? А може би трябва кучето да научи някои нови думи като: “клекни” и “седни”? 

Преди време един наш съсед имаше такова куче. Обикновено го виждах сутрин, когато излизах до
портичката  на  дворната  ограда  при  изгрева  на  калифорнийското  слънце,  за  да  си  взема  вестника  от
пощенската  кутия.  Човек  винаги  можеше  да  познаете  наближаването  на  това  куче,  защото  от  голямо
разстояние се чуваше лаят му, как диша тежко и хрипти, как лапите му се хлъзгат по настилката и как
драскат по пътеката. Собственикът  му неизменно беше теглен насам-натам, докато кучето с изкривен врат
тичаше, все едно че се намира на състезание за надбягване с хрътки. Това се повтаряше всяка сутрин и беше
очевидно, че нито кучето, нито собственикът му изпитваха някаква наслада от разходката. 

Един ден, след като отново станах очевидец на тази сцена, аз си помислих: “Тази сцена ми напомня за
мене самият!” Аз искам да вървя няколко крачки пред Бога, да се дърпам и да се тегля, разчитайки на
собствения  си  стремеж и не  изпитвах никакво удоволствие от  цялата работа.  А Бог  ми казва:  “Забави
темпото. Бавно. Коленичи! Ти само се нараняваш. Нека да се насладим на утрото. Нека да се наслаждаваме,
че вървим един до друг.” Моисей е бил твърде силен, твърде образован, твърде културен, твърде надарен, с
твърде много предимства. Той е опъвал каишката и е трябвало да се научи, че чакането и търпението не са
белег на слабост, а на сила. 

Може би, докато четете тези редове, трябва да признаете, че вие също не сте научили този урок. Вие
също се дърпате и вдигате облак прах чрез безпокойството си, че живота ви не се движи достатъчно бързо и
обстоятелствата не се променят достатъчно бързо. Опасявам се, че ще трябва да ви съобщя някои тъжни
неща. Ако вашият случай е такъв, вие винаги ще се безпокоите. Защо? Защото животът ще се движи със
собствената си скорост. Независимо колко силно желаете нещо, обстоятелствата няма да се съобразяват с
вашите очаквания или с вашия график. Ако се опитате да ускорите развоя на събитията, вие само ще си
причините синини, мехури или ранен сърдечен удар. Ако се опитвате да принуждавате хората, те никога
няма да ви отговорят по адекватен начин: те ще ви обиждат, ще ви избягват или още по-лошо, просто няма
да ви забелязват. Никой не обича да бъде принуждаван. 

Прикриването на грешката не премахва последиците от нея, а само отлага нейното разкриване 
Съгласно Изх.2:12 Моисей скрил тялото на убития египтянин. Но на следващия ден тайната била
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разкрита и трупът бил намерен. Десет сантиметра слой от пясък не може да скрие нищо. След като прикрил
прегрешението си, сега Моисей бил принуден да признае, че това съвсем не го премахва. Убеден съм, че от
този момент Моисей е решил повече да не крие нищо, а да бъде прозрачен. Той решил да говори това, което
е на сърцето му, независимо от риска да се окаже нараним. Той решил повече да прикрива нищо.

Склонността, която най-много ни прави да приличаме на Адам е склонността да прикриваме. Тази
склонност води началото си от Райската градина и е класически рефлекторен отговор на грешните хора към
заобикалящия ги свят. Не е ли интересно това? Първото нещо, което Адам и Ева са направили, когато чули
стъпките на Бога, било да се скрият зад храстите. Следващата стъпка била да си ушият някакво подобие на
бикини от смокинови листа, за да прикрият голотата си. Спомняте ли си тази сцена? Така както правел
винаги,  Бог отишъл да се  поразходи с  Неговия човек и жена му в привечерната  прохлада.  Но къде се
намирал върхът на Божията съзидателна работа? Къде бил човекът, който е бил създаден от земна пръст?
Той се криел. Снишавал се зад цъфтящите храсти от рододендрони, надничайки между листата им. И от
тогава до сега ние все още продължаваме да се крием. Крием последиците от плътските ни действия. Крием
от себе си истината за самите себе си. (Коментар: Спомням си нашия велик комунистически „вожд” Т. Живков, който каза
по повод на една икономическата криза: „Нека да се снишим и да клекнем в храстите, докато отмине бурята.“ Д.Пр.) 

Както е казал Марк Твен: “Хората приличат на луната. Ние имаме тъмна страна, която не искаме
никой да види.” Защо не? Защото си мислим, че е от огромна важност да изтъкваме образа си и това как
изглеждаме  пред  хората.  Образът,  който  се  възприема  от  другите  хора  напълно  засенчва  онова,  което
всъщност сме. Това което искам да разбера е защо се крием. Като пастор един ден ще трябва да събера
смелост и да говоря пред хората и като примери ще давам само собствените си провали. Това няма ли да
промени нещата? Присъствали ли сте на църковно събиране, където всички останали от присъстващите
като че ли се намират на Облак № 39, докато вие сте в Тунел № 7? Един след друг всички останали говорят
как летят в небесата, а в същото време вие се гърчите в канавката. Защо не посетим другата страна? Защо не
попитаме онези, които разказват за живота си: “Кога за последен път преживяхте провал в живота си? Може
ли да ни разкажете какво означава да човек да изживее голямо разочарование?” 

Въпреки,  че  съвсем  не  съм  отчаян човек,  аз  получих угощение,  което  може  да  се  окаже  голямо
окуражение  за  онези  хора,  които се  чувстват  самотни  в  духовните  си  борби.  Толкова  много  от  нас  се
чувстват, като че ли трябва да крият пораженията си, защото считат, че никой друг освен тях не е изживявал
провали като  техните.  Някои не  искат да кажат даже на  Бога  за  това,  защото се  страхуват,  че  Той ще
престане да се интересува от тях, така както биха постъпили другите хора. Но нали Бог не постъпва като
хората?  Когато паднем и  засрамени и отчаяни се  обърнем с  плач към Него,  псалмистът казва,  че  Той
“наклонява ухото си към нас.”  Той се навежда,  за да ни слуша. Ние казваме: “Отче,  аз пропаднах! Аз
направих ужасна грешка.  Виж какво направих!” тогава  Бог ни прегръща,  така както би направил един
обичащ баща и ни казва: “Аз те приемам такъв какъвто си. Признавам, че това което си направил е лошо,
така както ми каза. А сега, сине, нека продължаваме нататък.”  Едни от най-тежките моменти в живота на
бащата са случаите, когато детето не иска да си признае белята, която е направило и се опита да я прикрие. 

Духовното лидерство се дава от Бога, а не е резултат от лично желание 
Това е толкова чужда идея за нашия земен свят. Как човек се издига в земната система? Човек трябва

да излъчва увереност, да създава в другите изключителна представа за себе си, танцувайки по тънкия ръб
отделящ  вероятното  от  преувеличеното.  Тогава  вие  се  изправяте  в  цялото  си  блестящо въоръжение,  с
развято знаме, демонстрирайки способност да се справите с каквато и да е работа, от Генерален Директор
до заместник-началник (за предпочитане първото). 

Но не такъв е редът в Божието семейство и Моисей не е разбирал това…поне не до този момент. Той
бил обучен в най-престижния египетски университет. Той спечелил звездичките на пагоните си по време на
една забележителна военна кариера. Просто е било въпрос на време Моисей да бъде обявен за Фараон. Той
се издигал нагоре в кариерата си (или поне така си е представял) благодарение на собствените си усилия.
След като човек притежава такава увереност в собствените си възможности, да призовава към революция
изглежда съвсем в границите на неговата компетентност. Той просто излязъл навън и го е направил. И защо
не? Това станало по един естествен начин. 

Но в духовния свят нещата стават по  неестествен начин. Същият принцип важи и при избора на
църковните  лидери.  Ето  какво  имам  предвид:  Често,  поради  това  че  един  човек  е  много  преуспяващ
бизнесмен, ние считаме че той безусловно ще бъде и преуспяващ църковен служител. Но това просто не е
вярно. Някои мъже и жени, които имат значителни постижения в бизнеса са жалки, когато става въпрос за
ролята на лидера в една местна църква. Ние не търсим “естествени” лидери в Тялото на Христос, ние имаме
нужда от духовни лидери. А тези хора могат да изглеждат много, много различни от светските си колеги.

Ако вие сте надарен пастор, не се заблуждавайте, като си мислите, че ще бъдете на върха и че можете
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да  водите  всяка  църква  просто  защото  притежавате  харизматичност  или  просто  защото  дърпате
подходящата струна и правите подходящ подбор на хората. Нещата не стават така. Най-вероятно е Бог да ви
призове да работите в тази църква, която най-малко ви е по сърце. 

Удивително е колко пъти през професионалния ми живот като пастор заедно с жена ми е трябвало да
преглъщаме онова, което прибързано сме казали. В началните години си мислехме, че трябва да напишем и
закачим на стената всички тези случаи. Ние казахме на Бога: “Боже, готови сме да ти служим, където и да
ни изпратиш, с изключение на Далас, Нова Англия и Калифорния.” Мислехме си, че имаме достатъчно
основания да искаме това, защото това бяха трите места, където не искахме да живеем. Би трябвало да се
предполага, че Бог не би ни изпратил там, където не бихме искали да отидем. Досещате ли се какво се
случи? Да, познахте и сега се усмихвате. Аз работих като пастор във всичките тези места, едно след друго,
Бог ни изпрати и на трите места. Сега отново живеем в Далас, първото място, за което казвахме, че не
бихме желали да живеем. Спомням си как веднъж жена ми ме погледна и каза: “Чък, няма да ме чуеш да се
моля да не ходиш да работиш в Аляска! Защото веднага щом кажа: “Боже, само не в Аляска,” ще бъде по-
добре да сложиш в куфара дългите си гащи и вълнените си фланели.” Много се смяхме на това. Между
другото, никога не съм казал на Бога, че не искам да ходя в Аляска. 

Забележителен е начинът, по който Бог решава и насочва всичко според волята Си и ние имаме право
да кажем много малко по този въпрос. Моисей е научил този урок от провала. Тозер пише: “Като че ли
истинският и надежден лидер е онзи, който не иска да води, но е принуден да се занимава с това поради
вътрешното подтикване от страна на Светия Дух и поради развитието на външните обстоятелства.” Такъв е
бил случаят с Давид и с пророците от Стария Завет. Даже Саул, първият цар на Израел се е криел, за да не
бъде избран. По-дребен човек би могъл да се скрие, но Саул е бил висок и бил избран за цар. 

В църковната история не мисля, че до сега е имало по-голям лидер от Павел, който да е бил насила
привлечен от Светия Дух към тази служба. Болшинството от великите лидери на църквата не са гадаели,
гледайки разположението на звездите и не са си казвали: “А, ето моята цел, ще трябва да се изкача върха и
да подишам разредения въздух на висините.”  Най-често избираните от Бога кандидати за  водачи не са
искали да заемат този пост. Те са гледали с досада и разочарование към предстоящото им повишение и им е
трудно повярват на ушите си, когато Бог казва: “Ти си човекът,” или “Ти си жената.” 

Писателят  Оз  Гинис  ни  напомня  за  необичайния  опит  на  Мартин  Лутер,  който  образно  описва
изненадата на един човек, който е бил използван от Бога да води толкова много хора в една реформация,
която обхванала цяла Европа.  Той пише: “Изкачвайки с мъка в тъмнината стълбите на средновековната
катедрала, той се пресегна, за да се хване за въжения парапет и беше изумен, когато чу, че камбаната над
главата му иззвъня - по невнимание беше дръпнал въжето за удряне на камбаната и беше събудил хората от
цялата околност. Тъй като Лутер съвсем не е бил човек с ясно представа за реформата и не е притежавал
така наречения ясен план за нейното извършване, той се е борил отчаяно за спасение пред Бога и е бил
изненадан, че е поставил началото на едно движение за преобразование от 16 век, което ние сега наричаме
Реформация.”

Знаете ли, как разбрах, че Моисей е научил този урок на смирението? Защото, когато четиридесет
години по-късно, край горящия храст, когато Бог казал: “Ти си човекът, който ще изведе хората от Египет,”
Моисей перифразирано му е отговорил: “Боже, ти сигурно се шегуваш. Не и аз. Не съм аз човекът, не е този
адреса. Сигурно си имал предвид да се появиш в друг храст на някой друг човек, нали? Спомняш ли си кой
съм аз? Аз съм провален. Аз съм изхвърлен. Преди 40 години не можах да направя това, сигурно няма да
мога да го направя и сега.  Не и аз,  Боже.” “Да,  Моисей.  Ти.” “Не! Не! Аз даже не мога да говоря.  Аз
постоянно заеквам.” “Аз ще използвам устата ти.” “Но аз не мога да бъда вожд. Аз имам проблеми даже с
няколкото си непослушни овце.” “Аз ще ти покажа как да водиш.” “Боже, Ти не разбираш. Аз не мога да
говоря пред хората.” “Аз ще използвам брат ти. Той ще говори вместо тебе.” “Хм…Добре, щом толкова
настояваш…” 

Осемдесетгодишният Моисей веднага започнал да се оправдава. А след това с нежелание казал: “Е,
добре,  Боже,  но от това нищо няма да излезе.” Но от това излязло нещо. Бог е  работил.  А Моисей се
превърнал в най-могъщият лидер, който е имал някога Израел - назначен от Бога, а не самозванец. Ние ще
се запознаем по-подробно с това в глави 6 и 7. Това чисто и просто е било тайна. Променил ли се е Моисей?
Имало ли е някакви стратегически промени в живота на Моисей? Да, имало е няколко промени. 

Той усвоил поведението на слуга 
“А Мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода и напълниха коритата, за

да напоят бащините си овце. Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; а Моисей стана та им помогна и напои
овцете им” (Изх.2:16-17). Моисей, Принцът на Египет, така наричания Очарователен Принц да пои овце?
Защо? Защото Моисей току-що бил преглътнал най-големия залък от тортата на смирението, която можете
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да се представите. Към този момент човекът е бил готов да прави каквото и да е. Въпреки това, не е ли
интересно, че в този случай на Моисей е било позволено да  се изяви като освободител от по-малък ранг?
По-рано той си мислел, че ще бъде освободител на целия народ, имал велики мечти и невероятни планове.
Но този път Бог казва: “Ти искаш да станеш освободител? Тогава, сине, стани и го направи. Започни сега.
Ето, пред тебе са седем жени в Медиам, които тъкмо сега се нуждаят от един победител.” 

Моисей би могъл да пренебрегне това предложение. Той би могъл да каже: “О, остави тази работа.
Повече не искам да се занимавам с освобождаване. Нека някой друг да свърши тази работа.” Но той не е
направил това.  Тъкмо тук той прави първата  крачка,  за   да  се  превърне в човек,  който безрезервно се
подчинява на Бога. По-късно младите жени казали на баща си:  “Един египтянин ни избави от ръцете на
овчарите, при това и вода ни наля та напои овцете” (ст.19). 

В този случай Моисей не е бил заобиколен от хиляди хора, това е било просто един малък пример на
смелост. За този инцидент Матю Хенри пише: “Той е обичал да раздава справедливост и да се изявява в
защита  на  онези,  които  са  жертви  на  насилие,  нещо  което  всеки  човек  трябва  да  прави  според
възможностите си.  Той е обичал да прави добро.  Където и да ни изпрати Божията воля,  ние трябва да
искаме и да се стремим да бъдем полезни. Когато не можем да направим доброто, от което има нужда, ние
сме длъжни да направим това добро, което сме в състояние да направим. На този, който е верен в малкото,
ще бъде поверено нещо по-голямо.” 

Тази мисъл ме развълнува. Ако не можете да направите доброто, което бихте искали да направите,
направете доброто, което сте в състояние да направите. Може да сте имали велики планове за живота си,
големи мечти, които не са се осъществили. Може би сте искали да напишете най-продаваемата книга, но
обстоятелствата не са ви дали възможност да направите това. Готови ли сте да пишете в стенвестника на
вашата църква? Готови ли сте да ръководите една малка група за изучаване на Библията? Дали сърцето ви е
привличано от самото учение, или от престижа, свързван със тази длъжност? Готови ли сте за започнете
едно евангелизаторско изучаване на Библията със съседите си? Готови ли сте да работите с испанци или
виетнамци  в  собствения  ви  град?  Готови  ли  сте  да  се  сприятелите  с  няколко  самотни  чуждестранни
студенти? Разбирате ли, че провалът ни учи да имаме поведение на слуга. Но какво прави един слуга? Той
върши “следващата задача.” Той прави това, което му е възложено и се очаква да бъде свършено от него.
Онези,  на които липсва такъв подход,  отказват да си изцапат ръцете.  Те винаги искат полираната част,
онова, което е свързано със забавлението. А какво да правим с трудната работа, която се върши зад сцената?
Просто я възложете на някой друг. Бог ще използва нашите провали и поражения, за да култивира в нас
едно сърце на слуга. 

Той е искал да е неизвестен 
“А Мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода и напълниха коритата, за

да напоят бащините си овце. Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; а Моисей стана та им помогна и напои
овцете им. И като дойдоха при баща си Рагуила, той им рече: Как дойдохте днес толкова скоро? А те
казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля та напои овцете. И
той рече на дъщерите си: А где е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб. И Моисей
склони да живее при човека…” (ст.16-21). Обърнете внимание на последното изречение. “И Моисей склони
да живее при човека.” Колко добро е това нещо. Ето един мъж, който Моисей не е срещал по-рано. Един
неизвестен пустинен свещеник и овчар,  който през целия си живот е отглеждал овце и дъщери в това
изолирано място, известно като Медиам. “И даде на Моисея дъщеря си Сепфора за жена. И тя роди син и
той го наименува Герсам, защото думаше: Пришълец станах в чужда земя” (ст.21-22). 

Моисей, който докато е бил в Египет се е готвел да ожени за някаква красавица от типа на Клеопатра,
сега се примирил да вземе една пастирка. Когато тази жена родила първият им син, Моисей му дал едно
необичайно име: Герсам, което означава “пришълец.” Тъкмо в това се превърнал Моисей - в един пришълец
в една далечна страна, забравен и неизвестен. Той дошъл в Медиам, без да познава никой, без някакви
връзки или контакти, без даже да знае къде ще живее. Но когато Йотар казал: “Млади човече, искаш ли да
живееш при нас?” Моисей отговорил: “Да, искам. Аз бих живял където и да е.” 

Позволете ми да ви задам един директен въпрос: Искате ли да бъдете незабелязан? В такъв случай
умствената ви настройка на слуга, който ще ръководи живота ви, ще ви научи за какво става въпрос. Казано
с прости думи, някои хора в Тялото на Христос са призвани да бъдат пръстите на краката.  Не всеки е
призван да бъде дясна ръка, око или ухо. Някои хора трябва да играят ролята на пръсти на краката, на
петата, на бъбрека или на черния дроб. Тези хора рядко са в светлината на прожекторите (за щастие). Но
представяте ли си, ако само един от тях престане да работи нормално! Цялото тяло е в опасност. Моисей е
искал да бъде незабележим, да живее встрани от центъра на вниманието, да приеме новото си обществено
положение. А вие? Бог ще използва провалите в живота ви, за да пречупи силното желание на сърцето ви да
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виждате името си по вестниците. А когато победи това ваше изкушение да се стремите към известност, Бог
може да ви постави в центъра на светлината на такъв прожектор, какъвто никога не сте си представяли. Но
тогава  това  няма да  означава  нищо за  вас.  Няма да  ви  интересува,  дали играете  главната  или някаква
второстепенна роля, дали сте в центъра на сцената или сте в дъното й, дали водите дружината или носите
багажа. Вие просто ще сте част от Царската армия. Хората, които безрезервно се предоставят на Бога са
преди всичко на разположение. Това е предостатъчно! 

Той се научил да чака и да разчита на Бога 
Последните 3 стиха на Изх.2 са изпълнени с тъга и жива надежда.  “Подир много време египетския

цар умря; а израилтяните пъшкаха под робството и извикаха и викът им от робството стигна до Бога.
Бог  чу  пъшканията  им  и  Бог  спомни  завета  си  с  Авраама,  с  Исаака  и  с  Якова.  И  Бог  погледна  на
израилтяните и Бог разбра положението им” (ст.23-25). Добре е да повярваме, че Моисей, въпреки че е
бил забутан в ъгъла на тази безплодна земя, е чул тези новини от керваните, идващи откъм Египет, за да
пресекат Медиамската пустиня. 

Когато Моисей чувал, че евреите са плачели от робството, сърцето се е преобръщало в гърдите му. Но
за разлика от по-рано, той чакал и разчитал на Бога. Моисей не се е опитвал да организира спасителна
експедиция, нито пък се е промъкнал незабелязан като някой нападател или саботьор в Египет. Не и той!
Той вече бил научил този урок. Сега просто си казал: „Бог има грижа за всичко. Когато Той е готов, ще
започне да работи.  Не трябва сам да се намесвам.” Вместо да се впусне в битката,  Моисей чакал и са
осланял на Бога.

Преди няколко години прочетох нещо написано от Рут Майер. Заедно със съпруга си Дийн Денлър те
пътешествали по островите в Югоизточна Азия и Далечния Изток, разнасяйки Божието Слово и музиката.
За нещастие, мъжът й умрял от рак и оставил жена си вдовица с две малки деца. По-късно тя се оженила за
Уорън Майер, но един ден си спомнила за този тъмен период от живота си. В резултат от този размисъл се
родило следното описание: “Спомням си една пролет,  когато бях вдовица. Двете ми деца имаха големи
проблеми.  Нощем  лежах  будна,  обхваната  от  тревога.  Независимо,  че  се  молех  за  нуждите  им,
загрижеността ми отново се връщаше при мен. Защо бях толкова разтревожена? По това време се страхувах,
да не се проваля като майка, което беше най-голямата ми отговорност. 

Край мен даже не беше баща им, за да сподели упреците за това. Аз се стремях да се изявя като
преуспяваща майка. Когато разбрах проблема си, аз се помолих с ново виждане, казвайки: “Боже, признавам
упоритото си безпокойство и стремежа си към успешно представяне и към получаване на одобрение от
другите  хора.  Благодаря  Ти  за  Твоето  опрощение.  Децата  ми  вярват  в  Тебе.  Ако  трудностите,  които
изживяват ще Те прославят, даже ако това ще означава  провал за мене като тяхна майка, Ти имаш моето
съгласие. Даже ако това ще означава в очите на другите да изглежда, че съм лоша майка, Ти имаш моето
разрешение.” Така изчезна постоянно измъчващото ме безпокойство.”

Знаете ли кой е този, който постоянно създава във вас такива нереалистични стандарти за живота ви?
Кой е този, който издига толкова високо летвата, че нямате никаква надежда, че ще можете да я прескочите?
Вие сте този човек. Също и аз в моя живот. Това не е дело на нашия Небесен Отец. Псалмистът ни казва, че
Бог  знае  за  нашите  провали.  Бог  помни,  че  ние  сме  направени  от  пръст.  Ние  си  мислим,  че  поради
провалите ни с нас е свършено, но Бог казва: “Не, ти просто сега започваш. Продължавай.” 

Нашият проблем не е в това, че сме се проваляли в живота си, нашият проблем е, че не сме се
проваляли достатъчно. Ние не сме били докарвани до такова ниско положение, че да научим това, което
Бог иска да научим. Ние все още се опитваме да се освободим от Египет само с помощта на едната си ръка.
Спомнете си една от песните от 1970-те, която толкова обичахме да пеем? В нея се говори, как сме се
научили  да  вярваме  в  Исус  и  в  Бога,  “преминавайки  през  всичко.”  Не  заобикаляйки,  а  преминавайки.
Преминавайки през всичко. Това е билетът!  През победите и пораженията. През Египет и Медиам. През
бляскавите дни на аплодисментите и през нещастните дни край кладенеца. През възхитителните дни на
смеха и на успеха и през онези безименни интервали на провали и черно отчаяние. През всичко това, Бог е с
нас, Той ни води, учи, смирява и ни подготвя.

Тъй като привършвам тази глава, аз съм благодарен, че в една област от живота - без значение кои сме
ние и каква е автобиографията ни - всички ние сме поставени на едно ниво. Всички ние сме оценени като
провалили се хора. ВСИЧКИ! При това положение какво се опитваме да доказваме? Кого се опитваме да
впечатляваме? Защо не излезе от тази дяволска мелница и просто да бъдем такива, каквито сме? 

Молете се на Божия Дух да ви подготви, а след това да ви използва, така както пожелае, заедно с
тъмната страна от живота ви. Ще бъдете изумени, когато установите как това ще ви освободи от всякакво
напрежение. Тъкмо в този миг вие и аз сме получатели на един дар от Онзи, който ни обича такива каквито
сме, с брадавиците, с прегракналия глас, с грешките ни и с всичко останало. Тъй като това е дар, вие можете
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да протегнете отворените си ръце и да го вземете. Вижте, ето тук е написано името ви на етикета, точно под
лентичката. Подаръкът се нарича МИЛОСТ.

 Глава 5

Пустинята - училище за самоопознаване

Едно  по  едно  децата  ни  се  изучиха,  взеха  зрелостните  свидетелства  в  ръцете  си  и  навлязоха  в
следващия етап от живота си. Но преди да настъпи момента на връчването на дипломата, преди мама и тате
да изпитат силното чувства на носталгия по децата си,  които са отлетелите от дома,  всяко едно от тях
трябваше да направи трудния избор какъв колеж да избере, за да продължи образованието си.

Бог също има свое  училище.  В него няма спални помещения,  научни лаборатории или футболно
игрище. За него не се споменава в нито един каталог, списание или в Интернет. Съветникът по избор на
колеж за обучение може и да не знае нищо за него, но въпреки това, Божието училище е най-доброто учебно
заведение, в което можете да се обучавате. Аз знам, защото съм се обучавал в него и то не веднъж. Може би
вие също сте изслушали някой курс лекции в това училище. Тъй като обичам децата си, не мога да кажа, че
съм възхитен от вероятността, че някое от децата ми ще прекара известно време в това училище. От друга
страна, животът е такъв какъвто е и аз уверен, че те ще попаднат там. 

Тъй като съм чул гласа и съм изживял присъствието на Бога в това място,  аз от все сърце желая
синовете и дъщерите ми да Го познаят така, както аз Го познах и да чуят гласа Му така, както аз го чух. Но
въпреки това, поради бащинската си любов, аз бих им спестил тази форма на обучение, тъй като тя може да
се  окаже  извънредно  трудна.  Имам предвид  Божието  училище  в  пустинята,  но  това  не  е  пустинята  в
Аризона. Аз имам предвид това сухо, безинтересно и безплодно място, в което Бог поставя децата Си, за да
ги  подготви  за  някоя  конкретна  задача  в  живота  им.  В  тази  пустиня  няма  нищо  очарователно  и
привлекателно. При създаването й са взети специални мерки там да няма такива неща. 

Някои хора прекарват  седмици в тази пустиня,  а  други -  много месеци.  Моисей е  обикалял тези
безплодни земи в продължение на 40 години. Правилно сте прочели, това са били ч-е-т-и-р-и-д-е-с-т  г-о-д-
и-н-и.  Може  би  е  полезно  за  вас  да  знаете,  че  на  иврит  пустиня  се  обозначава  с  думата  midbaar.  Тя
представлява една производна форма на думата bahbaar, която означава “говоря.” 

Позволете ми от този корен на думата да извлека един термин, за да кажа, че пустинята е мястото,
където Бог говори, където Той ни предава едни от най-важните си съобщения. Без този опит от пустинята
ние можем да си живеем, без въобще някога да чуем или да знаем какво иска да ни каже Богът на вселената.
Безводната  и  безплодна  пустиня  променя  изцяло  отношението  ни.  В  това  изолирано  място  вие  ще
установите, че сте разголен от всички неща, които сте се облекли за ваше удобство, от всички неща, от
които си мислите, че се нуждаете през живота си, но които всъщност съвсем не са ви необходими.  Там е
толкова тихо, че можете да чуете гласът на Бога. 

Вашето запознаване с пустинята може да стане в място,  което е  напълно различно от пустинята.
Вашият опит с пустинята може да включва грижата за някой страдащ член от семейството или за някой
престарял родител,  когато ви липсва  всякаква  странична  помощ и не виждате  никакво подобряване  на
положението.  Вашето  пътешествие  по  сухите  земи  може  да  се  окаже  някакво  упорито  физическо
заболяване,  което ви прави неподвижен. Това може да е някаква дълбока сърдечна болка,  причинена от
изневярата на вашия съпруг или съпруга, или от неподчиняващо се пораснало дете. Вие може да идвате от
място,  където имате много приятели и здрави семейни връзки,  за  да отидете на друго място,  което ви
изглежда непознато и чуждо, където въобще никой не познавате. Вие се чувствате изместен и ненужен.
Причината да попаднете в пустинята може да е провал в учението,  може да сте предаден от ваш стар
приятел, причината може да е някаква тежка и неблагодарна работа или някакъв съдбоносен срок, който
като воденичен камък тежи на душата ви. Пустинята е оставила белезите си по много лица. Тя може да
изглежда пренаселена, но въпреки това е самотно място. Приятелю, Той разбира много добре. В края на
краищата,  тъкмо Той ви  е  поставил  на  това  място.  В  Неговия  период на  обучение  влиза  и  времето в
пустинята. Тук Той получава вниманието ни.

101-ва пустиня 
Във Втор.32 Светия Дух е написал тези думи за народа на Израел. Искам да ви ги предложа по един

съвсем личен начин. “Намери го в пуста земя, Да! В пуста, дива и виеща; огради го, настави го, опази го
като зеницата на окото Си” (ст.10). Действащото лице в този стих е Бог, а обект на неговата грижа е
народа  на  Израел.  Но  нека  да  персонализираме  този  стих,  като  поставим  вашето  име  на  мястото  на
местоимението “го.” Така се получава следната версия: “Намери ви в пуста земя, Да! в пуста, дива и виеща;
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огради ви, настави ви, опази ви като зеницата на окото Си.” Този Бог, който ви е поставил в тази пустиня,
знае  прекрасно  от  какъв  вид  пустинно  изживяване  имате  нужда. Той  знае  точното  място,  където  ще
замлъкнат онези неща от живота ви, които постоянно отвличат вниманието ви и вие ще бъдете в състояние
да чуете гласът Му. Вашата “виеща пустиня” може да изглежда съвсем различна от моята. Бог познава
всеки от нас до дъното на сърцето му. Той разбира какво означава да ни отнеме патериците, които ни пречат
да вървим съгласно волята Му. Той познава шумовете, които ни пречат да чуем думите Му, с които ни дава
съвет и изразява  нежната си любов към нас.  Той знае как да контролира учебната ни програма в това
пустинно училище, за да изгради такива качества в характера ни, каквито по друг начин не бихме могли да
изградим. Самотата винаги е съставна част от нашите пустинни преживявания. Никога не забравяйте това. 

След  като  открие  пустинята,  от  която се  нуждаете,  Бог  ви  принуждава  да  слезете  от  автобуса  и
заминава. Ние веднага си казвате: “Бог си отиде! Къде е Той? Той ме изостави на това място!” По време
на този болезнен период вие установявате, че вече не можете да правите нещата, които по-рано сте правили.
Обхваща ви страх. Вие си казвате: “Очевидно губя дарбите си. Преставам да съм полезен. Аз съм забравен!
Нямам никакъв шанс. Никога няма да се измъкна от това положение.” 

Докато се лутали в Синайската пустиня, израелтяните сигурно се е чувствали така. Така трябва да се е
чувствал и Моисей в средата на живота си, когато се е намирал далече от единствената страна, която е
познавал и без никакъв шанс да се върне обратно. Преди да се предадем на чувството на изоставеност,
трябва да разгледаме по-отблизо и от собствена гледна точка този стих от Второзаконие. В “дивата и виеща”
пустиня Бог прави няколко неща. Ако отворите Библията си, препоръчвам ви да вземете нещо за писане и
да подчертаете всяко едно от тях. ”Бог ни  огражда.” “Той се  грижи за нас.” “Опазва ни като зеницата на
окото Си.” 

Не е ли красиво това? Когато се замислите, вие разбирате, че зеницата на окото ви е най-защитената
част от тялото ви. Вие на позволявате нищо да я докосне. Даже ако най-дребната прашинка я докосне, вие
вземате незабавни мерки, за да я извадите от окото си. Когато сте в пустинята, вие сте зеницата на Божието
око. За ваше изумление, незабавно ще откриете, че Бог нито ви е изоставил, нито ви е забравил. Всъщност,
там Той се грижи за вас повече, отколкото във всеки друг момент от живота ви. 

Приятелю, ако сега се намираш в пустинята, нека тази мисъл да те окуражава. Вижте двата стиха
които следват след този ст.10: “Както орел разбутва гнездото си, трепери над пилетата си, разпростира
крилата си, та ги подема и вдига ги на крилата си, така Господ сам го води…” (ст. 11-12). Бог ни води.
Независимо дали знаете това или не, дали го усещате или не, даже дали вярвате в това или не, Бог не е
отдръпнал ръката Си от живота ви.  Вие се  чувствате  изложен на опасност в  тази  безлюдна страна,  но
въпреки  това  Бог  е  прострял крилете  си  над  вас.  Вие  сте  защитен от  крилата  на  Превъзвишения  Бог.
Вниманието ми е привлечено от тази малка дума “сам” в ст.12. Бог сам ви води. Никой друг не ви води през
пустинята.  Няма крайпътни знаци  и указателни табели,  няма  карти с  нарисувани стрелки,  който да ви
казват: “Ти си тук.” Вие не знаете къде се намирате. Вие не знаете кога (или дали въобще) ще се измъкнете
от  тази  потискаща  пустиня.  Но  въпреки  това,  Библията  ни  казва,  че  Той  единствен  ви  води.  Вие  сте
обслужван единствено от Бога.

Входната врата към пустинята 
Може би  ако имате неоценимо образование и няколко красиви дипломи вие ще си мислите, че сте

свършен човек. Може би сте студент-спортист и от години работите, инвестирайки в способностите си, за
да  се  окажете  на  скамейката  на  резервите  през  последната  година  от  обучението  си,  защото  някакъв
скорозрял новобранец е заел мястото ви в първия състав на отбора.  Може би през по-голямата част от
живота си сте имали добро здраве, но внезапно доктора ви казва: “Разбирате ли, забелязах едно петно във
белия ви дроб. Честно казано, не ми харесва това, което видях,” или “Проверихме биопсията и тя не е
добра. Всъщност,  туморът е злокачествен.” От подобна информация човек получава главозамайване и в
сърцето  си  вие  плачете:  “Къде  е  Бог?  Как  мога  да  се  справя  с  това?  Как  ще  го  преживея?”  Вижте
стихотворението “Няма любовник” от Натали Рей:

Няма любовник, който ежедневно да ме целува.
Няма ръка, която да ме докосва през масата.
Няма скъпоценно бебе,  което да лежи на гърдите ми.
Никой няма нужда от любовта ми.

Къде е знакът, че Бог, моят Отец, ме обича? Сигурно Той
прави неговото любовно богатство да прелива.
Как можа да стане така, че никой от тези, които ме харесваха
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не стана мой? Защо им казах: “Не”?
Но имат ли наистина някакво значение всичките тези въпроси “Защо”?

Могат ли всички отговори да премахнат болката
или всичките причини наистина да пресушат очите ми,
даже и да идват от небесния двор? Не, аз отново ще плача.
Боже мой, ти ме спаси от тъмните подземия на ада;
спаси ме сега и от тиранията на горчивината!

Това е жена, която иска да чуе гласа на Бога в пустинята. За други хора това е неотслабващата болка,
причинена от обичан човек, който си е заминал, без каквато и да е надежда, че ще се завърне някога. Тази
болка може да се е появила, когато един ден сте се завърнали у дома от работа, за да откриете една бележка,
оставена от жена ви. Гардеробът и чекмеджетата й са празни. Тя си е отишла и виещите ветрове започват да
духат. Или чрез поредица от събития откривате, че съпругът ви е имал любовна връзка. Още една врата към
пустинята. Тя е суха. Тя е самотна. На вас ви е болно и тъжно. 

Но каквото и да ви казват чувствата ви, Библията ви казва, че вие не сте сам. Бог е там и ви огражда.
Той се грижи за вас и ви пази като зеницата на окото Си. Той обещава да ви преведе през тази непозната
територия, където липсват пътни знаци и пътища. Вие не сте го оставили и Той не ви е оставил. Всъщност,
Бог е по-близо до вас отколкото в който и да е друг момент от живота ви.

Пустиня, създадена по поръчка 
Колко интересно е, че Бог е поставил Моисей за четиридесет години в пустинята,  а след това го

накарал  да  се  върне  обратно  и  да  преведе  народа  на  Израел  за  още  четиридесет  години  тъкмо  през
пустинята.  А времето,  което той прекарал в Египет между тези два периода съвсем не е било приятна
почивка!  Замисляли  ли  сте  се  за  това?  Моисей  е  изкарал  четиридесет  годишен  курс  на  обучение  в
пустинята, за да знае как да води целия народ през една подобна пустиня. 

На прага на Обещаната земя Моисей казал на израилтяните:  “И да помниш целия път, по който
Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита,
за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не” (Втор.8:2). Защо Бог ни превежда
през  пустинни места? Нека да чуем отговора от Моисей,  който е  получил отлични оценки от Божието
училище в пустинята. Бог прави това, за да ни смири, да ни изпита и да открие истината за сърцето ни. 

Не че Бог трябва да дойде, за да те опознае, тъй като Той вече те познава,  а за можеш ти сам да
опознаеш себе си. Нищо друго освен пустинята не може да ви помогне, за да откриете истината за себе си.
Когато свалите от себе си всички външни украшения, когато изтриете всички маски и хвърлите на земята
всички модни костюми, вие ще започнете да виждате истинската си същност - едно лице, което от години (а
може би и никога) не сте виждали. 

Ето това е направила пустинята за Моисей. Това е, което тя направи за мене, докато скитах там през
различни периоди от живота си. Тя ще ви направи смирен, ще ви покаже вашите силни и слаби страни, ще
ви помогне да откриете себе си както никога преди това. Това се описва много добре в един класически
химн от 1787 година. 

Когато пътят ти преминава през пламтящи изпитания,
Моята преизобилна милост ще се грижи за тебе;
Пламъците няма да те наранят, аз съм предвидил
само примесите в тебе да изгорят, а златото да се пречисти.

Бог никога не ни прекарва през пламтящата пещ на пустинята, за да ни унищожи. Той прави това, за
да ни пречисти. По средата на тази виеща пустиня, по време на целия преход, очистващият пясък прониква
през ръждата и корозията, и ние се превръщаме в удобен инструмент в Неговите ръце. В миналото си съм
имал многобройни радостни срещи с мъже и жени, които са били изпитани в същата пустиня. Вие сигурно
сте срещали хора, които са толкова пречистени от Бога. Това са едни от най-спокойните, смирени, любезни
и честни хора, които човек може да си представи. Това се дължи на пустинята. 

Както ясно се подчертава в химна, примесите им са изгорели, а златото им е пречистено. За такъв
живот е мечтаел псалмиста, когато е писал следните думи. Той е изживявал труден период. Бог го изпратил
да премине продължителен курс на обучение в една безименна пустиня. Но той е имал следната надежда:
когато всичко това свърши, той е искал да стане такъв човек, който ще бъде в състояние да дава кураж и
надежда на Божиите хора: “Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, защото на словото Ти
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уповавах…Нека се обърнат към мене ония,  които Ти се боят, а именно ония,  които познават Твоите
свидетелства” (Пс.119:74,79). 

В сянката на Синай 
“А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотара, медиамския жрец; и като докара овцете в задната

част на пустинята, дойде на Божията планина Хорив” (Изх.3:1). Моисей се е намирал в сянката на Синай,
край същата планина, където Бог щял да слезе в облак, пламък и земетресение, за да се срещне с децата на
Израел. По това време обаче, по всяка вероятност Моисей не си е представял нещо толкова удивително или
съдбоносно. С острото око на овчар той е избрал това изолирано място, най-вече с надеждата да открие
малко трева за паша на овцете си. 

Евреите използват един интересен начин, когато говорят за местоположение. Те застават с лице към
изток и всичко, което остава зад тях, западната посока, бива наричана “задната част.” Посоките север, юг,
изток и запад се определят в съответствие с посоката, накъдето гледат. Те застават с лице на изток, срещу
изгряващото слънце, за да определят къде се намира север, юг или запад. В този момент Моисей се намирал
в западната или задната част на пустинята. 

Няма преки пътища 
Може  ли  да  повярвате  на  това?  Човек,  притежаващ  отлични  познания  за  йероглифите,  науката,

литературата и за военната тактика, изкарва хляба си в затънтената част на пустинята, живее при тъста си,
отглежда двама сина и се грижи за малко стадо овце. Приятелю, това е било пустиня. Един автор мъдро е
казал:  “За  Бога,  който  изисква  качество  на  всяка  цена,  времето  не  е  от  значение.  Следователно,  няма
никакъв смисъл да нервничим от наказанието по време на годините на обучение или да се стремим да
намерим пряк път. Неизбежно това ще се окаже улица без изход.” 

Колко вярно! Ако се опитвате да намерите пряк път, за да съкратите пътуването си през пустинята,
вие вървите към гибелта си. Спомняте ли си тази сцена от старите филми за Дивия Запад, когато лошите
момчета се отдалечават, препускайки с конете си, а на преден план са застанали преследващите ги добри
момчета.  Един от тях вика: “Капитане, те ще избягат!” А старият боец се усмихва и казва: “Тези нещастни
негодници влизат точно в дефиле, което няма друг изход и ние ще ги хванем!” Такива места нямат друг
изход освен пътя, по който сте попаднали в тях. Човек не може да премине през тях. 

По същия начин, няма преки пътища за излизане от пустинята, в която Бог ви е поставил . Всички
предполагаеми преки пътища се оказват улици, чийто отвъден край е непроходим. Много хора прекарват
времето си, препускайки от едно такова място в друго и от това главата им се замайва, а Бог ни казва: “Вие
трябва да стоите точно там, където си поставих, докато ви кажа да се преместите.” Моисей, бившият Принц
на Египет, е разбрал какво означава да споделиш живота си с една жена и две малки момчета. Можете ли да
си представите какви диви очи трябва да са имали тези деца, след като са израснали в такова място? Истина
е,  че  малките деца са най-ефикасният начин за  смиряване на един високообразован човек.  Докторската
степен няма да ви помогне, когато се опитвате да обуздаете две възбудени хлапета, които са склонни към
непокорство.

Ние си представяме Моисей, с цял метър дълга диплома, как сменя пелените на бебето, как му гука,
как  се  опитва  да  напъха  храната  в  устата  му.  Разбирате  ли,  специалистите  могат  да  ви  кажат  всичко,
свързано с веществата, които са съставна част на храната, как трябва да бъде приготвяна и как се усвоява от
организма на детето. Но те не ви казват как да поставите храната в устата на едно бебе. Вие сте оставен сам
да се справяте, когато се опитвате да го храните с лъжица. (Коментар: А то плюе храната и не иска да я преглътне.
Не сме ли точно такива бебета и ние, когато отказваме за приемем Божиите указания? Колко жалки и смешни сме в такъв
момент? Д.Пр.) 

Всичко това  е  част  от  пустинята,  където човек  се  научава  да  прави  неща,  които  никога  не  си  е
представял,  че ще прави. Вие се научавате да се примирявате с неудобствата и с обстановката, в която
живеете;  вие  се  научавате  да  приемате  такава  комбинация  от  обстоятелства,  за  която никога  не  сте  си
представяли, че ще станат част от живота ви. Всичко това е част от обучението. Всичко е просто етап от
учебната  програма на Божия университет в  пустинята.  Не  съм ли ви разказал  за  предметите,  които се
предлагат на обучаващите се в това училище? На никое друго място няма да намерите подобна програма! 

Обучение в незабележимост 
Пустинята е място, характеризиращо се с незабележимост и неизвестност. Моисей е трябвало да се

справя с положението, че е „господин никой.” През всичките години на своето възмъжаване и узряване той
е бил обект на всеобща известност.  Общественото внимание е следяло всяка негова крачка,  така както
съвременниците ни следят постъпките на британските принцове Уилям и Хари. Всеки път, когато Моисей
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се изправял, хората поглеждали към него в очакване. Всеки път, когато се обръщал към тях, хората спирали
да говорят и го слушали. Всеки път, когато се разхождал по улиците, главите на другите хора се обръщали
към него. 

Но овцете не постъпват по този начин. Може да им говорите каквото си искате, да подскачате на един
крак,  докато  рецитирате  стихове,  но  стадото  съвсем  няма  да  се  впечатли  от  това.  Всички  овце  ще  се
разпръснат по полето. Колкото и да харесваме вълнените пуловери и вълнените чорапи, овцете най-общо
казано са неинтелигентни и безотговорни същества. Но Моисей е имал удоволствието да се наслаждава на
тяхната  компания  за  цели  четиридесет  години  от  живота  си.  “А  Моисей  пасеше  овцете  на  тъста си
Йотара” (Изх.3:1). 

Не е ли обидно това положение? Представете си как някакъв стар приятел на Моисей от младежките
му години идва в Медиам, за да посети бившия принц - може би някой от състудентите му. Когато този
приятел слиза от блестящата си карета, той оглежда Моисей отгоре до долу, забелязва рошавата му коса,
брадата му и простите му домашно произведени дрехи. “И така, принц Моисей, от какво се препитаваш
сега?” “Аз ли, ами аз съм овчар.” “Така ли? Кой би могъл да си представи това? Тогава, ти може би имаш
собствено стадо? Някакъв голям бизнес?” “Не. Тези овце не са мои. Аз работя за тъста си.” “Ти работиш
като наемен овчар при тъста си?” “Аха.” “Нека да те попитам пак, дали ти пасеш овцете?” “Точно така.”
“Моисей, аз наистина не знам какво да кажа. Човече, а какво стана с твоето обучение и подготовка? Ти беше
най-добрият!” “Нищо не мога да кажа по този въпрос. Всичко, което знам е, че Бог иска да бъда тук и
поради това стоя тук.” 

Може би вие виждате себе си в тази ситуация. Вие поклащате глава,  докато четете тези редове. Вие се
занимавате с някаква работа сам, в неизвестност. Всеки ден се борите с ограниченията, които трябва да
понасяте. От самата природа на пустинята сте принудени да се откажете от много от привилегиите си, от
онова, с което сте се гордели, от дейности, които са ви били най-скъпи.  Сега се задоволявайки се само с
най-необходимото за живота си.

Приятелю, това е Божият план. Ако ви се наложи да завършите Неговото училище в пустинята, вие
задължително  ще  трябва  да  издържите  изпита  си  по  незабележимост,  което  е  първото  изискване  в
училището. Еми Кармишел, една от любимите ми поетеси казва следното: 

Преди да престанат да духат ветровете,
Научи ме да преживявам в Твоето спокойствие:
Преди да отшуми болката,
Боже, дай ми да изпея един псалм.

Нека да не пропусна шанса да докажа
Пълнотата на облекчаващата любов.
О, Божия любов, направи това за мене:
Поддържай една непрестанна победа.

Тук  се  съдържа  една  универсална  истина:  Ако  не  се  научите  да  живеете  тихо  и  кротко  в
неизвестността,  вие ще повтаряте този клас,  докато се  научите на това.  Не  можете да прескочите това
изискване и въпреки това да завършите училището. Във филма “Укритието” една сцена показва как Кори
Тен Буум казва на Бога, че иска да я използва на всяко място, където пожелае да я изпрати, даже ако това е
състояние на неизвестност. Скоро след това била изпратена в концлагер от нацистите заедно с баща си и
сестра си,  но те  били затворени в различни помещения.  Баща й умрял в концлагера,  а  тя  насила била
отделена от любимата си сестра. Нацистите напъхали Кори в една студена и влажна килия в Германия.
Сцената завършва, показвайки как тя лежи трепереща в ъгъла на килията и с пълни със сълзи очи шепне на
Бога: “Но Боже, аз не знаех, че ще трябва да остана сама.” Това е неизвестността. Ние сме в състояние да
понесем почти всичко, когато около нас има хора, които да ни окуражават и да ни помагат да издържим под
товара. Но в Божието училище в пустинята около нас няма никой. Вие сте сам,  разполагате само с една
книга с упражнения, наречена “Незабележимост” и много време да я четете.

Обучение за значението на навременното действие 
Моисей избягал  и  станал пришълец в  Медиам,  където му се  родили двама сина.  “След като се

навършиха  четиридесет  години…”  (Деян.7:29-30)  В  Библията  си  съм  подчертал  думите  “четиридесет
години”, просто защото не искам да пропусна онова, което тези думи ми внушават. Той е дошъл в пустинята
като пришълец и след четиридесет години периодът на обучение завършил. Спомням си, че в бившата ми
църква, когато бях на 40 години, проповядвах една серия от проповеди, посветени на Моисей. По това време
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ми  хрумна,  че  Моисей  е  прекарал  цялата  тогавашна  продължителност  на  живота  ми  в  Медиамската
пустиня. И така, през време на всички тези години - който от мнозина се считат за най-продуктивните
години от живота на човека - Моисей пасял овце в пустинята.

Може би вие също сте във възрастта между 40 и 80 години и се намирате в пустинята? Добре дошли
при  нас.  Това  е  част  от  Неговия  план.  Бог  не  само  планира  широтата  на  изпитанието,  но  и  неговата
продължителност. Точността на планираните от Него срокове е толкова забележителна, колкото и Неговото
изпитание. Той знае кога се нуждаете от пустинята и кога сте готов да я напуснете. 

Сега ние живеем в епохата на културата на микровълновата фурна. Ако за подготовката на обяда са
необходими повече от 5 минути, това е ужасно дълго време! Преди години даже трябваше да чакаме след
включването му телевизора да загрее, за да видим картината на екрана. Можете ли да си представите това?
Човек не можеше да натисне един единствен бутон на телефона, за да се обади в къщи на предварително
запаметения телефонен номер, а за нещастие той беше принуден да върти шайбата с пръст.

А какво да кажем за каменната епоха! Спомням си, че преди време минах с колата си покрай един
къмпинг, а след няколко седмици отново минах покрай него. Там, където по-рано имаше зелени ливади,
празни  консервни  кутии  и  боклук,  сега  се  издигаха  огромни  складове,  изградени  от  предварително
изработени секции, готови да приемат стоката за съхранение. Това е днешният стил на живот. Всичко е
бързо, сгъстено, под налягане, раз-два и готово. Но не така е в Божието училище в пустинята. Когато трябва
да вървим с Бога, няма такова нещо като прибързана зрелост. Бог не произвежда светиите си на конвейер.
Той  ги  произвежда  ръчно,  един  по  един  и  това  винаги  отнема  повече  време,  отколкото  предполагаме.
Нетърпелив деец като Моисей има нужда от годините, прекарани в пустинята, за да се отпусне, да слезе от
бързия влак и да се качи на Божия влак.  Вярно е,  че Божията работа е била болезнено бавна,  но тя е
променила Моисей и след това Бог да го използва по уникален начин.  (Коментар:  Някой е  казал:  „Божията

мелница работи бавно, но но пък произвежда прекрасно брашно.“ Д.Пр.)

Обучение в самота 
Ние не обичаме тишината. Това е причината, поради която почти изпадаме в паника, когато се окажем

сами. Това е причината, поради която някои хора не могат да понасят да пътуват в кола или да се намират в
стая, където не работи радио или телевизор. Постоянно се учудвах, когато наблюдавах хора, пътуващи във
влакове и автобуси или вървящи пеша със слушалки на ушите. Сега това не ме впечатлява, защото стана
твърде разпространено. 

А тишината притежава един интересен звук. Ако сте го забравили, трябва да направите един излет.
Идете достатъчно далече, за да избягате от автобусите и от шума но цивилизацията. Не на плажа, защото
там има постоянен шум от вълните. Не, трябва да отидете в планината, или в пустинята,  или някъде в
широката прерия. Не носете със себе си портативно радио, магнетофон или  телефон. Отделяйте време, за
да седите неподвижен и да слушате изумителния звук на тишината.  Това е забележително. Останете там
достатъчно дълго и може би ще започнете да придобивате  чувствителност към забравени от вас неща.
Мислите ви ще започнат да се промъкват отвъд тази тънка повърхност, където повечето от нас прекарват
работното си време. 

Ако останете достатъчно време в тази среда, вие ще установите, че ставате по-задълбочен.  По мое
мнение,  болшинството  от  великите  хора  на  човечеството  са  били  самотни  хора.  Много  от  хората  на
изкуството по света, които са ни оставили в наследство своето изкуство и музика, са били хора на тишината
и  на  самотата.  Някои  от  най-големите  лидери  на  света  са  живели  самотен  живот.  През  време  на
продължителната си кариера като лидер, на Моисей му предстояло да бъде разпитван, нападан, обвиняван,
мразен и изоставян. През всичкото това време той е трябвало да изтърпява всичко сам. Как е можал  да
издържи? Той е бил обучен да се  справя с такива неща.  Той е бил възпитаник на Божието училище в
пустинята, където самотата е основен предмет и добре е усвоил тези уроци. Той повече не се нуждаел от
някой, който да го подпира отзад.  Моисей е можел направо да започне да прави онова, което Бог му е
определил да направи, даже пред лицето на най-горчивата опозиция от заобикалящите го хора. 

Обучаване в неудобството 
Забележете,  че в Медиам нищо не е било удобно. Това е било трудно място,  потискащо топло и

лишено от удобства за съществувание. Моисей, който като бебе е бил изваден от река Нил и е живял близо
да тази велика река през по-голямата част от четиридесет годишния си живот, преди да избяга в пустинята,
тук е трябвало да се приспособява към едно място, където водата е била скъпоценна стока. Той се научил да
живее с пресъхнало гърло, с напукани устни и с постоянното вглеждане към хоризонта с ръка на челото, за
да предпази очите си от блясъка на разголеното слънце. 
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Това е била учебната програма в Божия колеж в пустинята: четири основни предмета за изучаване, за
да се получи диплома. Вгледайте се внимателно как този процес се развивал през годините на обучение в
пустинята, защото така се случва с вас и с мене.  Бог трябва да проникне през няколко твърди  и здрави
външни обвивки в живота ни, преди да е в състояние да обнови душите ни. Неговата постоянна цел е да
достигне до вътрешния човек в нас. Давид пише: “Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи
ме на мъдрост в скришното на сърцето ми” (Пс.51:6). Какви са тези съпротивляващи се пластове в сърцата
ни и как Бог ги разчупва, за да стигне до скришната част на сърцето ни? 

Първо,  в  нас  Той  открива  гордост  и  използва  шкурката  на  незабележимостта,  за  да  я  отстрани
напълно. След това открива, че сме сграбчени от страха - страх от нашето минало, безпокойство за нашето
настояще и ужас, пораждан от това, което ни очаква в бъдеще.  Бог използва вървежа на времето, за да
отстрани от нас този страх. Ние научаваме, че нещата съвсем не са безконтролни, напротив - всичко е под
контрола на Бога. После среща преградата на възмущението и тиранията на горчивината. Бог пробива тази
обвивка чрез самотата. В тишината на Неговото присъствие ние получаваме ново виждане, като все повече
се отказваме от грижливо охраняваните си права, както и от нашите очаквания, които ни държат в плен.
Най-накрая, Бог достига до основните ни житейски навици, толкова близо до вътрешната ни същност и тук
донася неудобствата и трудностите, за да премахне и този последен слой на съпротивата. Защо? За да може
да обнови сърцевината на същността ни. Примесите в нас биват изгаряни, а златото се очиства.

Преди внезапната си смърт, д-р Едман дълги години беше президент на Уитън Колидж.  В малката си
книжка, озаглавена “В тишина и увереност” той описва собствените си изживявания в пустинята: “Нещо
болезнено се случи с мене. Това стана така: За известно време не чувах гласа на Бога и след това написах
следните думи за  себе си:  Първо,  Бог ме доведе до това положение.  По Негова воля съм точно в това
положение - това е фактът, към който ще се придържам. Освен  това, Бог ще ме държи тук в любовта Си и
ще ми окаже милост като Негово дете. След това Бог ще превърне изпитанието в истинска благословия,
преподавайки ми уроците, които иска да науча и създавайки в мене милостта, от която имам нужда да ме
дари. Най-накрая, в определеното от Него време той може да ме доведе отново тук - по начин и когато само
Той знае. Нека да кажа, че съм тук, първо, защото Бог ме е поставил тук; второ, Бог се грижи за мене; трето,
Бог ме обучава; четвърто, аз ще бъда тук за определен от Него период от време.”

Този човек е завършил Божият университет от пустинята. Това е видно с невъоръжено око. Но не
всеки от нас е достигнал до това ниво на зрялост в общуването си с Исус Христос. Всъщност, има три
различни  отговора,  които  можем  да  дадем,  когато  се  окажем  в  пустинята.  С  известно  притеснение
потвърждавам, че съм отговарял и по трите начина на Бога през различни мигове от живота си:

“Аз  нямам  нужда  от  това.”  Това  е  отговорът  на  гордостта.  “Съседът  ми  има  нужда  от  подобно
обучение. Приятелят ми също има нужда. Жена ми има нужда. Съпругът ми има нужда. Децата ми имат
нужда. Началникът ми със сигурност има нужда! Но аз? Аз нямам нужда от това!”

“Уморен съм от това.” Това е отговорът на късогледството. Ежедневно вие може да произнасяте тези
думи. Можете да ми кажете: “Чък, само ако знаеше какво е моето положение! Аз съм в пустинята от толкова
дълго време, че вече не мога да си спомня какъв е живота извън нея.”

“Приемам това.” Това е отговорът, който Бог очаква да чуе. Това е отговорът на зрелостта.

Болката почука на вратата ми и каза,
Че е дошла, за да остане.
И въпреки, че не беше поканена 
И даже беше прогонвана,

Тя влезе вътре и като сянката ми
Върви след мене.
И аз не се чувствам даже за миг
Освободен от бодежите на нейния меч.

Но един ден някой друг почука 
най-тихо на вратата ми.
Аз казах: “Не, болката е тук.
Няма място за нищо друго.”

И тогава чух нежният Му глас:
“Аз съм, не се страхувай.”
Оттогава Той влезе в мене
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И  как всичко се промени!”

Имало е моменти, когато съм стоял пред събранието на църквата в неделя сутрин и съм чувствал, че
пеем думи, които са изпразнени от съдържание. Прекрасна музика, превъзходен текст, но лишени от нашето
искреното задоволство от живота. Ние пеем: “Ние приветстваме силата в Христовото име и го короноваме
като Цар над всичко.”  Наистина ли постъпваме така? Или го короноваме за Цар над всичко, но не и над
пустинята? Установявали ли сте, че в някакъв момент сте казвали нещо подобно: “Боже, давам Ти живота
си, но съм изморен до смърт от това безпокойство, от този човек, от това обстоятелство, от това неудобно
условие. Боже, чувствам се хванат в капан. Искам облекчение - аз трябва да получа облекчение! Ако скоро
не ми го дадеш - добре, вече съм преживявал това. Чувствам се, все едно че всичко ми става безразлично.”

Приятелю, ти можеш да си отидеш от Бога, но липсва пряк път, който ще ти спести тежестите на
обучението. Предлагам ти по-добър план: Хвани се за ръката на твоя Водач! Той е Богът на пустинята. Даже
на вашата пустиня. Най-скъпоценният обект на Божията любов е Неговото дете в пустинята. По време на
престоя си в пустинята ти си по-ценен за Бога, отколкото по всяко друго време. Ти си като зеницата на окото
Му. Ти си Неговия любим студент, който взема най-тежките си изпити. Той те обича с неограничената си
любов.

Исус е бил в пустиня, която е по-лоша от всичко, което ние сме изживели. Той е бил толкова самотен,
колкото никой човек не е бил. Той е бил отхвърлен. Той е бил неизвестен. Той е изстрадал най-лошото,
което земята и ада са могли да стоварят върху Него.  На кръста Той каза:  “Аз вярвам.” Когато нощта в
пустинята била най-тъмна, Той изплакал: “Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме изоставил?” Исус пръв е бил
в  пустинята.  Той  е  изпитал  нейната  горещина.  Той  е  изпитал  нейната  самота.  Той  е  приел  нейната
неизвестност. Той се е срещнал със самият Сатана, докато пустинните ветрове за виели около Него. Но Исус
никога няма да забрави или да изостави онзи, който върви след Него през пясъците.

Глава 6

Горящите храсти и вторият шанс

Ако една поговорка е стара, това не е достатъчно, за да е вярна.  Разпространяват се на пръв поглед
почтени и древни лъжи,  които са толкова опасни и измамни в наши дни,  колкото са били и когато са
произнесени за пръв път. Имам предвид пословицата от 19 век, която се употребява често и сега. През
годините тя е намерила широко употреба и хората най-често й вярват. Тази поговорка е следната: “Птица,
чието крило е счупено, никога няма да полети на предишната височина.”  С други думи, ако веднъж сте
претърпели провал, вие никога няма да достигнете висините, до които по-рано сте се издигнали. Това е
тъжна мисъл, която внушава разочарование, но тя не е вярна! 

Залата на славата на хората с пречупени криле 
Замислете се над това. Авраам е бил лъжец, тъй като е лъгал поне няколко пъти, за да спаси живота

си. Но въпреки че е лъгал, той е познат като “приятел на Бога.” Въпреки че е бил със счупено крило, Авраам
се е  издигнал до такава височина,  до която никой друг преди него не е  летял.  Яков е  бил мошеник и
измамник,  който  за  паница  ядене  убедил  собствения  си  брат-близнак  да  му  продаде  правото  си  на
първороден син. Какво подло и отвратително деяние! Но въпреки, че Яков е бил измамник, Бог го издигнал
до такива висоти, че старото му име не можело вече да побере славата и Бог му дал новото име “Израел.” А
какво да кажем за Раав? Тя е била широко известна обитателка на квартала с червените фенери в Йерихон!
Това е истината - Раав е била проститутка. Но въпреки това, Бог избрал тъкмо нея за свой инструмент, за да
запази живота на двама от храбрите Си служители. В резултат от това, на нея й е била оказана честта името
й да бъде споменато в Евр.11, в така наречената “Зала на вярата” и да бъде включена в родословното дърво
на Исус Христос. Кога едно счупено крило се е издигало толкова високо? А какво да кажем за известните
Йона и Йоан Марк, които са били изключвани от мисионерските пътувания? Всъщност, Йона никога не е
бил  истински  мисионер;  още  от  началото  той  бягал  от  Божията  воля.  По-късно,  след  като  по  един
прелюбопитен начин се приземил на брега, той се втурнал към Ниневия и проповядвал, в резултат от което
произлязло най-голямото духовно съживяване за всички времена.  Целият град - столицата на една велика
империя - се покаял. (Коментар: Според историческите сведения, тогава в Ниневия са живеели 160 000 души. Д.Пр.) Всеки
човек в този огромен за времето си град постил и се молел. Даже животните били принудени да постят.
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Замислете  се  над  това!  Всеки  човек,  жена  и  дете  в  тази  огромна  метрополия  се  облекли  с  чували,
включително и животните. След като избягал от Бога, след като се разбунтувал срещу ясно изразената воля
на Бога, всички криле на Йона били счупени и даже измокрени. Но Бог казал: “Йона, въпреки това, Аз
искам да те използвам. Нека отново да се захващаме за работа.” И Йона отишъл, за да поведе едно духовно
пробуждане,  което  шокирало  древния  свят.  Йоан  Марк  е  преживял  подобна,  не  по-малко  драматична
житейска промяна.  По средата на едно трудно мисионерско пътуване той се прибрал вкъщи, защото се
скарал с  Апостол Павел.  Но не и с Бога.  С голяма бързина Марк се върнал към задълженията си към
Христос. Той е автор на второто Евангелие, което носи неговото име и е бил оценен като полезен. И знаете
ли кой е дал тази оценка? Самият Павел. “Само Лука е при мене. Вземи Марк и го доведи със себе си,
защото ми е полезен в службата” (2 Тим. 4:11). И ще ви кажа още нещо. Ако птица със счупено крило не
би могла да лети вече на голяма височина, вие нямаше да четете тази книга. Не знам какво щяхте да правите
вие, но мога да ви уверя, че аз нямаше да пиша. Преди да приключим обсъждането на този въпрос, длъжен
съм да добавя, че аз не само нямаше да мога да напиша тази книга,  но нямаше да съм в състояние да
напиша и останалите си книги. Разбирате ли, че тази поговорката не е валидна за мъжете и жените на Бога,
защото  Бог  не  постъпва  със  служители  Си  по  този  начин.  Всъщност,  колкото  и  неправдоподобно  да
изглежда, Бог като че ли предпочита да използва хора с пречупени криле. Това не е ли прекрасно? Това не
решава ли целия проблем? Аз се обучавам да служа на Бога, такъв какъвто съм, заедно със всичките  си
провали и грешки. Същото правите и вие. Няма значение какво сте преживяли в миналото, а бъдещето е по-
светло, отколкото може да си представите. Защо? Защото нашият Бог се е специализирал в употребата
на счупени керамични съдове. Това е предпочитания Му план. Спомняте ли си какво е писал Павел (друга
птица с пречупено крило) до Коринтияните? “А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се
види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас” (2 Кор.4:7). Знаете ли какво представлява един пръстен
съд? Това е просто едно глинено гърне, най-обикновено глинено гърне. Това е всичко, което вие и аз можем
да  предложим на  Бога  -  едно гърне,  един  лесно трошлив  съд. Вие може да  сте  като  изящен и  нежен
китайски порцелан, но се чупите лесно и с това показвате, че сте направен от глина, защото по счупените
парчета се вижда вътрешността на материала. Но ти можеш да бъдеш и здрав, нащърбен керамичен съд, не
много привлекателен, но човече, ти си полезен. Или може да си направен от глина, която не е изпечена, а
просто си само оформен за употреба. Както казваше моят учител Рей Стедман: “Всички ние сме глинени
съдове и сме оформени, само че някои са по-оформени от другите.” За да научите истината до края ще ви
кажа, че не е най-важно състоянието на глинения съд. Това което е важно е богатството, съхранявано в
съда - светлината и славата на Христовото спасение. Какво значение имат няколкото вдлъбнатини или
даже една, две пукнатини по съда? Ако другите могат да видят славата през пукнатините, още по-добре!
Всичко  това  ни  връща  обратно  към  нашата  история.  След  главоломният  си  провал  и  последвалите  го
години, прекарани в неизвестност, Моисей трябва да се е чувствал като непотребен съд. Той не е можел да
си представи, че Бог ще вземе една отхвърлена вещ като него и ще намери за какво да го употреби. За него
тази идея е била смехотворна. 

Денят на призоваването от Бога
“А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотара, медиамския жрец; и като докара овцете в задната

страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив”(Из.3:1). Това е бил денят, когато Бог е нарушил
четиридесетгодишната тишина. Нека да спрем и да се замислим над това! В Библията не се споменава, че за
периода от 40 години, прекарани в Медиам, Бог е говорил на Моисей. Нито веднъж! Слънцето изгряло,
овцете започвали да пасат и Моисей отбелязал на календара си 14 600-ия си ден като овчар.  Ето така
постъпва Бог. Без всякакво предупреждение, Той говори на обикновените хора в обикновените дни. Утре
сутринта  вие  може  да  пътувате  с  автобус,  или  ви  предстои  да  изминете  1500  км  с  камион  по  някоя
магистрала, или да преподавате в пълна с ученици класна стая, или да спите зад волана на патрулната кола,
или да вземате бебето от кошчето, докато по-голямото дете се държи за крака ви. Това е вашето ежедневие.
Това е вашата планина Хорив. Може би точно в такъв обикновен ден, Бог ще избере да ви говори по начин,
по който не ви е говорил преди. Това може да е денят, когато Бог ще ви каже нещо велико за целта в живота
ви. Докато се измъквате от леглото си, вие никога не бихте се досетили какво ще стане през този ден. В нея
се казва:  “Когато Човешкия Син дойде, ще бъде същото както в дните на Ной. Затова, преди потопа,
хората  ядели,  пиели,  женели  се  и  се  омъжвали  до  деня,  в  който  Ной  влязъл  в  кораба.  Тези  хора  не
подозирали нищо, докато не дошъл потопът и не ги унищожил. Така ще бъде и когато дойде Човешкия
Син” (Мат.24:37-39). Това ще се случи в един обичаен ден. Ще проблесне светкавица на небето, ще гръмне
гръм и за едно мигване на клепача всичко ще свърши. Няма да има предварителни предупреждения. 

Храстът 
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“И ангелът Господен  му  се  яве  в  огнен  пламък  изсред  една  къпина;  и  Моисей  погледна  и  ето,
къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. И Моисей си рече: Да свърна да погледам това велико
явление, защото къпината не изгаря” (Из. 3:2-3). Важно е да отбележим, че храста не е бил различен или
забележителен с нещо. Библията ни казва, че един ангел се явил от храста на Моисей. Храстът не е бил Бог;
но е бил избран от Бога и е бил запален с неугасим огън. В стих 2 ни се казва, че Моисей е направил две
неща: първо е погледнал и второ - че си е казал нещо. Имам всички основания да вярвам, че ако бяхме на
неговото място, ние щяхме да направили същото. Не всеки ден можете да видите храсти, които внезапно се
самозапалват, особено ако след това огъня не загасва. 

В този момент не вярвам Моисей да е имал и най-малка представа, че Бог е бил в храста. Подобно на
всеки  от  нас,  той  просто  е  бил  любопитен.  Това  е  методът  на  Бога.  Понякога  в  най-обикновените
обстоятелства от живота ни Той прави нещо напълно необичайно. Както в случая със запалването на един
храст. Ние наричаме тези необикновени събития “случайности.” Мисля, че този израз е неправилен. Когато
се сблъскаме с очевидно необичайни събития, добре е да се запитаме: “Може би Бог ми казва нещо сега?”
Преди години си спомням, че седях в кабинета си с двама млади хора и обсъждахме подробностите за
предстоящата им сватба. Внезапно на врата силно се почука. Тъй като не очаквахме никакъв посетител,
всички леко потрепнахме на местата си. “Влезте,” казах аз. На вратата застана един непознат мъж и се
запъти направо към мене, а когато ме наближи, той запита: “Вие ли сте г-н Суиндъл?” “Да,” казах аз, “аз
съм.” “Току-що благодарение на вас се запознах с Исус,” каза той. “Това беше причината за всичко, което се
случи.”  След  това  извади  от  джоба  си  една  магнетофонна  касета.  “Внезапно,“  казва  той,  “аз  просто
поставих тази касета в магнетофона, докато си карах камиона и започнах да те слушам. Спомняте ли си
проповедта,  наречена:  “Божията воля,  но по моя начин?” “Да,  отговорих аз,  “спомням си.” “Тъкмо нея
слушах. Не знам на кого си мислихте, че говорите в тази проповед. Но знам, че вие говорехте на мене. Казах
си: “Боже, имам нужда от Тебе. Това е повече от съвпадение. Това тук е казано специално за мене.” Същият
ден човекът се запозна с Исус Христос. Това бил горящия храст в живота на този човек. Поради тази среща,
от този миг нататък животът му се промени. Мисля си за Джак, мой отдавнашен приятел, който летеше на
бомбардировач В-17 по време на Втората световна война. След приключването на един бомбардировъчен
полет над Германия самолетът му не се завърнал в базата си, защото се сгромолясал в пламъци в полята на
Англия, убивайки много хора. С изключение на Джак, целият екипаж на самолета загинал.  Приятелят ми се
отдалечил от невероятната сцена на горящите останки, от който се измъкнал без нито една драскотина,
въпреки че бил превързан с ремъци в средната част на огромния самолет. Този инцидент го преследвал.
Защо е трябвало той да остане жив, след като толкова много хора загинали? Защо е трябвало той да се
спаси? Джак отишъл при свещеника и го попитал: “Защо, отче? Защо аз? Защо аз оживях, а всичките ми
колеги от екипажа загинаха?” Свещеника му каза, че е бил спасен, за да предаде живота си на на Исус
Христос, Господарят на вселената. И той направил това. Той не би могъл, не трябвало да се отдалечи от
този горящ храст, оставайки си същия човек, без да се промени. Запомнете добре,  нещата просто не се
случват без причина. (Коментар: Според една мъдрост, в света има неща, които ни изглеждат нелогични, но това просто

означава,  че  ние  не  познаваме  логиката  на  тези  неща.  Д.Пр.)  Нашата  вселена  не  се  ръководи  по  този  начин.
Съществува план на Бога за нашия свят, в който има специален план за всеки от нас. Ежедневно, миг след
миг, има Бог, който постоянно ви търси. Никога не се съмнявайте в това! Богът, който ни обича и ни спасява,
използва  тези  моменти,  за  да  продължи работата  Си.  Всичко,  от  което Бог  има  нужда,  е  вие да  имате
мълчалив дух и вслушващо се сърце. Моисей е притежавал тези неща и поради това е чул гласът на Бога.

Нуждата 
“А като видя Господ, че (Моисей) свърна да погледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее,

Моисее! И той каза: Ето ме” (ст.4). Мисля си, че една от най-важните думи в този стих са думите “А като”.
Тези думи на иврит означават “по това време, тогава.” Това ни връща обратно към ст.3, където Моисей
казва: “Да свърна.” Кога Бог е говорил на Моисей? В моментът, когато той е свърнал към храста. Но това е
проста работа, нали? Моисей спрял вървежа си напред, отклонил се за няколко мига от отговорностите си
като овчар и тръгнал към събитието, което завладяло вниманието му. Не е ли лесно да се накарат хората да
направят  това?  Храсти  горят,  самолети  катастрофират,  коли  се  разбиват,  едни  хора  загиват,  други  се
спасяват, въпроси крещят да им се отговори и много странни неща се случват в живота ни, подобно на
сенките от гонени от ветровете облаци. И какво правят повечето хора? Те не обръщат внимание на всичко
това, като казват, че е съвпадение. Те се носят направо през тези събития, все едно че са обгърнати от дебел
слой кожа. Ако видят горящ храст, тях не ги е грижа, някой друг ще го загаси. Ако се чува глас да говори, те
са твърде заети,  за да му обърнат внимание.  Защо да се безпокоят? Това няма никакво значение.  Те се
занимават с по-важни неща в главите си. А Бог казва: “Какво да направя? Най-накрая какво ще ви убеди да
се спрете за една минута, да свърнете встрани и да се замислите над тази случка в живота ви?” Моисей е
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направил точно това и се изправил лице срещу лице с целта в живота си. Но Бог не му е заговорил преди
Моисей  да  свърне  встрани.  Един  глас,  идващ от  горящия  храст,  казал:  “Моисей!  Моисей!”  А Моисей
отговорил:  “Ето  ме”  или  “Аз  съм.”  Това  е  всичко,  което  е  казал!  Според  мене  това  е  освежително
обезоръжаващо.  Преди  40  години  той  би  си  разказал  цялата  си  биография.  “Имаш  нужда  от  някой
специалист? Щастлив си, че попадна на мене, Боже. Мислех си, че можеш да ми се обадиш. Искаш да
провериш професионалните ми възможности? Искаш да видиш моите почести и награди? Да се запознаеш с
моите препоръки? Всичко е написано на тези три страници.” В миналото той би очаквал една среща с Бога.
Но не и сега.  Той живял 40 години в неизвестност и тишина в Божието училище в пустинята.  Той се
превърнал в нищожество. Така че, когато чул да го викат, единственият отговор на Моисей бил кротък и
резервиран: “Аз съм.” Вярвате или не, но тъкмо това е бил отговорът, който Бог е искал да чуе. Това се
отнася  и  за  наши  дни.  Това  е  всичко,  което  Бог  очаква  да  чуе  от  вас,  когато  ви  говори.  Не  се
самоизмамвайте,  Бог  не  се  впечатлява  от  това,  което  сте.  Той  проверява  вашето  смирение,  вашата
чувствителност и готовността ви да слушате. Той търси човек, който ще забави достатъчно хода си, за да
провери  един  горящ  храст.  А  когато  Той  повика  някого,  всичко  което  иска  да  чуе  е  едно  просто
потвърждение. “Аз съм, Боже. Целият съм слух и внимание.” След това Бог казал: “Да се не приближиш
тука; изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя” (Из.3:5). Искам да
помисля над няколко думи от ст. 4 и 5. В ст. 4 се казва: “А когато видя Господ, че свърна да погледа…” А в
ст. 5 се казва: “И тогава Той каза…” Аз вярвам, че “когато” и “тогава” са свързани помежду си. След като
Моисей спрял и казал: “Аз съм, Боже,” до него дошъл глас със специални указания. “Мястото, на което
стоиш, е свята земя. Дума на иврит, преведена като “свята,” в буквален смисъл означава “отделена.” Бог му
казал: “Моисей, искам да се разделиш с миналото си. Нещо повече, искам да забравиш сегашните си задачи.
Съсредоточи цялото си внимание върху Мене. Искам да слушаш само това, което сега ще ти кажа. Отдели
се от всяко човешко нещо. Очертай около себе си един невидим кръг и стой неподвижно.” През целият си
живот съм чел този откъс и преди наистина задълбочено да го проуча, аз си мислех, че храстът е бил свят. В
края на краищата,  Бог е бил в този храст.  Но Библията има нещо друго предвид.  Текстът ни казва,  че
мястото, където е стоял Моисей е било свято.  Поради това, Бог казал на Моисей: “Моисей, свали си
сандалите.” Защо Бог е казал това? Ако сандалите на Моисей са били мръсни, няма съмнение, че и краката
му са били мръсни. Ако вървите по прашни камънаци и по пустинни пясъци с изпотени крака, неизбежно е
по тях ще полепне част от праха и мръсотията. Тогава какъв е смисъла в заповедта Моисей да си събуе
сандалите? В много азиатски страни е обичайно човек да събува обувките си, преди да влезе в нечии дом.
През  време  на  престоя  ми  като  военен  моряк  в  Окинава,  Япония,  аз  научих  тази  уникална  културна
практика. Не можете обут да прекрачите прага на японския дом, тъй като това ще е предизвикателство към
собственика му. Но това е било нещо повече от обичай, защото Моисей не е бил в къща, той е бил сред
пясъците и камънаците на Медиамската пустиня под огромния покров на синьото небе. Очевидно, за Бог
този момент е бил толкова свят и ценен, че Той не е искал да има нищо друго между Него и Моисей.
“Моисей, събуй сандалите си и стъпи бос на горещата земя.” Не е имало място за спорове или въпроси. Без
всякакво притеснение Моисей направил точно това, което му било казано. “Рече още: Аз съм Бог на баща
ти, Бог Аврамов, Бог Исааков и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към
Бога” (Из.3:6).  Погледнете този списък: Авраам, Исаак, Яков. Когато четем тези имена, аз си мисля, че
имаме работа с първата редица на Библейските суперзвезди, с тежката артилерия. Все едно, че това са били
хора, които са изкарали живота си в някакво предпазно мехурче и никога не са стъпвали върху мръсната
земя. Но това не е вярно! Ако проучите живота им, вие ще откриете, че тези мъже са били хора като нас. Да,
имената им са включени в Библията, но всеки един от тези хора също е грешил в живота си. Ако не беше
Божията милост, нито един от тях не би постигнал нищо, заслужаващо да се запомни. И така, Бог всъщност
казва: “Моисей, Аз съм Богът на хората, които са се проваляли. Аз съм Богът на обикновените хора, които
са постигнали някои необикновени неща в живота си.” В Библията се казва, че Моисей скрил лицето си и че
се страхувал да погледнем към Бога.  Какво си мислите,  че  е  проблеснало в главата  на Моисей в този
момент? В началните години на телевизията имаше една популярна програма, наречена “Това е твоя живот.”
На сцената се появява някой мъж или жена и се чува един силен глас зад кадър, който казва: “Спомняш ли
си за мене? Аз ти преподавах аритметика, когато беше в пети клас.” Или: “Спомняш ли си за мене? Ние
бяхме заедно в една войскова част в чужбина. Спомняш ли си, че ти винаги искаше да ти услужвам с моя
крем за бръснене?” След това на екрана се показва как човекът в кадър си припомня човека, чийто глас е
чул. Край храста Моисей чул един глас, който му казал: “Спомняш ли си за мене? Аз съм Онзи, който ти
казах, че ти един ден ще освободиш народа Ми Израел. Аз съм Богът на твоите деди.” Моисей си е мислел,
че всичко това е останало в миналото. Той считал, че всички мостове са изгорени. Той си мислел, че до края
на  живота  си ще  пасе овце  в  Медиамската  пустиня.   Моисей  положил  титанични  усилия  да  забрави
миналото.  Четиридесетте  години,  прекарани  в  Пустинния  университет  му  помогнали  много  в  това
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отношение. Пустинните ветрове изчистили болката и съжалението от паметта му. Той се е чувствал толкова
унизен и нищожен. Но Бог е искал Моисей да се чувства тъкмо така, защото тъкмо такъв е човека, който
Бог иска да използва. Поради това Бог нямал никакви задръжки и разкрил плановете си пред застаналия
пред него човек, който криел с ръце лицето си. Докато четете тези редове, вие също може да се намирате в
ситуация, която според вас е ужасно несправедлива. Животът ви е труден, сърцето ви боли, когато събития,
които  не  можете  да  контролирате,  тъпчат  земята  ви  като  тежки  валяци.  Ако  се  намирате  в  подобно
положение, искам да обърнете внимание на следващия стих: “И рече Господ: Наистина видях страданието
на людете Ми, които са в Египет и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. И
слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните…” (Из.3:7-8). Замислете се над този откъс. Ако някога сте
се съмнявалите, дали Бог се грижи за хората Си, четете тези редове, докато Светия Дух ви убеждава, че това
не е така. “Аз наистина видях…”; “Аз чух вика им…”; “Аз познах неволите им…”; “Аз слязох, за да ги
избавя…”. Бог дал уверения на Моисей: “Аз наблюдавах това положение. Аз знам какво става. Виждам, как
хората Ми плачат нощем. Чувам плясъка на камшика и стоновете на децата си. Нищо от това не е убегнало
от погледа ми.“ Бог знае до последната подробност къде точно се намирате в житейския си път. Той вижда,
Той се грижи, Той е наясно. Най-доброто от всичко е, че Той е развълнуван от това, което става с вас. Врагът
на душите ни иска вие да си мислите точно обратното: “Бог не го е грижа за вас. Той ви е изоставил в тази
бъркотия от толкова дълго време.  Колко несправедливо е това!  Хората около вас,  колегите на работа и
съседите ви живеят като дявола и няма от какво да се оплачат. А вие даже нямате работа, даже нямате
достатъчно средства, за да си платите сметките. Какъв Бог е това? Или вие сте някоя млада бременна жена,
имате вече има няколко малки деца и безброй задължения и вие плачете в сърцето си: “Положението ми е
по-тежко, отколкото мога да понеса!” А Бог ви отговаря: “Дъще, Аз знам какво правя. Аз знам болката,
която изпитваш сега. Знам, че си подтисната, претоварена, смазана. Но повярвай Ми, аз съм развълнуван от
твоето положение.  Аз имам план!  Повярвай Ми!”  Така  както Бог казал  на  Йеремия:  “Защото аз  зная
мислите, които мисля за вас…мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда” (Йер.29:11).
Запомнете, че Моисей до този момент е бил неутрален. От храста, от средата на пламъците се чува един
глас и ето, той стой босоног, устата му е отворена от учудване, целият е слух. Бог все още не му е казал
каква ще бъде неговата роля в тази операция. Разбирате ли, нашият проблем се състои в това, че вече сме
чели тази история. А в този момент Моисей изживява тази история, той не е чел книгата “Изход” и не е
имал представа какво предстои да се случи. Внезапно Моисей чул думи, на които реагирал като жертва на
високоволтов токов  удар.  “Ела  прочее  сега  и  ще те  изпратя при Фараона,  за  да  изведеш людете  ми
израилтяните из Египет” (Из.3:10) Какво  каза? Да ме изпратиш при Фараона? Какво ще трябва да направя
там?  Преди   да  се  запознаем  по-задълбочено  с  отговора  на  Моисей  край  храста,  което  ще  стане  в
следващата глава, аз ви предлагам да погледнем от друга гледна точка на този призив на Бога.

Всеки стар храст ще свърши работа 
Какво е било по-голямото послание, което Бог е отправил към Моисей в този момент? Освободете

въображението си за малко, за да могат да ви дойдат мисли като например следните: “Моисей, преди 40
години ти си бил един прекрасно изглеждащ храст, впечатляващ със зеленината си. Ти си имал внушителни,
здрави клони и дебели зелени листа. Но когато твоят храст се запали, всичко свърши за по-малко от 40 часа.
Великите ти планове изгоряха в пламъците, унищожавайки мечтите и амбициите ти. Нищо не остана, нали?
Моисей,  това  беше  твоят  живот.  Тогава  ти  побягна  като  изплашен  заек  през  границата  от  египетската
линчуваща тълпа. Преди да се случи това, ти си мислеше, че ти си избраният, високо квалифициран храст, а
сега смяташ, че нищо не струваш. Човече, слушай, всеки храст би свършил работата, когато Аз, великият
Бог на цялата милост, се намирам в него! Искам да те използвам, Моисей. Стой спокойно и Ми позволи да
те разпаля!” Какво е необходимо да се направи, за да се превърнете в храст, който Бог ще използва? Вие
трябва да сте сух и трънлив. Много добре, аз  притежавам тези качества. Вие трябва да сте прашен и
мръсен. Много добре, такъв съм. Вие трябва да сте обикновен човек. Правилно. Аз съм тъкмо такъв човек.
Какво  друго,  Боже? Вие  трябва  да  се  поддавате  на  запалване.  Бог  търси  запалващи  се  храсти.  В
Християнството има някои добре изглеждащи храсти,    които са напълно негорящи  . Те са направени от
азбест. Вие не можете да ги запалите даже със заваръчна горелка. Това са красиви храсти, но не могат да
горят, което означава, че Бог няма полза от тях. Истината е, че всеки стар храст ще свърши работата, ако Бог
е в него. Тъкмо това е казал Бог на Моисей: “Искам ти да гориш за Мене така, както никой друг човек не е
горял до сега. Ти си изсъхнал достатъчно и си подготвен от престоя си в тази изсушена земя. Аз исках да
изсъхнеш напълно! Аз изгоних от тебе всички неща, към които се придържаше и които означаваха толкова
много  за  тебе.  Аз  те  смалих  до  нивото  да  обичаш  единствено  Мене.  Това  е  всичко,  което  трябва  да
предложиш сега, Моисей, това е всичко, което искам.”  Нека да ви запозная с три от най-разпространените
грешки между храсти като нас, които са кандидати за Божия огън.



41

Ние се втурваме да изпълняваме задачата още преди още да ни е възложена.
Това е първата голяма грешка, която правим. Младият, по-уверен, по-твърдоглав Моисей направил

това 40 години преди срещата при храста. Тогава Бог още не бил му възложил задачата, а той се втурнал
предварително да я изпълнява. Този проблем се предизвиква от увереността в собствената ни сила; ние се
втурваме предварително, разчитайки на собствената си сила, преди да ни е даден небесния знак да тръгнем
напред.  Не  можем  да  дочакаме  Бог  да  подготви  обстановката.  Не  можем  да  изчакаме,  за  да  получим
утвърдителното кимване на Светия Дух. Ние не чакаме, а се впускаме! Но Бог казва: “Аз все още не съм те
изпратил! Чакай докато ти дам знак.”

След като се провалим, ние бягаме 
След като се втурнем, преди да сме изпратени, ние свършваме в канавката. И какво правим след това?

Ние се опитвам да намерим и най-малката миша дупка, за да се скрием в нея, за предпочитане завинаги.
Този проблем се причинява от несигурността. Ние просто не можем да понесем тежестта на поражението.
Но кой е казал, че ние трябва да имаме успех във всяко нещо, с което се заемем? Това е един фалшив
стандарт,  измислен  от  хората,  а  не  от  Бога.  Както  вече  видяхме,  провалът,  въпреки  че  е  болезнена
възпитателна мярка, може да бъде един превъзходен учител.

Ние се съпротивляваме, когато сме призовани от Бога 
Увереността  в  собствената  ни  сила  ни  мотивира  да  се  втурваме,  преди  да  сме  изпратени.

Несигурността  ни  мотивира  да  бягаме,  когато  не  сме  удовлетворили  собствения  си  стандарт.  Това  ни
довежда до третата грешка: Ние се съпротивляваме, когато Бог наистина ни повика. Това е пораждано от
чувството на непълноценност, което е нещо съвършено различно от скромността. Моисей не е бил просто
един смирен човек, когато е започнал да спори с призива на Бога - той се е чувствал непълноценен. А това е
на крачка от нервната криза. Вие може да сте човек, който ясно разбира, че Бог го вика, но си затваряте
ушите за този призив,  защото считате,  че сте нищожен. Счупените ви крила ви казват:  “Аз не струвам
нищо!” Но единственото, което Бог иска от нас, е да сме на разположение и да сме запалими. Той не иска
да сме само пасивни наблюдатели. Поради погрешното разбиране, което описах по-горе, аз вярвам, че има
много хора, които не са отговорили на Бога в живота си - мнозина, които са пропуснали възможността да
горят ярко заради Него, подобно на осветен град на върха на хълм. Обръщам се към толкова много хора,
които очакват някакъв прелюбопитен знак в небесата, някаква ръчно гравирана покана, която да им бъде
връчена от някой ангел, някакъв чуден, мистичен момент. А  Бог очаква просто да ви чуе да кажете: “Аз съм
тук, Отче. Аз съм Твой, с тръните и всичко останало. Просто ме запали.” Еми Кармичел пише: 

Дай ми любов, която да ми показва пътя,
Вяра, която нищо няма да изплаши,
Надежда, която е неизтощима пред разочарованията.
Търпение, което ще гори като огън,
Не ми позволявай да потъна като камък.
Божествен огън, направи ме Твое гориво.

Историята на Венита 
Името Венита Шлопфелд няма да говори нищо на повечето читатели на тези страници. Но за Бога това

име представлява една ярка светлина в Неговото царство, която в един период от живота си се е считала за един
обикновен и забравен храст. Венита е прикована в инвалидна количка, тъй като е парализирана от раменете
надолу. Тя е съпруга на един вярващ мъж, наречен Лари и преди време те работеха като мисионери в Каракас,
Венецуела. Лари и Венита започнали семейния си живот, изпълнени със силна решимост да служат на Бога и да
изпълняват Неговата воля, но по техен начин и в определено от тях време. Скоро след като се оженили, те
пътували с кола заедно с някои роднини, но никога не стигнали до мястото, към което пътували. Колата им се
сблъскала челно с друга кола. Венита била изхвърлена от задната седалка и гръбначният й стълб се пречупил в
зоната на врата й. От този момент Венита страда от неизлечима парализа. Това се наричат пречупени криле!
След серия от операции и изследвания, няколко опитни лекари казали на Лари трудно поносимата истина. “Вие
ще трябва да заживеете с факта, че жена ви ще остане в инвалидна количка до края на живота си. Тя никога
няма да може да роди дете. Честно казано, вие ще трябва да се грижите за нея като за едно дете.” Лари помнел
клетвата, която двамата си дали, когато се женели и решил да я изпълни, независимо от всичко, поради което
остана неотлъчно край нея. Когато трябва да пътуват за някъде заедно, Лари я повдига на ръце и я поставя в
колата, а след това сгъва инвалидната количка в багажника. Вечер Лари сменя дрехите й с пижама и я поставя в
леглото. Сутрин я вдига от леглото, поставя я в инвалидната количка и приготвя закуската й. Живеейки заедно
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от няколко години, те работели като мисионери в една библиотека в Каракас, вярно споделяйки евангелието на
Исус Христос при всяка възможност. Лари и Венита, които преминали през шока, мъката и горчивината на
нейното състояние, стигнали до другата страна, изпълнени с вяра в Бога. И до днес те остават високо ефикасни
инструменти за  Господ Исус  Христос.  В паметта  ми тези мъж и жена  са  измежду най-привлекателните и
красиви примери на горящи храсти, които някога съм срещал.  А като опровержение на заключението на
лекарите, че не може да има деца, Венита родила три здрави деца. Един ден Лари и Венита се помолили на
Бога,  казвайки:  “Ние  може  да  не  сме  нещо  голямо,  но  сме  на  разположение,  заедно  с  тръните  и  всичко
останало. Боже, ние сме просто една двойка най-обикновени храсти. Разпали ни за твоя прослава!” И Бог ги
разпалил. Когато ги срещнах за пръв път, Лари ми каза: “Чък, не можеш да си представиш начина, по който
тази жена служи на Бога, когато обикаля с инвалидната количка в библиотеката и на различни места в Каракас.
Тя говори испански много добре и винаги води хората при Христос.” Доколкото съм в състояние да оценя,
самият Лари също не изпитва никаква горчивина, злоба, съжаление и не се оплаква. Никога не съм го чул да
казва: “Защо тъкмо на мене се случи това нещо?”

Ако това избрано мисионерско семейство може да гори толкова ярко заради Исус Христос, значи и вие
може да горите. Бог иска де ви използва, за да Му служите, заедно с тръните си и всичко останало. Миналото
ви няма никакво значение. Не е важна биографията ви. Подготовката и образованието ви няма да разкажат
историята. Бог търси някой човек с уши, които да чуват гласа Му, който е в очакване да свърши работата Му и
със сърце, което е готово да отговори. Всеки стар храст може да свърши работата, но Бог трябва да го запали.
След четиридесет дълги години - грешка, по-добре е да се каже след осемдесет години - най-накрая Моисей
бил готов и изпълнен с желание. А на вас колко време ще ви бъде нужно?

 Глава 7

Боже, кой? Аз ли?

Вие чувате, че Божиите чада са наричани овце. В това не се влага лош смисъл. Тази метафора ни напомня
за зелени пасища, за тихи води и за един внимателен Пастир, който се грижи за стадото. Но Бог се отнася към
нас и като към магарета. Понякога си мисля, че това е по-добра аналогия. Спомняте ли си какво казва Бог в
Псалмите? “Не бивайте като кон или мъска (магаре), които нямат разум; за чиито челюсти трябва оглавник
и юзда, за да ги държат, иначе не биха се приближили при Тебе” (Пс.32:9). Не приличайте на упорито магаре!
Не упорствайте, когато Бог ви говори. Не продължавайте да се борите и да се съпротивлявате срещу Него.
Спрете да бягате от Него, за да не може да ви говори. Не го принуждавайте да ви улови с ласо, преди да му
позволите да ви приближи до Себе Си. Защо се противим на един чуден Бог, който ни обича? Това не е разумно!
Както отбелязахме в предишната глава, ние често се отклоняваме от призивите на Бога, защото се чувстваме
толкова  незначителни.  Ние  пропадаме отново и  отново и  не  можем да  си  представим,  че  Той иска  да  ни
използва. Ближем раните от провалите си и отказваме да поемем риска да се извисим отново в небето. Когато
Бог казва: “Сине Мой, дъще Моя, ти си Моят избор за тази задача,” ние бягаме. Ние си казваме, че поради
нещо, направено в миналото, ние просто не можем отново да се справим с разочарованието и срама. Тогава се
проявява магарешкият инат в характера ни. Ние упорито отказваме даже да помислим да се върнем обратно към
задачата си. Спомням си за времето преди много години, когато най-малкият ни син Чък ми донасяше някоя от
обувките, чиято връзка беше здраво завързана на възел. Той беше около 4-5 годишен по това време и никой друг
не можеше да завързва толкова здрави възли като него. Що се отнася до възлите той имаше следния странен
подход: хващаше единият край на връзката и го дърпаше със всички сили, докато възелът се превърнеше в
твърдо малко топче. Човек просто не можеше да разбере откъде започва единия  и къде завършва другия край
на възела.  Вместо да донесе по-рано проблема при мене, той ми го донасяше по-късно, след като се беше
опитвал да го разреши, след като възелът беше станал толкова малък и здрав, че за развързването му беше
необходима намесата на Бога. Много пъти му казвах: “Сине, когато дръпнеш края на връзката и възелът не се
развърже, не опъвай по-силно. Ела при мене и аз ще ти помогна.” Обикновено Чък ми отговаряше така: “Но аз
си мислех, че мога да се справя и поради това опъвах по-силно.” Колко подходящо тази картина обрисува
нашите отношения с Бога. Ние сами се поставяме в ужасна каша и отказваме да признаем, че сами сме виновни
за здраво завързаният възел. Продължаваме да дърпаме все по-силно и по-силно, докато накрая буквално е
необходима  намесата  на  Бога,  за  да  ни  извади  от  бъркотията,  в  която  се  намираме.  Чуйте  това  поетично
описание:

С безгрижни и нетърпеливи ръце
ние объркваме плановете, написани от Бога.
А когато заплачем от болка, Той каза:
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“Дете Мое, потърпи, докато развържа възела.”

Ето това направил Бог с Моисей. Животът му бил един голям възел, завързан поради собствените му
усилия. А когато възелът се затегнал толкова много, Моисей избягал в пустинята, където престоял 40 години.
Тогава дошъл великият ден, когато Бог говорил на Моисей и му казал: “Моисей, искам да те използвам отново.
Имам работа за тебе.” В този момент се проявил магарешкия инат в Моисей.

Боже, правилно ли съм те разбрал? 
В продължение на 40 години Моисей се съпротивлявал, като през цялото време си казвал, че за него няма

друго бъдеще. Сега, когато Бог дошъл с предложение при него, Моисей не можал да повярва, че все още може
да  бъде  полезен  за  Бога.   “Ела  прочее  сега  и  ще  те  изпратя  при  Фараона,  за  да  изведеш  людете  ми
израилтяните из Египет” (Из.3:10). Нали не е сложно това, което Моисей е трябвало да направи?  Бог му е
говорил на разбираем език и му е дал една проста заповед, съставена от две части. Първо, Бог казал на Моисей:
“Ще те изпратя.” Второ, “Да изведеш людете Ми.” Това е бил планът. Забележете, че това не е бил двустранен
разговор, на Моисей не се давал шанса да избира. Това даже не е било покана. Това е бил призив, заповед. Бог
не говори и не моли да му давате съвети относно Неговия план. Бог обявява решението си, а не открива сцената
за някаква обмяна на мнения.  Бог ни говори и това е всичко. В един специален момент от живота ни Бог ни
казва: “Мое дете, сега съм намислил да направиш това. Знам, че в миналото си завързал на възел някои неща.
Знам, че и в бъдеще може да завържеш други неща на възел. Но това е Моят план за тебе. Сега върви, изпращам
те и ще бъда с тебе.” Ето това е казал Бог на Моисей, но Моисей не искал да вземе участие в изпълнението на
този план. Защо се е съпротивлявал? Убеден съм, че Моисей не е чул правилно какво му казва Бог. Вярвам, че
Моисей си е мислел, че Бог е имал предвид  Моисей да бъде освободителят на Израел и това го извадило от
равновесие. Но Бог не му е казвал такова нещо! Бог е казал, че Моисей ще бъде само инструмент за това
освобождение,  а Самият Бог ще бъде освободителят. Това е огромна разлика! Когато Бог ви извика, Той има
план, но Той никога не очаква вие да бъдете изпълнител на този план.  Вие ще бъдете само инструмент за
действие. В края на краищата, на карта е поставена Неговата репутация, а не вашата. Всичко, което Той иска от
вас, е да Му се предоставите като прибор, който Той може да вземе и да използва. Това е всичко. Но Моисей не
е разбрал това: “А Моисей рече Богу: Кой съм аз, та да ида при Фараона и да изведа израилтяните из Египет”
(Из.3:11). Лесно мога да си представя,  как Бог му е отговорил: “Моисей, ти не си разбрал какъв е планът.
Всичко, което трябва да направиш е да бъдеш на необходимото място в необходимото време и да наблюдаваш
как работя Аз. Ти просто подготви сърцето си и вземи мерки да вървиш с подчинение и след това наблюдавай
как Аз ще освободя израилтяните от Египет!”

Когато Моисей казал: “Боже, кой съм аз, за да свърша това?”, това звучи като смирен и учтив отговор,
нали? Но това е бил най-неподходящият отговор, който е можело да бъде даден на Бога. Моисей е трябвало да
отговори по следния начин: “Каквото и да кажеш, Боже, аз съм на Твое разположение, аз мога да бъда запален,
подобно на този храст. Просто драсни клечката, аз съм готов да тръгна.” “Рече му Бог: “Аз непременно ще бъда
с тебе и ето ти знака, че Аз те изпратих: когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тая
планина” (ст.12). Коя планина? Както се споменава в ст.1, това е планината Синай. Ако днес се изкачите на тази
висока планина, обсипана със сиви скали, вие ще видите, че тя се извисява на около 2500 м над морското
равнище. В такъв момент на човек е лесно да си представи как Моисей се дръпва назад и поглежда нагоре към
върха на планината. Струва ми се, че е бил обхванат от едно странно чувство, докато е слушал тези думи. Бог
му казал: “Моисей, знакът, на който можеш да разчиташ ще бъде следният: когато изведеш хората от Египет и
веднага след това дойдете тук, ти ще трябва да дойдеш да ми се поклониш с тях.” Убеден съм, че в този момент
Моисей е разбрал в сърцето си, че отърване няма, че няма начин, чрез който да убеди Бога да не участва в
изпълнението на плана. Опитвали ли сте се някога да говорите на Бога да не участвате в някакъв план? Това е
най-разочароващото занимание, което мога да си представя. Вие си мислите, че сте “упорит”, но всичко което
правите само по-здраво затяга възела. Вие и аз трябва да работим заедно с Бога, даже когато работим за Него.
Когато  Той  ни  възлага  изпълнението  на  своя  план,  наистина  няма  друга  алтернатива.  Проблемът  с  тази
постановка на нещата е, че Неговият избор често изглежда толкова нелогичен от наша гледна точка. Ние си
казваме, че е невъзможно Той да има наистина точно това предвид. Честно казано, вие бихте ли избрали Йона
да бъде евангелизатор в Ниневия, особено след като знаете, че той с цялото си сърце е мразел жителите на този
град? Разбира се, че не. Вие незабавно бихте се освободили от него. Но Бог е мислил по друг начин и Йона бил
избран за тази работа. Вие бихте ли избрали Гедеон, за да застане начело на революция срещу  една могъща
окупационна армия? Библията ни описва нейната сила по следния начин:  “А медиамците и амаличаните и
всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци;  и камилите им по
множество бяха безбройни,  като пясъка край морето” (Съд.7:12).  А Гедеон ли е  трябвало да  предвожда
войските  си срещу тази  сила?  Каква  шега!  Цялата работа  е  била свършена от Бога.  А какво да кажем за
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Моисей? Вие бихте ли изпратили един обгорен от слънцето осемдесетгодишен овчар, за да се срещне с един от
най-могъщите царе на света? Моисей е живял на открито по пасищата в продължение на 40 години и напълно
бил изгубил контакт с израилтяните. Той се грижел за малкото си семейство, като е живеел при тъста си и е
работел при него. За 40 години този човек не можал да събере достатъчно пари даже да си построи собствена
къща. Съгласете си, не ви ли се струва малко неподходяща кандидатурата му да извърши освобождението на
цял един народ от робството на една митична нация? Със сигурност това е така в случая с Моисей. В това има
толкова малко логика, колкото и в един пустинен храст, който гори непрестанно и не изгаря. Така се чувстваме
и ние понякога. Ние не гледаме на нещата по начинът, по който небето гледа на тях. Бог ни казва: “Аз не гледам
на хората по начинът, по който вие гледате на тях. Вие виждате външността на човека и от това си вадите
заключения. Но Аз не постъпвам така. Аз гледам под повърхността - дълбоко в сърцето. Аз търся да намеря
някои много специални качества  вътре  в  човека  и  тогава  го  избирам.”  Вгледайте  се  в  думите  на  пророка
Ананий: “Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в
помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него” (2Лет.16:9) Подчертайте си този стих. В
някой период от живота ви вие може да ги използвате в живота на друг човек, който ще дойде при вас за съвет и
окуражение. Очите на Бога изследват планетата, за да намерят онези хора, чиито сърца са готови да изпълнят
задачата, която Той е подготвил за тях. А когато ги намери, само гледайте! Но Моисей не е гледал на себе си по
начинът,  по  който Бог  е  гледал на  него  и  проявил магарешки инат  в  съпротивата  си.  Той стиснал зъби и
предложил на Бога няколко слаби извинения. Вижте едно по едно тези извинения.

Ние не знаем всички отговори 

“А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при
вас и те ми кажат: Как му е името? Що да им кажа?” (ст.13) Моисей казал: “Но Боже, аз не мога да бъда
Твой говорител в тази ситуация, защото не знам какво да отговоря, когато тези хора започнат да ме разпитват.”
Преди да разгледаме отговорът на Бога, нека да спрем и да се замислим над това неудачно извинение. Не ви ли
се струва познато това? Мнозина вярващи в наши дни го използват: “Боже, не мога да направя това, защото ще
се объркам и няма да бъда в състояние да се справя. Някой ще ме попита: “Какво ще кажете за езичниците в
Африка?” или “Как са успели да напъхат динозаврите в Ноевия ковчег?” Няма да знам какво да кажа и ще
изглеждам смешен и глупав в очите на другите хора. Не, не мога да направя това, Боже.” 

Сигурно си спомняте случаи от обучението ви в гимназията или университета, когато някой преподавател
е попадал в нелогична ситуация. Той защитава погрешна теза и всички разбират това, но въпреки това учителят
упорито отказва  да  признае,  че  греши.  Какво правите  в  такъв случай?  В повечето случай започвате  да се
нахвърляте върху него, разцепвайки този чепат пън с набор от острозъби факти. 

Защо постъпвате  по този  начин?  Защото  искате  другият  човек  просто  да  признае:  “Да,  аз  сбърках.”
Никога не съм загубвал уважението си към човек, който в отговор на някакъв въпрос да е казвал: “Аз просто не
знам.” Но има хора, които съм престанал да уважавам, защото са знаели че грешат и че аз знам, че грешат, но не
са били в състояние да признаят, че това е така. Питам ви: Защо имаме чувството, че сме длъжни да знаем
всички отговори като пръстите на ръцете си? Верният отговор е: Гордостта. Гордостта казва: “Ако не съм готов
да отговоря веднага, ако кажа, че не знам, те ще ми се смеят.” Но това съвсем не е вярно. 

Интелигентните, умните хора няма да се смеят, защото знаят, че никой човек не може да знае всички
отговори. Когато Моисей дал на Бога това мизерно извинение и казал: “Аз не знам всички отговори,” Бог му
отговорил незабавно: “Ти може би няма да ги знаеш, но Аз всичко ще ти кажа.” “И Бог рече на Моисея: Аз съм
Оня, Който Съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който Съм ме изпрати при вас” (ст.14).
Какво означава това? На това място съвременните читатели обикновено спират и започват да се питат какво
забележително има в този странен отговор и защо изглежда, че той е задоволил Моисей. 

Ако задълбаем малко по-дълбоко в оригиналния език на Библията, ние ще установим, че думите “Аз съм
Оня,  Който  Съм”  на  иврит  означават  името  Yahweh.  Тук  Бог  е  казал:  “Единственото  независимо  и
неограничено Същество в цялата вселена те изпраща, Моисей. Те си Негов представител. Изпраща те АЗ СЪМ.
Така им отговори.” Думата Yahweh е най-интимното име, с което се нарича живия Бог в еврейския речник. Бог
е казал: “Моисей, когато застанеш пред старейшините на Израел, ти ще им дадеш да разберат, че най-близкият
Бог на Израел те изпраща да Го представляваш.” 

Бог продължил по-нататък и дал две обещания, че ще му помогне, когато говори пред старейшините и
после пред самия Фараон. В ст.18 Бог казал на Моисей,  че старейшините на израилтяните  “ще послушат
думите ти.” Моисей е получил обещание от Бога за това. А когато щяло да дойде времето да говори пред
Фараона, Бог направил второ обещание:  “А като вдигна ръката Си, ще поразя Египет с всички Мои чудеса,
които ще направя всред него; подир това той ще ви пусне” (Из.3:20). 

Каква гаранция! Това вече е готова работа. Богът казал на Моисей: “Не само старейшините на Израел ще
те чуят и ще повярват в тебе, но и самият Фараон ще се подчини и ще отвори вратата пред свобода. Това ще
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стане; Фараонът ще позволи на Израел да си замине. Поради това ти имаш Моите обещания, че това ще стане,
Моисей.   Аз няма да те изоставя.  Те си мислиш, че нямаш всички отговори, но Аз целият съм с тебе.  Ти
представляваш АЗ СЪМ и Моите неотменими обещания.” 

Не сте ли съгласни,  че това е подпечатало сделката,  нали? Но вместо това,  той дал още едно слабо
извинение.

Те може би няма да ме уважават 

“А Моисей в отговор каза: Но ето, те няма да ми повярват, нито да послушат думите ми, защото ще
рекат: Не ти се е  явил Господ” (4:1).  Като реагирал по този начин,  Моисей демонстрира колко много се
страхува да не изглежда смешен като някой глупав старец. Всъщност той казва: “Боже, аз бях в Египет. Аз знам
какво е положението там.  А Ти казваш да се  върна в столицата.  Какво посрещане смяташ,  че ще получа?
Погледни дрехите ми? Погледни как изглеждам? А ще трябва да кажа на този упорит монарх, че ще трябва да
ми разреши да изведа от държавата всичките му роби? Боже, кой ще повярва на това?” От отговора на Моисей
става ясно, че той не е обърнал внимание на това, което Бог току-що му е казал. По някакъв начин думите,
достигащи до него от горящия храст са минали над косматата му глава. Бог вече му казал: “И те ще послушат
думите ти” (ст.18). Но ето че само след миг Моисей продължава да пита: “Но ако те не чуят това, което им
казвам?”  Очевидно  някъде  има  прекъсване  на  връзката!  Второто  извинение  на  Моисей  представлявало
демонстративно неверие в ясното обещание на Бога.   “Моисей,  когато отидеш при тях,  те  ще те слушат.”
“Добре Боже, но ако те не ме послушат?” Чудя се, дали някъде в горящия храст Бог не е поклащал глава,
казвайки  си:  “Този  човек  не  чу  ли  какво  му  казах?”  Къде  е  проблемът?  Моисей  е  бил  под  влияние  на
магарешкия инат. А човек не може да води разумен разговор с едно магаре. Замислете над това, че второто
извинение на Моисей е изцяло хипотетично и въображаемо. То започва с думите “Но ако…?” Това са вечните
думи на безпокоящите се хора. Всеки безпокоящ се член на Божието семейство подчинява живота си на тези
две думи. Но ако се случи това или онова? Ако нещо или някой направи това и това? Ако стане еди какво си?
Много хора подхранват мозъците си с несигурността на утрешния ден, позволявайки на чудовището “Но ако”
да ги държи постоянно за гърлото. Тъкмо така е постъпил и Моисей, който е бил толкова загрижен за това,
което би могло да се случи, поради което не е чул, че Бог му е казал какво ще стане. Мозъкът му е бил пълен с
въображаеми сценарии. Знаейки мислите и страховете на Моисей, Бог внимателно и търпеливо му казал: “Нека
да ти покажа какво мога да направя.” “Тогава Бог му каза: Що е това в ръката ти? А той рече: Жезъл. И каза:
Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята и стана змия; и Моисей побягна от нея. Но Господ каза на
Моисея: Простри ръката си и хвани я за опашката; и той простря ръката си и я хвана и тя стана жезъл в
ръката му” (ст.2 - 4) Виж ти! Не мислите ли, че в този момент Моисей се е успокоил? Той е държал една
плъзгава и отровна змия за опашката и Бог обратно я превърнал в дървена тояга. Поуката? “Моисей, разбираш
ли, че мога да превърна една дървена тояга в жива змия и след това отново в дървена тояга. Аз съм Богът на
небето и земята  и  те  изпращам да извършиш чудни неща.”  Вниманието на  Моисей със сигурност  е  било
приковано към Бога, поради това Той продължил: “При това рече Господ: Тури си сега ръката в пазвата. И
той си тури ръката в пазвата; а като я извади, ето ръката му прокажена, бяла като сняг. Тогава рече
Господ: Тури си пак ръката в пазвата; и той пак си тури ръката в пазвата и когато я извади из пазвата, ето,
че бе станала пак като останалата му плът” (ст.6–7 – мой превод) Замислете се над това! Моисей погледнал
към ръката си и видял, че тя е прокажена - най-страховитата от всички болести. Какъв шок!  Но по заповед на
Бога,  когато  повторно  я  пъхнал  в  гънките  на  туниката  си  и  я  извадил  отново,  тя  отново  била  здрава.
Забележително! Но това не представлявало никакво затруднение за Бога на вселената. Той е можел и щял да
направи много значително по-големи чудеса в Египет. Но Моисей сигурно не е бил убеден. Удивителна е, че
вместо да падне на колене от изумление и със сърце изпълнено с подчинение, той изрекъл още едно невзрачно
извинение.

Аз не мога да говоря добре 
“А Моисей рече Господу: Моля ти се Господи, аз не съм красноречив, нито до сега, нито откак си почнал

да говориш на слугата си, а мъчно говоря и съм тежкоезичен” (4:10). Моисей казвал: “Боже, не мога лесно да
си подреждам мислите. Но даже когато ги подредя, аз не мога да ги изговоря. Езикът ме е трудно подвижен.
Това е било извинението на Моисей. Той е казвал на Бога: “През всичките тези години съм правил компания на
овцете.  Сега  единственото,  което  мога  да  изговарям  добре  е  “бее,  бее,  бее.”  И  това  е  всичко!  А  ти  ме
принуждаваш да се изправя пред всички тези образовани служители в двора на Фараона и да бъда красноречив.
Аз просто не мога да си представя това и не мога да го направя. Не разбираш ли това, Господи?”  Чувствали ли
сте се някога така? Имате възможност да кажете няколко думи към Бога по време на публично събиране, чувате
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как гласът на Светия Дух във вас ви нашепва “Хайде, говори,” но плътта ви просто отказва да се подчини.
Извинението е: “Боже, не мога да се справя с тази задача. Аз не съм проповедник.” Нека да ви кажа нещо за
апостол Павел, което може да ви изненада. Самото споменаване на името на великият апостол предизвиква в
умовете на вярващите представата за един голям оратор, нещо от рода на Уинстън Чърчил, Роналд Рейгън или
Били Греам, но всичко събрано в един човек. Повечето от нас си представят как Павел се е втурвал в някой
град, с развети знамена, подобно на някаква комбинация от Наполеон и Александър Велики, проповядвайки
красноречиво и основавайки църкви с едно щракване на пръстите си. Въпреки, че едва ли някой се съмнява, че
Павел е бил велик апостол, той съвсем не е бил добър оратор. Прочетете собствените му думи по този въпрос,
написани  до  коринтияните:  “И  аз,  братя,  когато  дойдох  при  вас,  не  дойдох  с  превъзходно  говорене  или
мъдрост да ви известя Божията тайна” (1 Кор.2:1). Тук Павел говори за земната, за човешката мъдрост и
казва: “Както знаете, братя и сестри, аз не влязох през вратата с надуто самодоволство. Аз не дойдох при вас с
вежливото и блестящо поведение, което вие гърците толкова харесвате. Вие сте чували много сладкодумни
оратори, но аз не приличах на тях и вие знаете това.” “Аз бях немощен между вас,  страхувах се и много
треперех” (1 Кор.2:3).  Можете ли да повярвате в това? Павел е бил толкова нервен, че едното му коляно е
казвало на другото: “Хайде да треперим!” Той е можел да ги чуе как се чукат едно в друго под дрехата му.
Апостол  Павел?  Възможно  ли  е  това?  Човек  би  очаквал  той  да  влезе  в  някоя  стая  и  просто  да  поеме
управлението като някой професионалист. Но не е било така. Той е бил с тях в слабост, в страх, в многото
треперене. Всъщност той продължава по-нататък, като признава: “И говоренето ми, и проповядването ми не
ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателството на Духа и от сила” (2:4). По време на
първия век защо Бог не е избрал някой по-силен и по-красноречив говорител от Павел? Бог е имал основателна
причина  да  не  прави  това.  Той  не  е  искал  хората  да  бъдат  омайвани  от  ораторското  майсторство  и
професионализма на говорещият. Бог е знаел какво прави. Той не е искал след проповедите на Павел хората да
си заминават, казвайки си: “Аз съм впечатлен! Какъв ненадминат оратор!” Когато апостол Павел свършвал да
говори,  хората вече били срещнали Бога.  Когато апостолът слизал от трибуната,  хората вече били чули да
говори живият Спасител. Когато Павел пишел писмо до някоя църква, то все едно че е писано от ръката на
Бога. Вярата на слушателите му се придържала към здравата скала на Божията сила, а не към подвижните
пясъци на човешката личност. Самият Павел никога не е бил привлекателен. Като оратор той даже не бил
достоен да държи свещта  на човек като Аполос.  Нали това  не  е  общоприетата представа,  която имаме за
великият апостол? Защо считаме, че той е бил оратор като Демостен? Той не е бил такъв. Както в случая с
Моисей, ние си създаваме една представа, на която трябва да отговаря лидерът: да е упорит и динамичен мъж
или жена с школуван глас, който никога не се запъва, не заеква или изговаря погрешно даже една дума. Тъй
като привикнахме към телевизионния стил на говорене, ние си мислим, че истинският лидер задължително
трябва да бъде облечен в прекрасно ушити дрехи, без недостатъци, красив, с хубави зъби, добре вчесан, гледащ
втренчено към публиката и говорещ уверено. Бог търпеливо казал на Моисей: “Чух какво каза и виж какво ще
направя.” Бог му казал: “Кой е направил човешките уста? Или кой прави човек да е ням или глух, за има зрение
или да е сляп? Не Аз ли Господ? Иди прочее; и Аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш” (4:11-
12) Ето това е лечението на небесния глас! “Аз ще бъда между устните ти. Аз ще бъда на върха на езика ти и ще
ти дам необходимите думи, когато имаш нужда от тях.” Знаете ли какво открих за Бога? Той не дава мъдрост на
кредит. Той не ви дава в аванс някакъв пакет с разбирания или да ви предаде тайно някои изпълнени със Светия
Дух фрази, за да ги използвате в спешни случаи. Знаете ли кога Бог ни дава думите, мислите и разбирането?
Тъкмо когато се нуждаем от тях, точно в момента, когато ги потърсим. Ако имате деца, вие може би имате опит
с този феномен. Понякога изпадате в неочаквана от вас ситуация и не сте подготвен. Внезапно се оказвате в
един от онези критични моменти в живота, седите като майка или баща пред детето си, което ви гледа в очите, а
бъдещето му е в зависимост от един верен отговор. Не винаги, но често, вие получавате думите от които се
нуждаете.  По-късно разбирате,  че  тези думи надвишават  собствената ви мъдрост.  В такъв тих момент вие
произнасяте малка благодарствена молитва: “Хвала на Тебе, Боже. Тъкмо това беше нужно да се каже.” Вие не
бихте могли да планирате това, не бихте могли да се подготвите за това, но когато дойде моментът, Бог ще ви
даде мъдростта и думите, от които се нуждаете. Това е, което Бог в Своята нежност се опитвал да втълпи в
главата на един човек с голям магарешки инат. “По този начин ще се случат нещата, Моисей. Аз ще бъда в
устата ти и ще направлявам езика ти и ще ти дам точно тези думи, които са ти необходими.” Това не е ли един
велик план? Но не забравяйте, че за неговото изпълнение се изисква вяра. Бог казвал: “Искам да имаш желание
да ми вярваш, Моисей. Искам да имаш желание да влезеш в тази ситуация и да разчиташ на Мене за онова,
което ще трябва да кажеш.” В ст.14 с други думи Моисей казва: “Добре, готов съм да отида.” За нещастие, не
това е имал предвид. Той прави още едно извинение, защото още е под влиянието на магарешкия инат.
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Аз не съм толкова добре квалифициран като другите 
“Тогава казва Моисей: Моля ти се, Господи, прати чрез онзи, чрез когото искаш да пратиш” (Из.4:13). С

други думи Моисей казвал: “Боже, прати всеки друг, но не и мене!” В New International Version този стих е
преведен така: “Боже, моля те да пратиш някой друг да свърши това.” Преводът в Modern Language Bible ме
кара да се усмихна: “Боже, моля те прати всеки друг.” “Боже, аз просто не съм квалифициран. Земята на Египет
е препълнена със способни хора, които познават културата и езика като дланите на ръцете си. По-рано бях
такъв, но вече не съм. Ти просто не си потърсил достатъчно, Боже. Има толкова хора, които биха могли да
свършат тази работа много лесно и ефективно. Не си ли се замислял да поканиш някой да ти помогне? Кракът
ми не е  стъпвал в Египет от цели четиридесет години.  Даже вече  не помня как мога да стигна до Гесен.
Вероятно всичко се е променило. Не разбираш ли това, Боже? Има толкова други хора, които са по-подготвени
от мене? Чувствали ли сте се някога така? Бог ви посочва с пръст, а вие веднага се оглеждате и казвате: “Кой, аз
ли, Боже? Погледни онзи мъж на съседния ред. Погледни на онази стилна жена, хей там. Той има диплома в
тази област. За Бога, тя е работила като консултант. Той през цялото време говори пред всички хора. Тя от 11
години води женски курс за  изучаване на Библията.  Всичките му деца са  пораснали и живеят отделно от
семейството му. Тя е член на тази църква от 23 години. Виж колко е способна! А аз? Аз имам деца в къщи…
имам дългове…имам високо кръвно налягане…зъбите ми падат…имам наднормено тегло…никога не съм бил в
семинария… нямам подходящи дрехи…не мога да говоря пред много хора.” Но Бог се връща обратно при нас и
ни казва: “Аз знам за всичко това. Но въпреки това, Аз избирам тебе. Моят призив е ясен и окончателен.” Това е
неговият отговор. Разбирате ли, ако мислите, че сте упорит, това означава, че наскоро не сте си имали работа с
Бога. Той няма да отстъпи пред нас и за това трябва винаги да му благодарим и да Го славим. Но понякога Бог
се ядосва. Може би и вашите родители са били като моите, които до един момент бяха търпеливи, а след него
въобще не се държаха като родители.

Не най-добрият 
“И гневът на Господа пламна против Моисея и рече: Нямаш ли брат левиец Аарон? Зная, че той може

да говори добре. А и, ето, излиза да те посрещне и когато те види, ще се зарадва сърдечно. Ти говори нему и
тури думите в устата му; и Аз ще бъда с твоите уста, и ще те науча що трябва да правите. Вместо тебе
нека говори той на людете; той ще бъде на тебе вместо уста, а ти ще бъдеш на него вместо Бога. И вземи в
ръката си тоя жезъл,  с който ще вършиш знаменията” (ст.  14-17).  Знаете ли какво е направил Бог? Той
възприел желанието на Моисей. Но компромисът не бил най-доброто решение. Оказало се, че братът Аарон е
верига на шията на Моисей. Тъкмо Аарон е бил нетърпелив, докато Моисей бил на планината и той е направил
златното теле, за да му се покланят хората. Тъкмо той казал на хората:  “Тия са боговете ти, о Израилю, които
те изведоха из Египетската земя”(Из.32:4). Докато четете тези редове, може да усещате Божието подтикване
да  започнете  изпълнението на  някой план,  който в  най-добрият  случай ви изглежда рискован.  Вие  нямате
отговор на всички въпроси.  Вие не знаете подбудите,  начините и следователно какво иска да направи Бог.
Знаете ли каква склонност проявяваме като хора? Това е склонността да имаме някой край себе си. По някакъв
начин това ни пречи да посветим цялото си доверие в плана на Бога. Ние се осланяме на този надарен другар
или спътник, който сме взели със себе си. Колко много хора са работили  като бизнес-съдружници с някой
човек и са доживявали до момента да съжаляват за деня, в който са избрали партньора си? Колко много жени са
установявали връзка с някои мъж и след това са пожелавали никога да не бяха го срещали? Поканата на Бога е
сериозна  и  лична работа.  Въпреки,  че  с  цялото си  сърце вярвам в приятелството,  поканата на  Бога  не  се
подчинява на приятелските  отношения или на задълженията ни по време на групови екскурзии.  Преди да
вземете всеки друг човек с вас, за да изпълните заедно тази покана или преди да се присъедините към един
отбор, задължително трябва да имате абсолютна увереност в сърцето си, че всеки негов член има същия пламък
в сърцето си, който гори и във вашето сърце. Ако това не е така, тогава, приятелю, приеми следния съвет:
Върви сам по пътя си. Следвай Божият глас без да се отклоняваш. Най-накрая Бог пожелал да каже на Моисей:
“Добре, нека бъде както искаш ти. Аз ще изпратя с тебе и Аарон, но това не е най-доброто ми решение. Ще
дойде ден, когато ще съжаляваш, че не тръгна сам по поканата ми.” 

Йотар, имам нужда от отпуска 
Стих 18 разкрива човешкият характер на Моисей и търпението на Бога: “Тогава Моисей отиде и се върна

при тъста си Йотара и му рече: Моля ти се, нека да си отида и се завърна при братята си, които са в
Египет, та да видя, живи ли са още. И Йотар рече на Моисея: Иди с мир” (Изх. 4:18) Не мислите ли, че в този
стих Моисей не споменава за някои неща? Той казал: “Татко, искам да ида и да видя, дали все още е останал
жив някои от братята ми в Египет. От четиридесет години паса овце. Нали нямаш нищо против да си взема
малка отпуска?” На това Йотар отговорил: “Отлично. Пожелавам ти приятно прекарване. Замини, сине.” По
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някаква причина Моисей не можал да се  реши да каже:  “Йотар,  в пустинята имаше един храст и от него
излизаше един глас, в резултат от което аз трябва да отида и да освободя целият целия народ на Израел от
робството му и да го отведа до Обетованата земя.” Той просто не можал да каже това. Но Бог, в своята милост,
не ударил Моисей по ръката. Той не му казал: “Престани с това, Моисей! Кажи му цялата истина.” Бог му
позволил на прикрие причината за заминаването си с едно неясно обяснение. По някакъв начин това докосна
сърцето ми. Бог е пълен с милост. Моисей опаковал багажа си за Египет и Бог му е позволил да замине по този
начин.  Всичко, което Бог иска от нас е желаещо сърце.  Той не очаква безгрешност от наша страна. Той не
очаква да имате отговори на всички въпроси, да сте в състояние да направите всичко или да притежавате
безгранична  смелост.  Той  даже  не  изисква  вие  да  говорите  за  всяка  подробност  от  Неговия  призив.  Той
призовава да сте на разположение и да направите първата крачка в посоката, която Той ви посочва.

Три финални заключения 
След като престанете да се съпротивлявате и решите в сърцето си да отговорите на Бога, вие трябва да се

съобразите със следните три предупреждения.
1. Убедете се, че ви е говорил Божият глас. Много хора, стремейки се към Божията слава изглежда си

мислят, че мнението на Бога няма нищо общо с това. Те препускат напред, движейки се с пълна скорост и
изпитват тръпката на приключението в търсенията си, поради което нямат време да се спрат заради който и да
е, даже заради Самият Бог. Съвсем не е трудно да чуете гласът на Бога. Просто трябва да затворите очите си и
да си запушите ушите за външния шум, за да го чуете. Понякога той ни крещи когато ни боли, шепне ни, докато
се почиваме по време на отпуска, понякога Бог ни изпява една песен или ни предупреждава чрез 66-те книги на
писаното Си Слово. Той е тук, черно на бяло върху хартията. Разчитайте на това - тази книга никога няма да ви
отведе  встрани.  В  допълнение  към неговия  неизтощим извор на  мъдрост,  Той ни е  дал  мъдри съветници,
приятели, познати, родители, учители и наставници, които са спечелили любовта и уважението ви от дълги
години. Обсъдете с тях това, което считате, че е Божията воля за вас. Нараства ли убедеността ви за посоката, в
която  се  движите  сега  или  виждате  множество  червени  предупредителни  флагчета  и  знаци  за  евентуална
опасност? Преди да предприемете една важна промяна в живота си, бъдете внимателни, за да сте сигурни, че
това което чувате е Божият призив за вас.

2.  Бъдете  уверени  в  Неговата  сила. Не  се  отклонявайте  от  задачата,  като  си  казвате:  “Аз  нямам
достатъчно сили за това. Аз нямам достатъчно власт.” Чуйте, не е нужно вие да сте силен. Не си ли спомняте,
че вие сте глинено гърне? Вие сте обикновен глинен съд, направен за да бъде напълнен с Божията слава. Той не
иска от вас да бъдете остроумен, съобразителен, да говорите разбираемо или убедително. Той не очаква да
бъдете забележителен със словото и делата си. Той просто ви моли да повярвате в Него. Както се е помолил
добрият цар Йосафат: “Боже наш…в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде
против нас и не знаем какво да правим; но към Тебе са очите ни” (2 Лет.20:12)

3. Бъдете доволен от Божия план. Тръгнете по пътя, който Бог ви посочва. Приемете доводите му. Не
се опитвайте да се справите с бъркотията в живота си или да си мислите, че ако изпратите някой Аарон в нея,
вие ще подобрите нещата и ще направите планът по-резултатен. Тръгнете по трудния път, а не по лесният път
на компромиса. Накрая вие ще благославяте безкрайно Бога, че сте постъпили така. Докато се чудех как да
завърша тази глава, аз продължавах да се питам: “Какво означава това човек да желае? Какво означава да се
откаже от стария,  магарешки инат и да започне да се подчинява на Божият глас? Докато мислех над тези
въпроси, на мене ми попадна една молитва, която казва всичко по въпроса и то много добре:

Боже, Аз искам.
Искам да получа това, което Ти ми даваш.
Готов съм да ми липсва това, което не ми даваш.
Искам да се откажа от това, което ми вземаш.
Готов съм да изстрадам това, което пожелаеш.

Това  е  начинът  да  се  обуздаем  склонността  си  да  се  съпротивляваме.  Това  е  начинът  да  изоставим
магарешкия си инат и да побегнем като елен.

Престанете да вкопчвате в онези загубени неща в живота ви, мислейки си, че собственият ви план е най-
добър.  Предайте кормилото на управление на Бога.  занесете при Него всичките си провали, фалшивите си
награди  и  собствените  си,  водени  от  добри  намерения  завоевания,  които  ви  доведоха  до  задната  част  на
самотната пустиня. Позволете на Бога да сортира подробностите от живота ви и да ви даде ново направление.

Никой друг не може да развързва възли по-добре от Бога.
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 Глава 8

Божията воля, по Божият начин

Забутани далече в Пр.3 има два стиха, които може би знаете наизуст: “Уповавай на Господа от все
сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките
ти” (Пр. 3:5-6). Това е притча, която считам за “предварително и достатъчно” условие. Определени неща
трябва да заемат мястото си на първия ред в нашите приоритети, за да може след това нещо друго да се
случи.  Предварителната  част,  намираща  се  в  ст.5,  ни  призовава  да  вярваме  в  Бога.  Това  означава  да
разчитаме на Него, за му позволим да ни води и да му предадем кормилото на живота си. В тези стихове се
казва, че трябва да направим това с цялото си сърце. Това не е нещо, което можем да направим с уговорки, с
нежелание или с резерви. Това е предложение: всичко или нищо, печелиш или губиш.  В този момент
Соломон добавя едно предупреждение: “Бъди внимателен да не разчиташ на собственото си разбиране.” С
други думи, не разчитайте на собствените си способности. Не се опитвайте да разчитате на собствената си
сила. Вместо това се поклонете ниско, а докато се покланяте, признайте Бог без всякакви уговорки. Във
всичко, което правите, признавайте Бога. Това е предварителното условие. Това е нашата част от работата.
Да  Му  вярваме  с  цялото  си  сърце,  във  всяко  ъгълче  на  живота  ни,  да  признаваме,  че  Бог  единствен
контролира всичко. А сега идва ред на следващата част - на Неговата част от работата. “Той ще оправи
пътеките ти.” Думата “оправям” означава “да направя гладки, прави, равни.” С други думи, Бог ще направи
гладък пътя ви. Друга притча, намираща се по-назад в същата книга подхожда много на казаното в Пр.3:5-6.
“Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него неприятелите му” (Пр.16:7).
Друго велико обещание! Когато се подчинявате, пътят ви е гладък, а Бог ще направи даже враговете ви да
бъдат в мир с вас.

Това е твой проблем, Боже 
Спомням си за един човек от бившата ми църква, който се опитваше да си купи къща. Още в самото

начало той беше казал на Бога: “Боже, това е Твой проект. Това ще бъде Твой дом. Аз няма да се безпокоя,
да се измъчвам и да любопитствам и да манипулирам нещата, за да си купя дом. Както знаеш, Боже, аз
много го искам, но отказвам той да се превърне в бог в живота ми. Оставам на Тебе да се погрижиш за всяка
пречка.” Той наистина имаше предвид точно това. Ако наскоро сте купували или продавали дом, вие знаете
всичко за трудностите и пречките, които блокират пътя ви. Обаче, тъй като този човек се покланяше ниско и
вярваше с цялото си сърце в Бога, той и семейството му бяха в състояние да видят как всички пречки по
пътя за осъществяване на тази цел бяха отстранени, една след друга. Но в последния ден, когато той и жена
му вече били облечени официално, за да отидат и да подпишат документите за купуването на дома,  те
получили обаждане от банката, която им осигурявала заема за покупката. “Съжаляваме,” казал банковият
служител, “но установихме, че заплата ви не е недостатъчно голяма и не сме в състояние да ви дадем заема,
който искате.” В този момент мнозина от нас биха избухнали гневно или биха се  потопили в дълбоко
отчаяние и по този начин биха изтъркаляли един голям камък върху изхода от ситуацията. Но този човек,
въпреки че се намирал под товара на едно унищожително разочарование, помнел своята договорка с Бога.
След като върнал слушалката на мястото й, той паднал на колене и казал: “Боже, през цялото време аз казах,
че това ще бъде Твой дом. Ако Ти не искаш аз да го имам, нека бъде така. Но това е Твой проблем. Отказвам
да се разстройвам за това.” След това успокои духът си. Той признал, че Бог е Бог - точка. След няколко часа
телефонът му иззвънял отново. Същата банка, същият служител. “За пръв път откакто работя в тази банка
стана нещо странно,” казал служителят. “Ние сме направили грешка! Всъщност, ние сме направили грешка
в изчисленията. Вашата заплата е напълно достатъчна. Все още ли искате да купите къщата?” И знаете ли
какво  направи  този  човек?  Веднага  след  като  приключил  разговора  си  с  банката,  той  ми  се  обади  по
телефона:  “Пастор  Чък,”  каза  ми  той,  “искам  да  се  радвам  заедно  с  някой  и  ти  си  този,  за  който  си
спомних!” А след това ми разказва за стореното от Бога. “Разбираш ли,” казах му аз с усмивка, “това ми
напомня за една притча. “Когато Бог харесва поведението на един човек, Той прави даже банката да бъде в
мир с него.” “Къде е написана тази притча,” извика той в слушалката? “къде се намира?” Както е с всички
притчи, това е едно наблюдение на нещо, което е всеобща истина в живота. Моля ви да помните, че това не
е непроменимо обещание. То не винаги ще работи в наша полза. Бог не е някакъв панаирджийски фокусник,
който винаги ви дава подаръци, когато си пожелаете нещо. Не тълкувайте погрешно притчата; това не е
някаква формула за да убедите Бога, за да тръгне по вашия път. Красиво е, когато можете да кажете: “Боже,
няма да се потя над всичко това. Няма да се събуждам всяка сутрин и стомахът ми да е стегнат като топка.
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Това е Твое бебе. Аз ще постъпвам както Ми казваш, като влагам всичкото си старание и ще вървя по пътя,
който ми посочваш. Аз Ти вярвам, че ще се погрижиш за пречките пред мене.” Когато вършим нашата част
от  работата,  забележително  е  как  падат  бариерите  и  това  става  по  най-неочакван  начин.  В  Из.4  ние
наближаваме този важен момент в живота на Моисей. Стоящ с боси крака край горящия храст, той казал на
Бога: “Добре, Боже, Ти победи. Аз съм на Твое разположение.” През следващите дни Моисей започнал да
изпитвана на свой гръб какво означава да вярваш в Бога с цялото си сърце и да отказваш да се осланяш на
собствените си способности. След като направил това, той наблюдавал как Бог изглажда пътя пред него.

Уведомяване на семейството 
Нали си спомняте, че Моисей отишъл при тъста си и го помолил да му разреши да се върне в Египет.

Наистина, той не казал на Йотар за истинската причина в този момент, но все пак му е дал да разбере, че
сърцето му е развълнувано от нещо. След продължителните години на относително мълчание за живота и
миналото му в Египет, Моисей казал на Йотар: “Време е да се върна в Египет. Има някои недовършени
неща, които чакат да им отделя време.” Когато чуете, че гласът на Бога ви призовава да тръгнете в нова
посока, която се потвърждава от Библията, чрез събитията и от мъдростта на вярващи в Бога съветници,
резултатът от този труден процес трябва да бъде съобщен на семейството ви. Това е особено важно, ако сте
млад човек. Защо? Защото семейството ви не е имало привилегията да стои край горящия храст. Вие сте
чули Божия глас, но за тях това не е вярно. Те може да не знаят или да разбират това, което ви е казал Бог. Те
биха искали да продължавате да се движите в по-рано договорената посока, а сега вие започвате да им
говорите за съвършено нови планове. Такива важни промени в посоката може да изглеждат обезпокоителни
или даже застрашителни за  онези,  които са загрижени за вас,  особено за родителите ви.  Трябва да сте
достатъчно внимателен и да им дадете някаква полезна информация за това, как Бог е променил посоката на
живота  ви.  В същата  степен това  се  отнася  за  вашия работодател.  Йотар е  разчитал на  Моисей,  те  са
работили рамо до рамо през всичките тези години. Моисей е отделил време да информира старият човек. От
негова страна това е било един жест на мъдрост и благородство. Вашият работодател е инвестирал във вас,
дал ви е работа, позволил ви е да изкарвате прехраната си, докато сте размишлявали над Божия план за
живота си.  Би било глупаво и прибързано,  независимо от голямото ви желание,  внезапно да напуснете
работата си с едно необмислено обяснение от рода на “Бог ми каза, че трябва да отида на друго място.”
Няма никакво значение дали родителите ви или работодателят ви са вярващи хора или не. Въпреки всичко
трябва да сте упорит, мъдър и внимателен по време на промяната в живота ви. Тъй като Моисей е направил
добре, когато е помолил за разрешение да замине за Египет, тъстът му отговорил: “Иди с мир” (Из.4:18).
Разговорът между тези двама човека ме довежда до два принципа, над които си заслужава да се замислим. 

Когато Бог изработи план за живота ви и ви приканва да тръгнете в новата посока, бъдете
много, много внимателен за начина, по който говорите с другите хора. Не предполагайте, че те знаят
всичко, което знаете вие за този процес. Не очаквайте те  незабавно да приемат с овации и с отворени
обятия  идеята.  Благородно  е  да  им  предоставите  време  и  пространство,  за  я  обмислят  задълбочено.
Предайте им мислите си с нежност, с внимание и със загриженост. Това е особено важно за онези от вас,
които ще стават мисионери. Бързането да започнете изпълнението на един план, без да се интересувате от
отношението на родителите си и от тяхната благословия може да създаде пречки във взаимоотношенията ви
с тях, които да засенчат и да намалят ефективността на бъдещата ви работа.

Когато този план тече и ти си в центъра на Божията воля, всичко се нарежда като по вода.
Нищо не е необходимо да се насилва. Моисей казал: “Йотар, може ли да отида?” Йотар отговорил: “Иди в
мир.” Така Моисей е можал да се захване  с нещо, което се оказало трудна мисия, знаейки, че обстановката
в дома му е добра. Иска ми се с други думи да кажа онова, което е казано в току-що цитираната притча.
“Когато пътищата на човека са харесвани от Бога, той прави даже роднините от страната на жена му да са в
мир с него.” Имате ли големи проблеми и раздори с роднините от страна на съпруга или на съпругата си?
Може би е време да се отдръпнете и да се запитате защо е така. Паднете на колене и запитайте: “Татко,
харесваш ли това, което правя? Има ли нещо, което пропускам или пренебрегвам?” След това бъдете открит
и с чувствително сърце. Моментите на самоанализ пред Бога, колкото и да са болезнени, могат да ви дарят с
плодове и изгоди през следващите години от живота ви. Много смиряващо изживяване е човек да се движи
в центъра на течението на Божията воля, което може да ви донесе нова увереност. В края на живота си
Теодор Ер е описал това по следния начин: “Когато човек изпитва задоволство от това, че е в центъра на
Божия план и че Бог изпълнява плана си чрез него,    такъв човек е непобедим  .”  Може би сега вие се
намирате  тъкмо на това  място.  Вие  знаете,  че  се  намирате в  центъра  на  Неговата  воля  и се  чувствате
непобедим! Това е едно смиряващо място за живеене, но няма по-добро от него в целия свят. В началото на
работата  ми  като  пастор,  аз  си  спомням,  че  в  продължение  на  една  седмица  изнасях  лекции  в  малък
християнски колеж. По време на първата ни среща, когато за пръв път установявах контакт със студентите,



51

те направиха нещо за мене, което преди това не беше ми се случвало. Спомняте ли си старата песен: “Дух
на живия Бог, ще ме осениш ли отново?” Студентите персонализираха песента с моето име и я изпяха тихо
като молитва.  Аз стоях пред това множество от повече от 500 студенти и се подготвях да им говоря, а те
пееха:  “Дух  на  живият  Бог,  осени  Чък.  Разтопи  го,  оформи  го,  изпълни  го,  използвай  го .”  Когато  те
свършиха, аз наистина се почувствах непобедим! Не изпитвах никаква гордост. Не, нямаше даже капчица
гордост в това усещане на възвисяване и радост. Чувствах се както може би се е чувствал Моисей, когато е
стоял край горящият  храст.  ”Той ще ме използва тази седмица.” И Бог е бил доволен да направи точно
това. Обаче да се предаде с думи тази непобедимост е много деликатна работа. Вие не можете набързо да
направите това. Не трябва да позволявате на нетърпението или на натрапчивия дух да залее радостта ви или
да наскърби онези, които са загрижени за вас. Моисей не е постъпил така и е започнал пътуването си към
Египет с правилния крак. 

Той е загрижен за вас 
“А в Медиам Господ рече на Моисея: Иди, върни се в Египет, защото измряха всички ония, които

искаха живота ти. И тъй, Моисей взе жена си и синовете си, качи ги на осел и тръгна да се върне в
Египетската земя; Моисей взе и Божия жезъл в ръката си” (Из.4:19-20). Не е ли славно това? Ние имаме
Бог, който познава сърцата ни, знае мислите ни и страховете ни. Когато преди 40 години Моисей напуснал
Египет е имало хора, които са искали да го убият. Естествено Моисей не е забравил това. Сега той е бил
семеен човек, вървящ на запад с жена си и с децата си, и мисълта за тази потенциална опасност трябва да се
е въртяла в главата му. Това е била една от причините отначало да не иска да се върне. Но когато взел
решение да приеме Божията воля, той решил да направи пътуването, независимо от опасенията си. И така,
Моисей тръгнал към Египет, подчинявайки се на Бога. Но преди да стигне до границата на Медиам, Бог
направил нещо за слугата Си. Той му казал: “Между другото, Моисей, спомняш ли си онези хора, които
искаха да те убият в Египет? Не се тревожи за тях. Всички те са мъртви и не могат да ти навредят.” Виж ти!
Какво облекчение трябва да е било това! И колко чудесно е, че Бог лично се грижи за нещата, които ни
безпокоят  и  за  които  мислено  се  молим.  Той  се  грижи  даже  повече  от  нас  за  тях.  Нито  една  болка,
безпокойство, стягане на стомаха, нито някоя мисъл, която повишаваща кръвното ни налягане не остава
незабелязана от Него. Както е писал апостол Петър: “И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той
се грижи за вас” (1 Пет.5:7).  В друг превод на Библията този стих се превежда така: “Можете да поставите
цялата тежест на безпокойството си върху него, защото той лично се грижи за вас.” Бог искрено се грижи за
нас. Той е в състояние да понесе цялата тежест на нашите безпокойства. 

Божият жезъл 
Забележете как завършва ст.20: “Моисей взе и Божия жезъл в ръката си.” Почакайте малко! Това е

същият къс дърво, което в ст.2 е описано просто като “жезъл.” Това е била овчарската тояга на Моисей -
част от овчарското му оборудване. Но тук, в ст.20 тя е наречена “ Божия жезъл.” Какво е станало между ст.2
и ст.20? Чудо. Това е същата тояга, която Бог е превърнал в извиваща се змия. После, след като заповядал на
Моисей да я хване за опашката, Бог обратно я превърнал в тояга. Но тя вече не била жезъла на Моисей. Сега
тя се превърнала в жезъла на Бога, защото Бог я e докоснал. Нека да ви кажа следното, приятелю. Когато
животът ти е белязан от Бога, каквото и да използваш, то е собственост на Бога . Ако отвориш дома си по
един специален начин, посвещавайки гостоприемството си на Неговата слава, твоят дом се превръща в дом
на Бога. От тук нататък той е белязан, подобно на тази тояга. Моисей взел тоягата, докосната от Бога и
тръгнал  за  Египет.  Писателят  Майер  описва  тази  сцена  по  следния  начин:  “Представете  си  денят  на
заминаването им. Сепфора седи на магарето, може би държейки в ръце едно малко бебе, докато мъжът й и
баща й вървят отстрани. В ръката му има свещен жезъл - една проста овчарска гега, която сега е тояга на
Бога - тръгнал да свърши дела на необикновена сила, която винаги напомняла на Моисей какво може да
направят слабите неща, когато са владени от силните ръце, криещи се зад тях.” Представям си как Моисей е
стискал тази здрава дървена тояга, тъй като това е било осезаемо напомняне за Божието присъствие. В този
момент той се е нуждаел от това. Спомнете си, че той е бил осемдесетгодишен. “И Господ каза на Моисея:
Когато се завърнеш в Египет, внимавай да вършиш пред Фараона всичките чудеса, които дадох в ръката
ти; но Аз ще закоравя сърцето му и той няма да пусне людете” (Из.4:21).  В този стих Бог дал на Моисей
две заповеди и едно напомняне. Той е трябвало да извърши всички чудеса, които Бог му е заповядал да
извърши, но освен това има и едно напомняне, че Фараонът няма да бъде впечатлен от тях. Фараонът щял
да втвърди сърцето си и да се съпротивлява на Божия глас и Бог предварително информира Моисей за този
факт.  Не  мога  да си представя човек,  който да не си  е  блъскал главата  над ст.21,  казвайки си:  “Какво
всъщност прави Бог? Избира един 80-годишен овчар да изведе народа Му от Египет и отгоре на всичко
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втвърдява сърцето на Фараона, за да каже “Няма начин. Няма да им разреша да заминат.” Какво иска да ни
каже с това?”

В моята Библия, в полето срещу Из.4:21 аз съм записал Рим.11:33-34, където се казва следното: “О,
колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите
съдби и неизповедими пътищата му! Защото, “Кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник?
(Рим.11:33-34). В New American Standard Bible се казва: “Колко непроследими са пътищата Му!” Може би
вие вече сте открили това в собствения си живот. Вие сте се опитвали да опознаете пътищата на Бога и не
сте успявали. Опитвали сте се да изследвате неизследваните му пътища и не сте успели. Това просто не
може да се изчисли. То ще взриви компютърът ви. Вие за пръв път тръгвате с Бога по този начин, по пътя на
подчинението,  изпаднали  сте  в  такова  положение,  което  е  трудно  да  се  опише,  в  положение,  което  е
противоречиво.  Така  работи  Бог  -  приемете  го!  Това  за  много  години,  даже  завинаги  може  да  остане
неразбираемо за вас. Но това няма значение. Аз стигнах до състоянието да разбера, че не бих могъл да
разбера Неговият начин на мислене и за планиране, даже ако Бог отделеше време да ми ги разясни. За мен
беше чудесен денят, когато най-накрая разбрах, че не е необходимо да си обяснявам волята на Бога. Това не
е моя задача. Моята задачата е просто да се подчинявам на Бога. Когато бях студент в семинарията в Далас,
нейният  президент  Джон  Уолвууд  обичаше  да  казва:  “Ние  губим  толкова  време,  опитвайки  се  да
разопаковаме онова, което е не може да бъде разопаковано  .  ” Това е загуба и не трябва да го правим. То
просто не си заслужава усилията. Бог казал на слугата си, който по разбираеми причини може да е бил
объркан: “Моисей, просто иди при Фараона и му предай стоката. Той няма да я хареса. Той няма да я иска.
Но помни, че даже това упорито, втвърдено сърце не е извън Моят контрол.” В следващия стих Бог дава на
Моисей подробни указания какво да каже, когато се сблъска с тази тухлена стена. “А ти кажи на Фараона:
Така говори Йехова: Израел ми е син, първородният ми и ти казвам: Пусни сина Ми да Ми послужи; ако
откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще заколя твоя син, първородния ти” (Из.4:22-23). Доста смело е било
съобщението, което е трябвало да се предаде, нали? Идвате от пустинята в една нова земя, уреждате си
аудиенция с царя, поглеждате го право в очите и казвате: “Фараоне, Бог казва да пуснеш хората Му да си
отидат. Но тъй като ти ще откажеш да направиш това, собствения ти син ще умре.” Представяте ли си!
Колко трудно е да се каже това. Но въпреки всичко, това са били думите на Бога. Добре, че Моисей още в
Медиам решил да се подчинява на Бога, поради което не е спорил и Библията не споменава нищо за това.
Четиридесетте години, прекарани в пустинята променили човека. Той бил готов да бъде говорител на Бога,
независимо от последствията. След вземането на това решение той изглежда е имел спокойна съвест, докато
е имал работа с Фараона. Един стих от книгата на Исая ни помага да си обясним спокойния дух на Моисей
в този момент.  “Праведността ще издейства мир и сетнината   (последицата)   на праведността ще бъде  
покой и увереност до века” (Ис.32:17). Може би никога до сега не сте обръщали внимание на този стих. Той
заслужава  обстойно да  го  разгледате.  Можем да  считаме,  че  всяка  работа,  извършена  в  изпълнение  на
Божията воля е “праведна работа.” Вършейки тази работа, вие ще бъдете обкръжени от мир. Дълбоко във
вас вие ще се наслаждавате на тишина и увереност. На оригиналния еврейски език думата, означаваща в
този случай “увереност”, може би е по-добре да бъде преведена като “безопасност.” В  стария King James
превод на Библията това място е преведено като “убеденост.” С други думи, когато вървите във Божията
воля, вие ще изпитвате тиха и безопасна убеденост. Ще имате едно неуловимо чувство на сигурност, която
ще приемате тихо и смирено. 

Опасността от подценяването 
Когато искрено вземете решение да вярвате в Бога с цялото си сърце и да живеете живота си, бивайки

винаги на разположение на Неговата воля, не разчитайте на собствените си способности, нито изпадайте в
паника, когато не вървите по вашия път, когато Бог ще започне да дълбае дълбоко и да се справя с области
от живота ви, които са били подценявани. Следващите стихове илюстрират този феномен:  “А по пътя в
гостилницата Господ посрещна Моисея и искаше да го убие” (Из.4:24).  Моисей бил ударен от толкова
жестока болест, че почти бил на смъртно легло. Представете си колко страховито е било това изживяване за
цялото му семейство. “Тогава Сепфора взе кремък та обряза краекожието на сина си, допре го до нозете
му и рече: Наистина ти ми си кървав младоженец. След това Господ се оттегли от него. Тогава каза тя,
поради обрязването: Ти ми си кървав младоженец.” (ст.25-26) Няма съмнение, че след това Сепфора се е
върнала обратно у дома в Медиам и при Йотар. Можем да се досетим, че това е така поради записаното в
Из.18:2-3,  където  се  казва,  че  тя  и  двата  й  сина  са  пътували  за  Египет  заедно с  Йотар.  Най-вероятно
обрязването на  момчето му е  причинило такава  болка,  че  то  повече  не  е  могло да  пътува.  Сепфора  е
трябвало да го заведе в къщи и заедно с дядото Йотар да се грижи за него докато оздравее. Какво означава
това? Това означава, че Моисей е пренебрегнал една част от завета, която демонстрира подчинение пред
Бога. Всеки вярващ евреин е трябвало да обреже синовете си.  Моисей би трябвало да е знаел добре това.
Неевреите са били известни като необрязани хора. Но евреите? Това е бил физически белег на тяхното
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подчинение  пред  Бога,  който  е  планирал  и  създал  тази  процедура.  Чрез  тази  уникална  демонстрация
човекът казвал на Бога: “Семейството ми, сърцето ми и домът ми са посветени на Тебе и са отделени за
Тебе, Боже на Израел.” Моисей пренебрегнал да направи това. Не ни се казва защо. Това просто е бил един
пропуск, но Бог отказал да погледне леко на него. Докато Моисей бил на път, за да изпълни волята на Бога,
Той го спрял и му казал: “Спри там, където се намираш, Моисей. Ти ще станеш Мой инструмент пред
неевреите  и  пред  техния  цар и  техните  управници.  Но  преди да  стане  това,  има  едно нещо,  което  си
пренебрегнал и сега трябва да поправиш. Това е нещо, което не мога да приема през пръсти, нито пък искам
да правя компромис заради него.” Сепфора е била тази, която се е досетила за грешката и се е погрижила да
я поправи. Моисей е бил твърде болен, за да извърши тази деликатна процедура. Какво става тук? Мислете
за това по следния начин: Вие сте стигнали до един момент в живота си, където казвате: “Боже, искам да
бъда в центъра на волята Ти. Искам да свърша моята част от работата без резерви. Искам всичко в живота
ми да бъде посветено на Тебе, без всякакви резерви. Искам да плувам съобразно Твоя план! Уморен съм от
този половинчат и лицемерен живот. Искам да бъда чист и открит пред Тебе. Искам Ти за управляваш езика
ми и да ми помогнеш да го използвам като един свят инструмент. Вземи очите ми и ги фокусирай право
напред.  Вземи  мотивите  ми  и  ги  оформи  така  както  Ти  харесва.”  Хората,  търсещи  външен  ефект  от
молитвите си никога не се молят по този начин. Такива хора си поставят набожни маски на лицата в неделя,
а остатъка от седмицата живеят така, както на тях им харесва. Но искрено вярващият казва: “Боже, загрижен
съм  за  области  от  живота  ми,  които  по-рано  бяха  в  периферията,  но  сега  продължават  да  занимават
съзнанието  ми  -  заключените  килери  в  душата  ми,  замаскираните  боклуци,  скритите  тайни.  Нека  да
разчистим и тези неща, Боже.” Моисей искал да бъде човек на Бога. Тръгнал по този път и Бог го срещнал
по средата на пътя. Тази среща е била смъртоносно опасна, защото Бог му казал: “Моисей, ето едно нещо,
за което никой друг може да не знае, но аз знам за него и ти не си се погрижил да го направиш както
трябва.” Не искам да отминавам намесата на Сепфора в този случай. За нея това не е било приятна или
лесна работа. Това може би я е шокирало до дъното на душата й. Но тя се е намесила и доколкото можем да
разберем от Библията, тя е спасила съпруга си.

Може би е добре,  че Бог ще използва един упрек към съпруга или съпругата, за да ни накара да
обърнем внимание на важни неща от живота ни, които пренебрегваме. Спомням си, че говорих с една млада
жена преди много години. Тя беше омъжена студентка и учеше в един християнски колеж. Докато седяхме
заедно в хола и си говорехме на различни теми, свързани с религията, аз споменах за ролята на брачния
партньор за израстването в Христос. Казах й, че един от най-добрите съвети, които някога съм получавал са
били от жена ми. От своя страна съпругата ми също ми е казвала, че едни от най-добрите съвети, които е
получавала са идвали от мен. От дълги години ние вървим сърце до сърце. Младата жена поклати тъжно
глава и каза: “Удивително е, че мога да приема съвет от всеки друг човек, но не и съвет от съпруга си.” След
това оправдавайки се призна: “Просто не мога да приема критичното му отношение.” Опитах се да поясня
забележката си по този въпрос, като й обясних, че това не е критика, а това е случай, когато “удряйки с едно
желязо изправяме друго желязо.” Това се дължи на простия факт, че никой друг не ни познава така добре
както нашия брачен партньор.  Но въпреки тези  пояснения  тя  каза:  “Аз наистина  не  съм отворена към
съпруга си.” Тогава й казах: “Това е едно нещо, което се нуждае от известно внимание.” Тук трябва да кажа
нещо в полза на Моисей. Той с готовност приел упрекът на жена си и не се е оправдавал. Ако сте семеен,
едни от най-добрите съвети, които може да получите стигнат да вас много лесно от човека, който ви познава
по-добре от всеки друг.  Имате ли смелостта да кажете нещо подобно на съпруга или на съпругата си?
“Скъпи, много искам да оставя живота си в ръцете на Бога без никакви резерви. Искам да ми помогнеш, за
да осъзная някои невидими за мен неща от живота ми. Искам да ми помогнеш да видя онова, което съм
пренебрегвал и което може да ми попречи да вървя с Бога, неща за които може даже да не съм наясно, че
съществуват. Давам ти право да правиш това, да споделяш с мен всичко, което пожелаеш. Обещавам да бъда
открит с тебе.” Мисля си, че подобен разговор би могъл да направи чудеса за семейните отношения. Но ми
позволете да бъда пределно откровен.  Много рядко съм виждал това да се случва.  Забележително е, че
много малко християни приемат съветите  на  съпруга  или на  съпругата си.  Трагично е,  че  гордостта  и
болезнената ни чувствителност ни ограбват, като не ни разрешават да се възползваме от една перспектива,
която може да ни донесе изгоди в живота.

Духовни братя 
Внезапно Моисей останал сам. Сепфора и момчетата взели магарето и се отправили обратно към

Медиам. Вълнуващото семейно приключение се превърнало в самотно пътешествие в  неизвестното,  но
искам да видите как Бог продължава да изглажда пътя пред слугата Си: “А Господ беше казал на Аарона:
Иди в пустинята да посрещнеш Моисея. И той, като беше отишъл, посрещна го в Божията планина и го
целуна.  И  Моисей  извести  на  Аарона  всичките  думи,  с  които  Господ  го  беше  изпратил  и  всичките
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знамения, за които му беше заръчал” (Из.4:27-28). Знаете ли какво обичам в Бога? Той работи на десетки
милиарди фронтове  във всеки момент от  деня и  нощта.  Той е  всевишен и неподвластен Бог,  Богът  на
времето и  на вечността и докато Му вярвам,  Той придвижва хората и обстоятелствата  като шахматни
фигури, за да удовлетворява нуждите и да изпълнява плана Си. Бог е знаел, че Моисей е останал сам в този
момент. Бог е знаел, че човекът Му се нуждае от някаква човешка компания. Може би още преди Моисей да
е изпитал първият пристъп на самотата, Бог вече предприемал действия, за да задоволи нуждата му. Аарон е
бил по-големият брат на Моисей, тъй като е бил с 3 години по-стар. Бог изпратил този брат, като му казал:
“Аарон, сега иди да посрещнеш Моисей. Той се намира на един дълъг, пустинен път, водещ към Египет.
Брат  ти  има  някои  затруднения  и  се  нуждае  от  духовен  брат  и  то  незабавно.”  Така  те  се  срещнали,
прегърнали се и се целунали. Те стояли под пустинното слънце и просто за малко останали прегърнати.
Чудесно е човек да има подобни духовни отношения с брат си или сестра си. Това са направили Моисей и
Аарон  през  тази  нощ  под  звездите,  може  би  край  горящ  лагерен  огън,  под  сянката  на  Синай.  Те  са
разказвали житейските си преживелици. Тук за пръв път чета, че Моисей е бил в състояние да каже на
някой човек за горящия храст. “ И Моисей извести на Аарона всичките думи, с които Господ го беше
изпратил и всичките знамения, за които му беше заръчал” (Из.4:28). Той е казал: “Аарон, чуй това. Ти
никога няма да повярваш. Аз бях там, бях излязъл един ден заедно с овцете, така както е било хиляди пъти
преде. И изведнъж виждам, че един храст е обхванат от пламъци и не изгаря. Поради това се спрях и го
наблюдавах. А когато се доближих до него, Аароне, чуй това човече, Бог говореше от този храст! И ето
какво ми каза Той…” Ако Аарон се беше усъмнил даже само в една дума от този разказ, Библията никога не
би споменала за това. Всъщност, той е бил подготвен да повярва във всяка дума казана от Моисей. Та нали
Бог го беше изпратил, за да срещне по-младия си брат в пустинята. И така, Аарон е слушал, кимал е с глава
и е казвал: “Виж ти! Това е прекрасно, Моисей. Аз съм с тебе, братко.” Имате ли духовен брат или сестра?
Имате ли приятел, пред които бихте могли да разкриете живота си? Жените водят с една миля пред мъжете
в това състезание за интимно приятелство. От векове поколения мъже са били възпитавани да вярват, че
единственият мъжки път е скалистия път на суровия индивидуализъм. Колко тъжно е това. И още по-лошо -
колко погрешно. Подобно на жените, мъжете също се нуждаят от интимни приятели.  В живота си вие може
да  имате  много  приятели,  но  може би никога  няма  да  имате  повече  от  двама  приятели,  към които  да
изпитвате това дълбоко чувство на духовно единство. На такъв приятел можете да разкажете за всичко,
което Бог прави в живота ви и ще усетите топъл прием и пълно разбиране. Но помнете, че най-добрият
начин  да откриете такъв приятел е вие самият да бъде такъв приятел.

Среща на високо ниво 

След като пристигнали в Египет, Моисей и Аарон не са стояли на едно място. Израелският народ е
бил в робство от 400 години и дошло времето на бъде освободен.  “Тогава Моисей и Аарон отидоха та
събраха всичките старейшини на израилтяните. И Аарон казва всичките думи, които Господ беше говорил
на Моисея и извърши знаменията пред людете” (Из.4:29-30). Спомнете си, че по настояване на Моисей, Бог
се  съгласил Аарон да му стане говорител. Библията никъде не споменава за това, но аз продължавам  да се
чудя, дали Моисей не е съжалявал, че е настоявал за тази договорка за Аарон. Сега, когато вървял съобразно
волята на Бога, имам усещането, че думите бавно са започвали да го изгарят отвътре, но той е трябвало да
стои отзад и да остави брат си да говори. Каква сцена трябва да е било това! Всички старейшините са
събрани  наоколо  и  слушат  този  непознат  човек,  Моисей  и  брат  му  Аарон,  който  са  познавали.  Кой  е
извършвал чудесата? Аз разбирам, че те са били извършени от Моисей. Не мога да си представя, че той би
могъл да даде жезълът на Бога на някой друг, както и вие, нали? Не бих могъл да си представя, че Аарон
наистина би пожелал да хване голямата змия за опашката. Тези израилтяни са станали свидетели на чудеса -
змията, прокажената ръка и водата превърната в кръв. Как са реагирали те? Ст. 31 ни обяснява всичко: “И
людете  повярваха;  и  когато  чуха,  че  Господ  посетил  израилтяните  и  че  погледнал  на  неволята  им,
наведоха главите си и се поклониха.” Те са повярвали! Как трябва да се е възвисявало сърцето на Моисей?
Старейшините на Израел са отговорили точно така, както му  бил казал Бог от горящия храст. Отново да
предадем смисъла на притчата с други думи: “Когато пътищата на човека са харесвани от Бога, Той прави
даже еврейското множество да бъде в мир с човека.” Моисей свършил своята част от работата, а сега Бог
вършел Своята. Какво приключение!

Часът на решението 

Може би, тъкмо в този миг вие сте близо до най-важните решения, които ще трябва да вземете като
дете на Бога. През време на религиозното ви минало вие сте пели химна “Нека бъде твоя път”:

Нека бъде твоя път, Боже! Нека бъде твоя път.
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Ти се грънчарят, а аз съм глината.
Оформи ме и ме направи по волята Си,
докато чакам, оставям ти се и стоя.

Колко пъти сте изговаряли тези думи? За мнозина от нас това е ставало от дълги години. Но може би
най-накрая чак сега започвате да приемате сериозно казаното от тях.  Вие започвате да казвате на Бога:
“Боже,  имам  предвид  работата  ми.  Уморен  съм  да  се  облягам  на  слабата  патерица  на  собственото  си
разбиране. Искам да Ти вярвам с цялото си сърце. Не искам просто да кажа нещо различно, аз искам да бъда
нещо различно. Уморен съм от старото положение.”

Спомням си сутринта, когато един човек почука на вратата на кабинета ми - това беше едва чуто
почукване и преди да успея да кажа “Влезте”, човекът влезе и се стовари на стола. Той незабавно започна да
се тресе и да плаче: “Какво мога да направя,” попитах аз? Той каза през сълзи: “Аз се намирам в повратна
точка на целия си живот. Напуснах родния си дом, когато бях осемнадесетгодишен. Моят баща ми даде 5
долара и каза: “Добре, това са твои пари.” И аз напуснах фермата и сам се издържах, докато се учех - колеж,
последваща работа и всичко останало. Днес, тази сутрин, аз съм преуспял и състоятелен в очите на хората.
Аз стигнах до върха. Но, пасторе, тази седмица бях невярно обвинен, бях несправедливо осъден, думите ми
бяха предавани превратно, бях погрешно разбран. Трябваше да застана пред съда и обвиненията срещу мене
бяха фалшиви. Но внезапно се оказах напълно зависим. От осемнадесетгодишна възраст бях в състояние да
се справям сам. Но сега, за пръв път в живота си на зрял човек, всичките ми подпорки са отнети.” Точно
това му бяха думите. Сълзите се стичаха по лицето му, докато говореше, а широките му рамене се тресяха.
“Пасторе, аз съм убеден, че съм прав, но ако днес съм обвинен, кариерата ми ще се промени. Семейството
ми ще бъде наранено, целият ми живот ще се промени.” Той ме погледна отдолу нагоре със зачервени и
насълзени очи. “Но ще ви кажа нещо. Сега, тъкмо сега искам да вярвам в Бога. Никога до сега не съм казвал
това, но сега го казвам.” Преди човекът да си замине, ние се помолихме. Той излезе от кабинета ми и слезе в
църквата, за да продължи да се моли, а аз трябваше да събера мислите си и да отида на една среща. Нямам
представа колко дълго е изливал сърцето си пред Бога.  Следващата неделя аз го видях и го попитах: “Как
беше? Какво стана?” “Добре,” каза той с усмивка. “Те не ме обвиниха. Но искате ли да ви кажа нещо? Това
е най-доброто нещо в света, което би могло да ми се случи. Сега, за пръв път в живота си мога често да
кажа, че искам да подредя правилно приоритетите си. Искам моят Бог да бъде на първо място. Не бизнеса,
не успеха, не парите, даже не и семейството ми. Аз искам да съм човек на Бога.” Този човек искаше да ми
каже следното: “Искам да изпълнявам Божията воля и то по Божият начин. Не по друг начин. Няма значение
колко ще ми струва това, няма значение от какво ще трябва да се откажа, аз искам да бъда човек на Бога.”

Дали сърцето ви бие по този начин? Може би Светия Дух е поставил пръста Си в някаква област,
която сте пренебрегвали в живота си - някаква област, която е толкова лична и интимна за вас, каквото е
било обрязването за Моисей и Сепфора. И Бог ви казва: “Не можеш да продължаваш да вървиш повече по
пътя Ми, докато не се справиш с това. Повече не мога да се съгласявам с това. Време е да положиш това
пред Мене, да се справиш с него, да се молиш за Моето опрощение и Аз ще те използвам. Но не и преди
това.”

Изморени ли сте от колебанието и от половинчатото си вървене след Христос? Искате ли да отворите
живота си за Неговото могъщо изследване? Искате ли да Му вярвате безрезервно, независимо за какво става
въпрос? Решени ли сте най-накрая да се подчините и да изпълните Божията воля и то по Божия начин?

Ако това е твоето решение, аз съм длъжен да ви предупредя: Пътят по който тръгвате ще ви струва
скъпо - много повече, отколкото можете да си представите сега. Но ако откажете да тръгнете по него, ще
трябва да платите още по-голяма цена.

Глава 9

От лошо към по-лошо

Имали ли сте някога такъв ден, който е започвал зле само за да продължи още по-зле през целия ден?
Чувам ви! Наскоро чух една история, която ми напомни (въпреки че нямах никаква нужда от напомняне) за
това какво може да се случи през един такъв ден. 

Вижте  каква  е  тази  история:  Само  няколко  години  след  сватбата,  които  били  изпълнени  с
неразбирателство и кавги, един млад мъж и жена му решили, че единственият начин да спасят брака си е да
се опитат да се консултират с брачен консултант. С течение на месеците нещата ставали от лоши по-лоши,
превръщайки брака им в един маратон на нещастието. Те от толкова време се държали гуша за гуша, че
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единствената  им  надежда  била  получаването  на  страничен  съвет.  Мъжът  бил  невероятно  безчувствен,
скучен  и  непрактичен,  а  жена  му  била  истерично  активна  и  доминираща.  Това  никога  не  е  добра
комбинация. 

Когато  двамата  влезли  в  кабинета  на  консултанта,  той започнал  обсъждането  с  въпроса:  “Добре,
кажете ми какъв е проблемът?” Съпругът незабавно потънал в стола си, заемайки отбранителна позиция.
Той гледал към килима и най-накрая успял само да свие рамене, тъй като нямал какво да каже. За разлика от
него,  жена  му стартирала  незабавно своята  версия,  говорейки със  скорост  150 км/час,  докато описвала
всички  лоши  неща  в  брака  им.  И  за  всеки  проблем  бил  виновен  мъжът  -  неговите  грешки,  неговата
безчувственост,  неговата  неспособност  да  разговаря.  И  т.н.  до  края.  След  като  слушал  15  минути
неспиращата  жена,  без  да  пророни  нито  дума  консултантът  се  доближил  до  жената  и  по  средата  на
поредното  й  изречение  я  обхванал  през  раменете,  накарал  я  да  се  изправи,  прегърнал  я  и  страстно  я
целунал, а след това я накарал да седне на мястото си. Онемяла, жената седнала. Консултантът погледнал
над нея към съпруга й, който седял и не вярвал на очите си. След това му казал: “А сега ме послушай. Жена
ти  се  нуждае  от  това  поне  два  пъти  седмично  -  всяка  седмица!”  Съпругът  премигнал  с  очи,  кимнал
разбиращо с глава и отговорил: “Добре, мисля, че бих могъл да ви я водя тук всеки вторник и четвъртък.”

Не знам дали ще ми повярвате, но съм срещал такива недосетливи мъже. Може би вие също сте
имали такъв ден напоследък.  Ако  е така, ще ви помогне да разберете, че не сте сам. Толкова велик и
внушителен човек, какъвто е Моисей, е изживял такъв ден. В представите си ние имаме Микеланджеловия
образ на този човек. Ние имаме склонност да мислим, че той е някакъв издълбан от камъка светец или
някаква величествена мраморна статуя. Не е така. Той е бил човешко същество, подобно на вас и на мене,
обект на същите желания и импулси, възходи и падения, което е обичайно за хората. 

Реалният Моисей е бил велик човек, но и той си е имал своите слабости. В тази глава ще разгледаме
един от тези дни, които той може би е искал да изтрие от паметта си. Той е започнал лошо и бързо е
преминал в нещо още по-лошо.

Един лош ден в Египет 
Преплетени в тъканта на Изх. 5 и 6 се намират три персонажа: Фараонът, Моисей и Йехова - Самият

Бог. Разбира се, доминиращата личност е Господ. От другите две личности доминиращата е личността на
Моисей.  Катализаторът  между  Бога  и  Моисей  е  Фараонът.  Той  е  бил  причината  нещата  да  напуснат
обичайният си ход за човека от Медиам. 

Всичко започнало, когато царят благоволил да даде аудиенция на Моисей и Аарон и те му казали:
“Това казва Йехова, Израелевият Бог: Пусни людете Ми, за да ми пазят празник в пустинята” (Изх.5:1). В
този момент двамата братя се върнали от духовните висини. Те си представяли, че Моисей ще влезе в
двореца  на  Фараона,  с  помощта  на  няколко  чудеса  ще  го  изгони  заедно  с  всичките  му  съветници  и
израилтяните ще си заминат с радостно сърце от Египет. Но нещата не са станали по този начин. Моисей е
знаел,  че  освобождението  няма  да  е  лесна  работа.  Бог  ясно  му  казал,  че  ще  има  големи  трудности  с
Фараона. 

Но вие знаете какво става с хора като нас. Ние не искаме да мислим за тази част от плана. Ние просто
искаме  да  мислим за  славното  освобождение,  което  Бог  е  обещал  в  края  на  света.  Ние  предпочитаме
сладкото  “тогава  и  там”  пред  мизерното  “тук  и  сега.”  Под  впечатлението  от  чудесната  среща  със
старейшините на Израел, която ги накарала да изпаднат в състояние на еуфория и въодушевление, Моисей и
Аарон се явили пред Фараона. Поръчението им било ясно и недвусмислено. Трябва да оцените могъщото
присъствие на фараона. Той е бил считан за бог на тази земя и е бил боготворен. Огромни статуи, носещи
неговото  име  са  се  издигали  към  небето  на  Египет.  Казаното  от  този  човек  се  считало  за  закон  и  не
подлежало на обсъждане. 

Когато Моисей и Аарон отишли при фараона и му предали тази първа заповед на Бог, аз съм убеден,
че Моисей e очаквал нещо като гръм от ясно небе. Но нищо не се случило. Забележете арогантният отговор
на Фараона:  “Но Фараон рече: Кой е Йехова та да послушам гласа Му и да пусна Израиля? Не познавам
Йехова и затова няма да пусна Израиля” (Изх.5:2). Това е представлявало началото на един лош ден. Оттук
нататък всичко вървяло надолу. 

Това ми напомня за един приятел, който слязъл от един градски автобус в Портланд, Орегон, без да
знае, че огледален лед е покрил улиците. Тръгнал по тротоара на път за работното си място и веднага се
подхлъзнал. Куфарчето му хвръкнало във въздуха и отлетяло на половин блок разстояние от стръмнината, а
той болезнено се стоварил по гръб на земята и се плъзгал безпомощно, докато стигнал до най-ниското
място, където куфарчето му го настигнало.

Намирайки се в състояние на щастливо незнание на истинското състояние на нещата, на Моисей му
предстояло да направи първата си крачка върху леда.  Той е очаквал положителен отговор,  но царят му
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отвърнал: “Овчарю, това ще стане само в мечтите ти!” Планирали ли сте някога да отидете при някой човек
с някакво предложение или идея и да сте били толкова въодушевени от това,  да сте възлагали толкова
големи надежди  и просто сте знаели,  че няма начин да не успеете.  Планирате подходящият момент  и
произнасяте изреченията, които сте репетирали през целия ден, вярвайки с цялото си сърце, че не може да
получите нещо друго, освен положителен отговор. И тогава, отговорът изкача направо от фризера: “Не, не
се интересувам. Друг път ще се занимавам с това.” Колко обезкуражително! Това е все едно да скочиш от
самолет без парашут. 

Моисей получил силен удар под брадичката от Фараона, бил разтърсен от удара и отново се изправил
на ринга за втория рунд: “А те рекоха: Бог на евреите ни срещна. Молим ти се, нека отидем на тридневен
път в пустинята,  за да принесем жертва на Йехова нашия Бог,  да не ни нападне с  мор или с  нож”
(Изх.5:3) Моисей се е върнал с леко променено предложение. Всъщност той казвал: “Хей, Фараоне, ако не
си съгласен да ни пуснеш да си отидем въобще, поне ни дай няколко дена отпуска .” Това е поръчал Бог на
Моисей.  Ето  как  го  е  инструктирал  Бог  по-рано:  “И ще  отидеш  ти с  Израилевите  старейшини  при
египетския цар и ще му речеш: Йехова, Богът на евреите ни срещна; и тъй, остави ни, молим ти се, да
отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Йехова нашия Бог.” (Изх.3:18) 

Моисей  е  бил  Божий  човек,  носещ  Божие  послание  в  определено  от  Бога  време,  говорещ  пред
Фараона. Но Фараонът е продължавал да отказва.“Но египетският цар им каза: Защо, Моисее и Аароне,
отвличате людете ми от работата им? Идете на определените си работи.  Рече  още Фараон:  Ето,
людете на земята са сега много, а вие ги правите да оставят определените си работи. И в същия ден
Фараон заповяда на настойниците и на надзирателите на людете, казвайки… (Изх.5:4-6) 

Египетските настойниците са  контролирали работата.  Надзирателите са  били евреи по народност,
които са  сътрудничели на  Фараона  и  са  били подбирани от  робите,  за  да  ръководят  хората.  Фараонът
извикал и двете групи при себе си и това което им е казал не е било добро. “Не давайте вече, както до сега
плява на тия люде, за да правят тухли; нека идат сами и си събират плява. Но колкото тухли са правили
до сега, същото число изисквайте от тях; с нищо да го не намалите; защото остават без работа и
затова викат, казвайки: Нека отидем да принесем жертва на нашия Бог” (Изх.5:7-8) Фараонът казал на
настойниците  и  надзирателите:  “Разбирате  ли,   всички  тези  приказки  за  жертвоприношение  са  просто
камуфлаж.  Аз съм единственият бог,  към който тези хора трябва да се  обръщат и съм подготвил едно
специално средство за тези безделници. От сега нататък повече няма да ви се доставя плява. Оправяйте се,
кой както може. Но ние няма да намаляваме нормата за произведеното даже с една тухла. Сега заминавайте!
Правете тухли!” 

Моля, обърнете внимание на една фраза от ст.6: “И в същия ден…” Всички тези неща са се случили
буквално в рамките на 24 часа.  Но Фараонът още не бил свършил:  “Нека се възлагат още по-тежки
работи на тия човеци, за  да се трудят с тях и да не внимават на лъжливи думи”  (Изх.5:10) Не бих искал
да съм един от тези надзорници. Как човек би желал да предаде това послание на хората? Отивате при
някои хора, които газят до колене в калта, за да я отъпкват и разместват, подготвяйки сместа за тухлите. Те
ви поглеждат очакващо,  надявайки се да чуят добри новини,  но вие трябва да им кажете:  “Така казва
Фараон: Не ви давам плява. Вие сами идете та си събирайте плява, гдето можете да намерите; но нищо
няма да се намали от работата ви. Затова людете се разпръснаха по цялата Египетска земя да събират
слама вместо плява. А настойниците настояваха, като казваха: Изкарвайте работата си, определената
си ежедневна работа, както когато имаше плява” (Изх.5:10-13) (Коментар: Понеже като юноша 3 години подред

през лятото съм работил като тухлар, искам да ви обясня, че плявата и сламата се използват като арматура в кирпичените
тухли, които не се изпичат, а само се изсушават на слънцето и след това се използват за направата на едноетажни къщи.
Отличават се с прекрасна топлоизолация. Д.Пр.) 

Това не е била по-трудна задача, това е била неизпълнима задача. Никой не би могъл да я изпълни. В
резултат,  надзирателите  били  бити  безмилостно:  “И надзирателите,  поставени  над  израилтяните  от
Фараоновите настойници, бяха бити, като им казаха: Защо не изкарахте и вчера и днес, определеното на
вас  число  тухли,  както  по-напред?  Тогава  надзирателите  на  израилтяните  дойдоха  та  извикаха  на
Фараона …” (Изх.5:14-15). 

Надзирателите са искали да се договорят с ръководството как да работят.  Трудността е идвала от
факта, че ръководството въобще не се е интересувало от това, което надзирателите са му казвали. Голяма
работа, че няколко хиляди израилтяни щели да измрат при тези жестоки условия за работа. От гледна точка
на египтяните и без това израилтяните са били твърде многочислени. Даже надзирателите не са могли да
повярват  в  този ужасен обрат на събитията.  Те се  оплакали на Фараона:  “Защо постъпвате така със
слугите си? Плява не се дава на слугите ти; а казват ни: Правете тухли; и ето, слугите ти сме бити, а
вината е на твоите люде” (Изх.5:15-16). Напълно объркани, тези хора не можели да разберат защо вече не
им доставят плява. Те не можели да разберат какво става, а отговорът на Фараона ги вцепенил: “Без работа
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останахте,  без  работа;  затова  казвате:  Нека  отидем да  принесем  жертва  Господу.  Идете  сега  та
работете, защото плява няма да ви се даде, но ще давате определеното число тухли” (Изх.5:17-18).

Фараонът нямал никакво желание да прави компромис. Вярвам, че в този мрачен момент в главите на
надзирателите се появила следната мисъл: „Моисей е причина за това! На Аарон дължим това! Това се
дължи на нещо, което е станало, когато те бяха при Фараона, а сега ние сме изкупителните жертви!“  Тези
хора са били изплашени и разгневени. “И надзирателите на израилтяните видяха, че положението им е
лошо, което им се рече: „Нищо не намалявайте от определеното на вас за всеки ден число тухли.“ И като
излязоха от Фараоновото присъствие, срещнаха Моисея и Аарона, които се намираха на пътя; и рекоха
им: Господ да погледне на вас и да съди, защото вие ни направихте омразни на Фараона и на слугите му, и
турихте меч в ръката им, за да ни избият” (Изх.5:19-21) 

Така лошият ден се превърнал в още  по-лош! Моисей не можел да повярва на това. Разочарованието
се превърнало в лишаване от илюзиите. Къде бил сбъркал? Той получил указания на Бога, застанал пред
Фараона и повторил, почти дума по дума това, което Бог му казал. Той казал правилните думи, в правилното
време  и  по  правилен  начин.  А  хората,  на  които  искал  да  помогне,  сега  го  проклинали  заради
допълнителните си трудности и неволи, като казвали: “Преди да дойдеш, положението беше лошо, а сега
даже живота ни е в опасност.”

Погрешно разбран 
Много болезнено е човек да бъде погрешно разбран. Може би наскоро и вие сте изпитвали подобна

болка. Направили сте нещо правилно и то по правилен начин, но някой ви съди несправедливо, откривайки
в действията или думите ви мотиви, които никога не сте имали предвид. И вие сте принуден да живеете под
този облак, без да можете да промените умовете на хората, които са се обърнали срещу вас.

Няма на света някакъв лидер, който след като престои известно време на този пост, да не е принуден
да остане сам. Един писател нарича това “самотните часове на страданията.” Вие бивате погрешно разбран
от своя началник, от някой приятел, от някой роднина, от някой съсед, може би даже от своят сегашен или
бивш съпруг или съпруга. 

В книгата си “Духовно водачество” Сандерс пише: “Лидерът трябва да е човек, който въпреки че
приема приятелството и подкрепата на всеки,  който му ги предложи, притежава достатъчно ресурси да
остане сам, даже пред лицето на яростна опозиция, докато изпълнява отговорностите си. Той или тя трябва
да бъде готов да няма никой освен Бога до себе си.” 

В този мрачен момент в Египет това е всичко, което е притежавал Моисей. “Тогава Моисей се върна
при Господа” (Изх.5:22). Моисей се върнал обратно при Онзи, който първоначално му възложил задачата.
Той се обърнал към Бога и излял сърцето си пред Него: “Господи, защо си зле постъпил спрямо тия люде?
Защо си ме изпратил” (Изх.5:22)? Това са постоянните съмнения на Моисей дали е подходящ за задачата,
която му е възложена.

Два обичайни въпроса 
Моисей отишъл пред  Бога  и  му задал  два  въпроса,  които задават   много хора,  когато  се  окажат

подложени на непоносим натиск.   Защо  ? и    Как  ?   Ние започваме да казваме: “Защо? Защо аз? Защо сега?
Защо това?” Освен това питаме: “Как? Как въобще ще успя да се справя с това?” 

Като  човек,  който  многократно  е  произнасял  същите  думи,  аз  намирам  за  много  окуражителен
начинът, по който Бог отговаря на Моисей. Той не му казал: “Престани, Моисей. Ти би трябвало да се
засрамиш от себе си.” Обичам тази проява на Бога. Той никога не ви пляска или засрамва, когато отидете
при Него. Той никога не ви отбутва настрани, когато отивате при Него с някакъв болезнен и честен въпрос,
който плаче за отговор.  

Тогава Бог казал на Моисей: “Сега ще видиш какво ще сторя на Фараон…” (Изх.6:1) Не е ли добро
това  нещо? Вместо да  критикува  Моисей заради това,  че  е  попитал “Защо?”,  Бог  казва:  “Синко,  само
почакай малко. Фараонът се мисли за бог,  но има само един Бог и той твърде скоро ще разбере това. За
кратко  може  да  ти  изглежда,  че  той  контролира  положението,  но  не  се  заблуждавай.  Аз  съм  Богът.”
“Защото под силна ръка ще ги пусне и под силна ръка ще ги изпъди из земята. Бог говори още на Моисея,
като му каза: Аз съм Йехова…” (Из.6:1-2). Бог казвал на Моисей, “Аз едва съм започнал, синко. Аз даже не
съм загрял. Ще дойде ден, когато Фараонът ще изгони Израел през вратата. Повярвай на това, Моисей: Аз
съм Богът. Дръж се за Мене.” 

Моисей занесъл това слово на окуражение на израилтяните, но този път те не го слушали. Библията
казва:  “И  Моисей  говори  така  на  израилтяните;  но  поради  утеснението  на  душите  си  и  поради
жестокото си робуване те не послушаха Моисея” (Изх.6:9).
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Обесете проповедника 
Независимо  от  съдействието  на  Бога,  нещата  за  Моисей  продължили  да  се  влошават.  Той  вече

получил най-лошото, когато се срещнал с Фараона и сега, в последвалия разговор с израилтяните видял, че
те вече не му вярват и не искат да го слушат. А и защо  не са го слушали? Стих Изх.6:9 ни предлага две
причини. Първо, те отказали да слушат думите на Бога “поради утеснението на душите си.” 

Думата  утеснение  означава  “недостиг  на  дух.”  Те  са  били възбудени,  неспокойни и  изпълнени с
възмущение. Когато сте разгневен на проповедника, вие не приемате посланието му. Те не са искали да
слушат човека, който станал причината да загубят доставката на плявата. Моисей се изправил, за да повтори
силните думи на уверение на Бога, но те махнали с ръка към него. “Махай се, проповеднико. Не искаме да
те слушаме.” Този стих ни казва, че хората не са го слушали и “поради жестокото си робуване.” Те считали,
че Моисей е виновен за това. Сега, понеже Моисей и Аарон разсърдили Фараона, условията им на живот
станали непоносими. 

Какво правите, когато един лош ден се превръща в още по-лош? Моисей може да е бил разочарован и
обезкуражен, може да е изпитвал болка в сърцето си, може да е бил изплашен и самотен, но е продължил да
се  връща  при  Бога.  И  Бог  всеки  път  го  посрещал.  “Но  Моисей  говори  пред  Господа,  казвайки:  Ето,
израилтяните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша Фараон, като съм с вързани устни”  (Изх.6:12)?
В New International Version това място е преведено така: “говоря с треперещи устни.” Моисей все още е бил
притеснен от това нещо. Той казал: “Боже, езикът ми е завързан. Все едно, че една минута съм добре, а през
следващата се запъвам като малко дете, което не си знае урока. Аз просто не мога да се справя.” В този
момент обезсърчаването на Моисей се е засилвало. 

През времето, докато бях пастор в Калифорния, аз си спомням, че получих писмо от един млад мъж,
който израсъл в църквата, но сега учел в колеж. Той също беше обезкуражен и ми пишеше: “Пасторе, аз
просто не мога да се справя. Всичко в мене е нестабилно, нагоре-надолу, нагоре-надолу.” Той искаше да
знам за  това,  но не искаше от мен проповед.  “Знам какво ще ми напишете в  отговор на писмото ми,”
пишеше той. “Просто искам да знаете, че не се нуждая от цитати от Библията.” 

Интересно e, че повечето хора считат, че единственото нещо, което знаят пасторите, е да цитират
стихове от Библията. Той беше много изненадан, че имах едно малко послание за него, което нямаше нищо
общо с Библията или с проповедите, съставени от три точки и едно стихотворение. Първите ми думи към
него бяха следните: “Добре дошъл в нашия клуб! Мнозина от нас знаят какво означава човек да живее в
несигурност и се чувстват подобно на тебе. Ще бъдеш изненадан, колко много от нас имат дни, през които
не могат да се справят.” След това му предложих няколко неща, които ми бяха помогнали да се справя в
подобна ситуация, придружени с думи, които се надявах, че ще го окуражат.

Наблюдавай как работя 
Моисей чувствал такава горчивина,  все едно,  че целият бил изпълнен с жлъчка и е на дъното на

падението. Той все още не се бил освободил от представата, че се очаква той да е освободителят на Израел
и че по някакъв начин се е провалил. Колко пъти Бог му обяснявал какво ще се случи? Но въпреки това, на
него му е било трудно да се придържа към уверенията на Бога. 

Какво  трябвало  да  направи  Моисей  в  новата  ситуация?  Нареждането  на  Бога  всъщност
представлявало връщане към последната заповед: “Влез при египетския цар Фараона и кажи му да пусне
израилтяните от земята си” (Изх.6:11). 

Преди да продължим, искам да подчертая една важна истина в нашия свят. Тя е следната: Най-добрата
обстановка  за  Господ  Бог,  за  да  извършва  идеалната  си  работа  е,  когато  нещата  изглеждат  абсолютно
невъзможни и  ние  се  чувстваме  напълно  неспособни  да  се  справим с  тях.  Това  са  любимите  за  Бога
обстоятелства и условия за работа. Както казах, не бих могъл да започна да обяснявам този феномен. Аз
просто потвърждавам - на база на Библията и на опита на безброй негови светии - че това е вярно. 

Бог  върши удивителната  си  работа,  когато  ситуацията  изглежда  напълно невъзможна от  човешка
гледна точка  и  ние се  чувстваме абсолютно неподготвени и неспособни да  направим нещо за  нейното
подобряване, но въпреки това очите ни са вперени в Бога. Само броени дни след този обезкуражаващ ден в
Египет,  Моисей щял да бъде поставен в друга невъзможна ситуация на брега на Червено море,  когато
бойните колесници на египтяните препускали от далечината към него и Бог казал: “Не бойте се; стойте и
гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес” (Из.14:13).

Пряк път към вечността 
Колко пъти вие и аз сме пропускали възможността да наблюдаваме чудната и величествена работа на

Бога? Защо? Защото вместо да стоим спокойно и да наблюдаваме как Бог ще ни освободи, ние търсим
плътската алтернатива. Ние търсим задния вход, плътският пряк път. 
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Неприятелят на душите ни идва при нас в момента на най-голямата ни болка и казва: “И твоята жена
ти причини това нещо? Няма никаква логика повече да търпиш това ужасно положение. Напусни я.” “Твоят
началник намери да ти възложи тази работа в последния момент. Човече, ти се нуждаеш от глътка алкохол
за кураж тази вечер. Къде ли е бутилката?“ Или „Какво лошо има в това да поразгледаш тези порнографски
снимки в Интернет, за които ти разказваха приятелите?“ 

Но когато тръгнем по този пряк път, към този временно спасителен и удобен изход, ние наистина ще
трябва скъпо да платим за това и тогава наистина животът ни тръгва от лошо към още по-лошо.

Боже, защо аз съм мишената? 
Според Библията, Моисей не е попаднал в капана на въпроса “Защо?”. Нека да разгледаме един откъс

от Йов 16. Прочетете тези стихове, написани с треперещата ръка на един сломен човек: “Бях в охолност, но
Той ме разкъса, дори ме хвана за врата, строши ме и ме постави да бъда Негова мишена. Стрелите Му ме
заобиколиха. Пронизва бъбреците ми и не ме пощади, излива жлъчката ми на земята” (Йов 16:12-13 – мой
превод). Твърде живописно е това описание, нали? Но Йов още не е свършил:  “Съсипва ме с удар върху
удар; Спуска се върху мене като исполин. Вретище съших върху кожата си и окалях рога си в пръста”
(Йов 16:14-15).  Думата “вретище” предава идеята,  че човекът който го носи е в  пълен банкрут.  В NIV
следния стих е преведен така: “Зарових веждата си в прахта.”  “Лицето ми подпухна от плач и мрачна
сянка има върху клепачите ми” (Йов 16:16).  А сега вижте това твърдение:  “Ако и да няма неправда в
ръцете ми и да е чиста молитвата ми” (Йов 16:17). 

Разбрахте ли? Чувате ли какво казва този човек? “Аз съм невинен. Не съм направил нищо, което да
заслужава това, което ме постигна! Защо аз съм мишената?” Това е великолепно описание на начинът, по
който се е чувствал Моисей в този мрачен ден. Този ден е започнал зле и след това положението се влошило
още повече. Бог дал на Моисей един съвет, състоящ се от две части. Едната се отнася до личността на Бога,
а другата - до работата на Бога. Той разказал на Моисей за Себе си и след това - за това, което ще направи.
Започвайки от началото на Изх.6, Бог повторил съобщението от горящия храст, като 5 пъти на различни
места повторил израза: “Аз съм”: “Аз съм Йехова” (ст.2); “Аз съм Йехова ” (ст.6); “Аз съм Господ” (ст.7);  “Аз
съм Йехова” (ст.8); “Аз съм Йехова” (ст.29) 

Отново и отново Той втълпявал съобщението си на Моисей, като му казвал: “Моисей, разбираш ли, че
вниманието ти отново е насочено в погрешна посока.  Върни погледа си отново върху мене.  Отново си
спомни кой съм Аз.” Разтревожен и с болка в сърцето от моралното падение на народа си, Исая един ден
погледнал към небето и “видях Господа седнал на висок и издигнат престол” (Изх.6:1). Той вперил погледа
си в Бога и внезапно цялата му гледна точка се променила. Ако от по-рано вярвате в Бога, вие би трябвало
да сте чували многократно следващата истина. Но това е в реда на нещата, затова чуйте я отново. Истината
е следната: Ако очите ви не са вперени постоянно в Бога, вие няма да сте в състояние да преживеете
тези  дни,  когато нещата  от  лоши стават още по-лоши.  “Затова,  свети братя,  които участвате в
небесното призвание, помислете за Исус” (Евр.3:1);  “Нека винаги пред погледа ни бъде Исус, който ни
води в нашата вяра и я прави съвършена” (Евр.12:2). Няма по-добра терапия от това, няма заместител на
това  средство.  Липсва  някакво  подредено,  умно казано нещо или поговорка,  която по-добре  да  изясни
положението. Вперете очите си в Бога! Направете го веднъж. Правете го ежедневно. Правете го ежедневно
10 000 х 10 000 пъти. Правете го постоянно. 

Когато  графикът  ви  притиска,  когато  изгледите  ви  за  успех  намаляват,  когато  надеждата  ви  едва
мъждука, когато хората ви разочароват,  когато обстоятелствата се обърнат срещу вас,  когато мечтите ви
умират, когато стените се извисят над вас, когато прогнозите изглеждат мрачни, когато сърцето ви се свива,
погледнете към Бога и не сваляйте погледа си от Него.  Кой е Той? Той е  ЯАХВЕ, вечният АЗ СЪМ,
суверенният Бог на вселената. Той не може да направи нещо, което не е справедливо, това е срещу Неговата
природа. Той никога не губи контрол над положението. Той винаги е верен и непроменим. Той е всемогъщ и
всезнаещ, добър и състрадателен, милостив и мъдър, обичащ, суверен и надежден. Както е казал Петър:
“Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи, които дават вечен живот” (Йоан 6:68). 

Той е прав. Няма друго място към който бихме могли да се обърнем, няма друг на който да можем да
се  надяваме.  Бог  знае  как да  оправи  всичко,  даже  в  онези  моменти,  когато  ние  не  можем даже  да  си
представим как би могло да стане това. След като Бог 5 пъти казал “АЗ СЪМ” на Моисей, последвали 8
разяснения за бъдещето “АЗ ЩЕ!”: “Ще видиш какво ще сторя” (6:1); “Аз ще ви изведа” (6:6); “Аз ще ви
избавя” (6:6); “Аз ще ви откупя” (6:6); “Аз ще ви взема” (6:7); “Аз ще бъда” (6:7);  “Аз ще ви изведа” (6:8);
“Аз ще я дам” (6:8).  Знаете ли какво ми казва това повторение? Вярвам, че това е темата на великото
съобщение на Бога, отправено към Моисей, а също и към нас.Съветвам ви да живеете с вяра в Бога и това
ще ви помогне да се чувствате по-добре, когато всичко около вас се влошава. Веднага след като Бог обяснил
на Моисей какво ще направи:“Затова Господ говори на  Моисея  и на  Аарона,  та им даде  поръчка до
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израилтяните и до египетския цар Фараон, да изведат израилтяните из Египетската земя” (Изх.6:13).
Бог казал: “Това ще стане! Израилтяните ще излязат от Египет. Бъдете готови да изпълните плана!” 

Толкова често неверието е стрелата,  която прониква във вярващия, попадайки в най-уязвимото му
място. В главите си знаем какво е казал Бог, но е необходима вяра, за да започнем да правим онова, което
Бог ни е казал да направим.  Тогава и там, в тази секундата на колебание,  сражението е спечелено или
загубено. 

Три заключителни принципи 
В края на тази глава се сещам за три навременни и вечни принципи. Те са подредени като плочки на

домино, като всеки от тях е свързан със следващият:
Обстоятелствата, които се обръщат срещу нас, подсилват зависимостта ни от Бога. Когато

попадне в ситуация, която внезапно променя посоката си и тръгва в нежелано от него направление, човек
става смирен и това го принуждава да заеме зависимо от Бога положение. Тъкмо там иска Бог да бъдете.
Неговият мъдър подход е да ни задържа в кръга на Неговата защита и грижа.

Обстоятелствата, които ни принуждават да сме зависими, ни учат на търпение. Тази страшна
дума “Търпение.” Но колко много се нуждаем от него! Когато първият принцип свърши работата си, ние
ставаме зависими. Намирайки се в зависимо положение, трябва да чакаме и да се учим на търпение.

Обстоятелствата,  които ни учат на търпение,  ни правят мъдри.  Мъдростта се  превръща в
златна  корона  на  тежките  ни  изпитания.  Ние  събираме мъдрост  зрънце  по зрънце  от  опита  си  и  като
опитваме обещанията на Бога, че Той ще бъде постоянно с нас и ще благослови остатъка от живота ни.

Когато си мисля за  някой човек,  който е  доведен до края на издръжливостта  си,  аз се  сещам за
забележителните  преживявания  на  английския  поет  Уилям  Коупър.  Той  изпаднал  в  толкова  дълбоко
разочарование и се чувствал толкова отчаян, че се опитал да сложи край на всичко, като изпил чаша с
отрова. Но Бог милостиво изпратил един човек, който го намерил скоро след това. Промили стомаха му и
той бил спасен. Веднага след като се възстановил, отчаяният поет наел една карета, за да го откара до река
Темза, където имал намерение да се хвърли и да се удави в мътните й води. Обаче кочияшът не му позволил.
Той го задържал, качил го обратно в каретата и го откарал обратно у дома му. Вбесен от този неуспешен
опит, след като останал сам, поетът намерил един нож и се опитал да падне върху него. Не е за вярване, но
този път острието на ножа се счупило. Все още решен да се самоубие, Коупър завързал едно въже в мазата,
поставил главата си в примката и увиснал във въздуха. Но някакъв човек го намерил, преди да се задуши и
го свалил от въжето. Той даже не можал да се самоубие! Най-накрая, изпаднал на дъното на отчаянието, той
отворил Библията и зачел Послание до Римляните. В страниците на тази книга той открил един откъс, който
го накарал да падне на колене и да повярва в Исус Христос. Години по-късно, като зрял християнин, Коупър
написал следния известен химн:

Бог се движи по един тайнствен начин
За да извърши чудесата си;
Той потапя стъпките си в морето
И препуска срещу бурята.

Дълбоко в неизследваните мини
На безпогрешното Си умение
Той трупа прекрасните Си планове
И изпълнява суверенната Си воля.

Апостол Яков добавя своето “амин” към тези мисли с думите, към които съм се връщал безброй пъти:
“Считайте  го  за  голяма  радост,  братя  мои,  когато  падате  на  разни  изпитни,  като  знаете,  че
изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено,
за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Но ако някому от вас недостига мъдрост, нека
иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде” (Як.1:2-5).

Обещанието на Бога към Моисей е същото, каквото е и към нас: “Защото Аз съм, Който съм, Аз ще
направя това, което е най-добро за вас.” Няма даже един ден от вечността, независимо колко мрачен е той,
който да не може да бъде подобрен, ако се придържаме към тази мисъл.
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 Глава 10

Бедствие, което проповядва

В Библията има 4 велики ери на чудесата. Три от тях вече са се случили, а четвъртата е предстояща.
През  тези  периоди  вечният  Бог  влиза  в  потока  на  времето  и  пространството  чрез  величествена
демонстрация на силата Си. Първата ера на чудесата е в дните на Моисей. Втората е в дните на Илия.
Третата - когато Исус е вървял по нашата земя като Богочовекът. Остава още една епоха, но тя ще се
случи в бъдещето. Тогава Бог ще дойде тук със серия от унищожителни осъждания, изливайки праведния си
гняв върху хората, който отхвърли Неговия Син, Неговото Слово и Неговите пътища.  За мен е интересно,
че първата и четвъртата ера на множеството чудеса, едната от който се е случила в миналото, а другата е
предстояща, са препълнени с отсъждания върху земята. А след всяка от тези гневни бури изгрява една нова
ера -  един прекрасен и нов стил на живот,  който преди това е  бил непознат на хората.  По времето на
Моисей,  на  израилтяните  които  са  били свидетели на  унищожителната  сила  на  Бога  в  бедствията,  им
предстояло да влязат в една нова земя, предвождани от нов лидер и да заживеят като народ по един нов
начин.  В бъдещето онези, които се обърнат към Христос и изтърпят периода на изпитанията, ще влязат в
хилядолетното царство, една ера на невероятен мир, просперитет и на изпълнение на Божиите обещания
към народа на Израел. Периодът на бъдещия съд ще постави началото на нова ера на живот в царството, в
което Самият Исус Христос ще бъде Цар на царете и Господар на господарите. Бог не забравя както хората
Си, така и обещанията Си. Докато разглеждаме бедствията описани в тази глава и тяхното отражение върху
Моисей като лидер, аз искам да привлека вниманието ви върху три основни факти.

Божият глас е подготвил бедствията 
Бедствията не са последица, те не са резултат от рефлекторни реакции, а са съставна част от Неговата

стратегия за освобождението. Още когато се появил в горящия храст в Медиам, Бог обяснил какво ще стане:
“Но зная Аз, че египетският цар не ще ви остави да отидете, нито даже под силна ръка. А като вдигна
ръката Си, ще поразя Египет с всичките Мои чудеса, които ще направя всред него; подир това той ще ви
пусне” (Из.3:19-20) В Из.4, докато Моисей опакова багажа си, подготвяйки се за дългото си пътуване на
запад,  Бог повторил пред слугата Си какъв ще бъде крайния резултат.  “Когато се завърнеш в Египет,
внимавай да вършиш пред Фараона всичките чудеса, които дадох в ръката ти; но Аз ще закоравя сърцето
му и той няма да пусне людете” (Из.4:21).  Бог е знаел какъв ще е отговора на Фараона. Той е знаел за
бедствията, които предстои да се случат. Тези бедствия са били част от Неговия план или от самия Изход.

Природата на Фараона е изисквала да се случват бедствията 
Той е  бил упорит цар.  Сърцето му е  било изработено от  чепат  дъб.  Единственият  начин Бог  да

привлече вниманието му е било наличието на тези унищожителни бедствия.  Нищо по-малко би било в
състояние да проникне до съзнанието на този човек.  Фараонът е имал кораво сърце. Според една стара
поговорка,  човек е длъжен да се бори срещу отровата с друга отрова. С други думи,  за да се справите с
онези хора, които са упорити и непреклонни,   вие трябва да имате същата решителност  . Когато говорите
с  непреклонни  хора,  обикновено  те  не  ви  слушат,  когато  използвате  внимателни  и  спокойни  изрази.
Понякога трябва да намерите начин да привлечете вниманието им. Ако наистина искате да стигнете до
съзнанието на такъв човек, понякога трябва да повишите тона на гласа си или един или два пъти да ударите
по масата или да изречете няколко груби и откровени изречения, описвайки подробно последствията. Тъкмо
така е постъпил Бог с Фараона. (Коментар: Разговорът с такива хора винаги трябва да е придружен от истинска демонстрация на

сила, която да ги респектира, защото те от друго не се плащат. Затова американците имат един принцип, че е добре преговорите с такива хора

са де водят, когато в едната си ръка държиш пистолет, за да разберат веднага, че вие не се шегувате. И заради това държавите трябва да

отделят пари за отбрана, защото ако са слаби и незащитени, много лесно ще станат плячка на злия тиранин. Д.Пр.) Изследователят на
сърцата познава едно кораво сърце, когато се среща с него. В един момент Той казал на Моисей: “Сърцето
на Фараона се закорави дотолкова, щото той отказва да пусне людете” (Из.7:14). 

Въпросът на Моисей ускорил бедствията 
Моисей задал на Бога един въпрос и отговорът на Бога дошъл под формата на 10 бедствия. Ето как е

описан този епизод в Библията:  “Подир това Господ говори на Моисея, казвайки: Влез при египетския цар
Фараона и кажи му да пусне израилтяните из земята си. Но Моисей говори пред Господа, казвайки: Ето,
израелтяните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша Фараон, като съм с вързани устни” (Из.6:10-
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12)? Бог му отговорил:”А, радвам се, че ме попита. Оказа се, че имам на разположение няколко средства. Не
се тревожи, ние ще привлечем вниманието на Фараона.” 

Всяко бедствие стигало до всеки египтянин 
Като последица от вкоравяването на Фараона, целия народ пострадал от жестокият отговор на Бога.

Ако разгледате текста, които описва бедствията, вие ще видите, че постоянно се повтарят думите “всичко”,
“всички”, “цялата”: Цялата земя, целия добитък, всички хора и животни. Най-накрая и най-трагично е, че
срещаме и думите “всички първородни.” Осъждащото колело на Божията праведност ще се завърти,  то
може  да  се  върти  бавно,  но  дава  първокачествено  брашно.  Послание  до  Евреите  ни  казва,  че  “Няма
създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да
отговаряме” (Евр.4:13). Даже ако тази глава ви покаже само всеобхватността на Божията праведност, тя е
изпълнила предназначението си. Не е красива картината, която ни обрисува Библията, но това е истината за
живота.  Това  е  Богът,  пред  който  ще  се  отчитаме.   Когато  Бог  върши една  работа,    Той я  довършва  .
Бедствията не просто са засегнали елита от царския дворец; те са помели цялата египетска земя.

Нито едно от бедствията не смекчило сърцето на фараона 
От началото до края на бедствията сърцето на Фараона останало затворено в циментовата черупка на

безразличието. Да, под натиска на хората от собствения си двор той най-накрая казал: “Нека хората да си
отидат.” Но до края сърцето му останало кораво като камък. За всички времена и за вечността той ще бъде
пример какво означава един човек да се съпротивлява и да отхвърля добротата на Бога. Това е причината
Бог да вземе решението: “Нека да започнат бедствията!”

Бедствието на кръвта 
“След това Господ рече на Моисей: Сърцето на Фараона се закорави до толкова,  щото той се

отказва да пусне людете. Иди утре при Фараона; ето той излиза да отиде при водата; а ти застани на
брега на реката, за да го срещнеш и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал в змия. И кажи
му: Господ, Богът на евреите, ме изпрати при тебе и казва: пусни людете Ми, за да Ми послужат в
пустинята; но, ето, до сега ти не послуша. Така казва Господ: От това ще познаеш, че Аз съм Господ;
ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката и тя ще се превърне в кръв.
Рибите, които са в реката ще измрат и реката ще се усмърди, та египтяните ще се гнусят да пият вода
от реката” (Из.7:14-18). Това е можело да не се случи. Фараонът е можел да признае чудесата, извършвани
от Моисей и Аарон, като види в тях пръста на Самия Бог. Той би могъл да се смекчи и народът му би могъл
да продължи да преуспява даже без армията от еврейски роби. Не е било задължително мъката, болката и
смъртта да се случат. 

Но нали това е история за нашия свят? Един нищожен човек повдига мъничкия си юмрук към лицето
на Създателя и казва: “Аз ще вървя по собствения си път.” И това отваря вратата за болка в сърцето, на
безброй сълзи и на нещастия. Животът на всеки египтянин в буквалния смисъл е зависел от река Нил.
Изворната вода в тази страна често била замърсена - положение, което се е запазило даже в наши дни.
Поради това египтянинът зависел от величествения Нил при задоволяване на всичките си нужди от вода: за
къпане, за готвене, за чистене, за пране и за пиене. Рибата е била основна храна за египтяните. При това
положение да се засегне река Нил означавало да се нанесе удар по сърцевината на тяхната диета: прясна
вода и риба. 

Първото наказание на Бога е било силен удар в сърцето на египетския начин на живот. “И Моисей и
Аарон сториха според както Господ заповяда;  и Аарон,  като дигна жезъла,  удари речната вода пред
Фараона и пред слугите му; и всичката речна вода се превърна в кръв. И рибите, които бяха в реката
измряха и реката се усмърдя, така щото египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръвта се
намираше по цялата Египетска земя” (Из.7:20-21). Ако можете, само си представете за миг тази картина.
Вашият водоизточник е изчезнал. Рибата, с която се храни семейството ви е изчезнало. Това предизвиква
всеобщо  напрежение  и  трудности  по  цялата  страна.  С  изключение  на  малкото  количество  вода,  което
съхранявали по домовете си, хората не разполагали с друга вода. Библията ни казва: “А всичките египтяни
копаха около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият речната вода” (Из.7:24).
Можете ли да се поставите на тяхното място? Седем дни и нощи без да разполагате с основния си източник
на вода. Но Фараонът се завъртял на петите си и се върнал в двореца, без да обърне внимание на този
инцидент.  “И Фараон се обърна та си отиде у дома, без да вземе присърце и това” (Из.7:23).  За него
думите на Бога не означавали нищо.
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Бедствието с жабите 
“Тогава Господ рече на Моисея: Влез при Фараона и кажи му: Така казва Господ, пусни людете Ми,

за да Му послужат. Но ако откажеш да ги пуснеш, ето, Аз ще поразя всичките ти предели с жаби”
(Из.8:1-2). Става дума за купища от жаби! Бог казал на египтяните:  “Реката ще кипне с жаби, които
като излязат, ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на слугите ти,
върху людете ти, в пещите ти и по нощвите ти” (Из.8:3). (Коментар: Нощвата е плитка дървена тава, в която

се е месел домашния хляб. Д.Пр.) Бог да им е на помощ! Жаби в хляба, жаби между чаршафите ви, жаби в
кухнята ви, навсякъде - жаби. Можете ли да си представите това?  Какво ли би означавало да имате жаби
в кухненските си шкафове, в мивката, в килера и в леглото си? Приятели, това е бедствие. И тъкмо това
се  е  случило.  “И Аарон простре  ръката си  над  египетските  води  и  възлязоха  жабите  и  покриха
Египетската земя” (Из.8:6). Жабите контролирали страната. 

Сега вие си мислите: “Хей, това трябва да свърши работата.” Но не станало така. Съобщението било
изпратено, но не било получено. “Тогава Моисей и Аарон излязоха отпред Фараона; и Моисей викна към
Господа относно жабите, които беше пратил върху Фараона. И Господ стори според както викна
Моисей; жабите измряха от къщите, от дворовете е от нивите. И събираха ги на купове; и земята се
усмърдя. А Фараон, като видя, че му дойде облекчение, закорави сърцето си и не послуша според както
Господ  беше  говорил” (Из.8:12-15).  Когато  натискът  върху  него  отслабнал,  Фараонът  възвърнал
упоритостта си. 

Бедствието с комарите 
Това трето бедствие пристигнало без предупреждение.  Първите две бедствия били предшествани от

предупреждение  от страна на  Моисей и Аарон.  Но не  и този път.  Когато разгледаме всички бедствия,
любопитно е да отбележим, че всяко трето от тези 10 бедствия се е случило без предупреждение. Изглежда,
че Бог понякога предварително обявява Своя план, а в други случаи си запазва правото да ни изненадва с
нападението си. Това са моментите, които привличат нашето внимание. 

Вижте как е станало това: “След това Господ каза на Моисея: Речи на Аарона: Простри жезъла си
та  удари  земната пръст,  за  да  се  превърне  на  въшки  (комари)  в  цялата  Египетска  земя”  (Из.8:16).
“Комар” е дума, която описва едно хапещо насекомо, което прониква в ушите и в ноздрите на жертвите си.
Това е достатъчно, за да ви подлуди! Дали някога сте спали в гората на открито и да сте били нападани от
ято комари? Това е ужасно! За един миг те са буквално навсякъде по вас. Във врата ви. В носа ви. В устата
ви. В очите ви. В ушите ви. Те хапят. Те пищят. Те пият кръвта ви. Ужасни същества! Комарите могат да
докарат и хора и животни да отчаяние. 

Както казва Библията: “И явиха се по човеците и по животните. Всичката земна пръст се превърна
на въшки (комари) из цялата Египетска земя” (Из.8:17). Но даже при това положение Фараонът не смекчил
сърцето си. Ст.19 между другото предава последните думи на магьосниците на Фараона. Те не са имали
нещо повече да кажат на Фараона, освен следното последно изречение: “Тогава рекоха магьосниците на
Фараона: Божий пръст е това.  Но сърцето на Фараона се закорави и той не послуша, според както
Господ беше говорил” (Из.8:19). 

В края на това трето бедствие и преди началото на четвъртото, Бог се намесил по един чуден начин. С
началото на  четвъртото бедствие  земята  на  Гесен,  където е  живеел народа  на  Израел  е  получила  една
невидима защитна обвивка,  която я  защитавала от бедствията.  От този момент нататък Бог предпазвал
израилтяните, докато наказвал египтяните. “Но в оня ден Аз ще отделя Гесенската земя, в която живеят
людете Ми, щото да няма там рояци мухи, за да познаеш, че Аз съм Господ всред земята”  (Из.8:22).
Християнино,  никога  не  се  съмнявай  в  това.  Защитаващата  ръка  на  Бога  е  простряна  над  живота  ти:
“Хиляда души ще паднат от страната ти и десетки хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се
приближи” (Пс.91:7). 

Вярвам, че тези стихове първоначално са били написани, като се е имало предвид настъплението на
Сатаната. Детето на Бога, което върви в Духа, може да се придвижва в рамките на своя свят, без да се
страхува, че ще бъде завладяно от Сатаната. Египтяните са се оказали под тъмния облак на бедствията, а
израилтяните са се радвали на небесната защита.

Бедствието на мухите 
“И Господ стори така;  навлязоха мъчителни рояци мухи във Фараоновата къща и в къщите на

слугите му и в цялата Египетска земя; земята се развали от рояците мухи” (Из.8:24). Рояци! Еврейската
дума за “рояк” означава “смесица” и предава идеята за огромна смес от различни видове мухи и насекоми.
Огромни мухи, паяци, мушички, които летят навсякъде около вас.  Бръмбари, които лазят по тялото ви.
Микроскопични бълхи, които се промъкват под дрехите ви. Пчели, които ви жилят. Докато си представяте
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тази сцена, вие може би си казвате: “Ако аз трябваше да живея в такива условия, тогава щях да отида на
друго място!” Но ако живеехте по онова време в Египет,  даже мястото,  където бихте отишли, за  да се
отървете  от  пълзящите  насекоми,  също би  било  пълно с  тях!  От  тях  не  е  имало спасение.  Сместа  от
милиарди насекоми са окупирали цялата египетска земя с изключение на Гесен. 

И какъв е бил резултата от това бедствие? “Но Фараон и тоя път закорави сърцето си и не пусна
людете” (Из.8:32).  Упорството му е  надхвърляло всички представи.  Какво бедствие!  Учудващото е,  че
Фараонът все още продължавал да упорства и не се предавал. Знаете ли какво друго ми направи голямо
впечатление? Населението на Египет никога не се разбунтувало срещу техния диктатор заради магарешкия
му инат. От човешка гледна точка, този човек бил причината. Очевидно този човек е властвал над хората
благодарение на внушавания в тях ужас и страх. Но Бог не се е страхувал от този човек, нито скоро щял да
свърши работата си с него.

Бедствието с добитъка 
“Ето, Господната ръка ще падне на добитъка ти, който е на полето, на конете, на ослите, на

камилите,  на  говедата  и  на  овцете,  с  твърде  тежък  мор.  И  Господ  ще  постави  преграда  между
Израелевия добитък и египетския добитък; от всичкия добитък на израелтяните нищо няма да умре. И
Господ определи срок, като рече: Утре Господ ще стори това на земята. На другия ден Господ стори
това; всичкият египетски добитък измря, а от добитъка на израелтяните нищо не умря” (Из.9:3-6). Бог
вече спрял снабдяването с риба, а за известно време - и снабдяването с вода. Сега вече нямало месо и мляко.
Морът  засегнал  добитъка.  Представете  си  подутите  тела  на  измрелите  животни,  които  покривали
египетската земя. В сравнение с тази картина бедствието с купищата зелени жаби изглеждало като жалка
декорация! А в земята Гесен добитъкът на израелтяните живеел безпроблемно. Какво по-ясно доказателство
от това? Но Фараонът, този едноличен съдия отсъдил, че няма връзка между събитията. 

Бедствието с циреите 
“И като взеха пепел от пещ и застанаха пред Фараона,  Моисей я  пръсна към небето,  и стана

възпаление с гнойни циреи на човеците и на животните” (Из.9:10). Еврейският език описва тези циреи
като “възпалени подутини, които се разпукват и съдържанието им се излива по кожата.” С други думи това
са били дълбоки мехури пълни с течност, които се разпуквали и съдържанието им потичало по кожата. Даже
магьосниците на Фараона не били имунизирани срещу това бедствие:  “И магьосниците не можеха да
стоят пред Моисея поради възпалението; защото възпалението беше на магьосниците, както и на всички
египтяни” (Из.9:11) Представете си болката, която подобни подутини могат да предизвикат в коленете ви и
в останалите ви стави, когато тялото ви се огъва и накланя или под мишниците, в лактите, около китките, по
глезените  и  стъпалата.  Няма  да  можете  да  ходите,  да  спите,  даже  да  седите  и  да  си  почивате.  Какво
страховито изживяване! Когато имате цирей, има само едно нещо, което не бихте искали да се случи. Вие не
искате в никакъв случай нещо или някой да ви удари по цирея. При това положение кое е седмото бедствие?
Градушката.

Бедствието на градушката 
“Тогава  Господ  каза  на  Моисея:  Простри  ръката  си  към  небето,  за  да  удари  град  по  цялата

Египетска земя, по човеците, по животните и по цялата трева на полето из цялата Египетска земя”
(Из.9:22). Градушка довършила останалата част от добитъка, който се бил спасил от петото бедствие. Всеки
и всичко, което оставено на открито било изложено на това бедствие, особено като се има предвид, че това
не е била обикновена градушка: “Тогава Господ каза на Моисея: Простри ръката си към небето, за да
удари град по  цялата Египетска земя,  по човеците,  по  животните и  по цялата трева на  полето из
цялата Египетска земя. И Моисей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм и град, и огън се
спущаше по земята; Господ наваля град  по Египетската земя. Така имаше град и огън размесен с града,
град много тежък, небивал в цялата Египетска земя, откак е заживял там народ. В цялата египетска
земя градът изби всичко, що имаше по полето, и човек и животно; градът очука и всичката трева по
полето и изпочупи всичките дървета по полето. Само в Гесенската земя, гдето бяха израилтяните не
удари град” (Из.9:22-26). Градушката е била толкова силна, че е чупела клоните на дърветата, а понякога
съвсем  ги  унищожавала.  Но  още  веднъж  Израел  се  радвал  на  божествената  защита  и  в  Гесен  нямало
градушка,  даже едно единствено ледено парче.  Най-после градушката в  Египет  направила  пукнатина в
твърдата черупка на Фараона, но тя се оказала временна. “Тогава Фараон изпрати да повикат Моисея и
Аарона и рече им: Тоя път съгреших; Господ е праведен, а аз и людете ми сме нечестиви. Помолете се
Господу; защото стига толкова с тия ужасни гръмове и град; и аз ще ви пусна и няма вече да останете”
(Из.9:27-28). 



66

Краткото изявление на царя звучало добре, но Моисей не му повярвал. Той се съгласил да се помоли
на Бога да спре градушката, но погледнал Фараона право в очите и му казал: “Обаче зная, че ти и слугите
ти още не се боите от Господа Бога” (Из.9:30). Моисей може би се е досещал, че бедствията все още не са
свършили. Фараонът отново закоравил сърцето си. Лошо решение. Най-лошото все още предстояло да се
случи.

Бедствието със скакалците 
“Тогава  Господ  рече  на  Моисея:  Простри  ръката  си  над  Египетската  земя,  за  да  покрият

скакалците Египетската земя и да изпоядат всичката трева на земята, всичко което оцеля след града. И
Моисей простря жезъла си над Египетската земя; и Господ направи да духа източен вятър на земята през
целия оня ден и цялата нощ, и на заранта източния вятър докара скакалците. И скакалците се пръснаха
по цялата Египетска земя и нападнаха по всичките египетски предели; преди това не е имало такива
скакалци, нито ще има такива след тях. Защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня;
и изпоядоха всичката трева на земята и всичките плодове на дърветата, които бяха оцелели от града; и
по цялата Египетска земя не остана нищо зелено, било дърво или трева на полето” (Из.10:12-15). Какво
става тук! Глад! Малко по малко тези бедствия атакували основите на начина на хранене на египтяните.
Какво е останало незасегнато, след като водата в река Нил се превърнала в кръв и това лишило населението
от вода и унищожило рибата? Какво е останало, след като пострадал добитъка, след като градушката и
скакалците разкъсали и унищожили всяко дърво и растение? Честно казано, нищо. 

Както споменах в началото на тази глава, това е бил един от онези редки моменти в историята, когато
Бог по един специален начин се намесва на земята, за да осъди враговете Си. Подобно нещо никога до
тогава не се било случвало на един народ след потопа и повече няма да се повтори, преди Бог да каже
“Достатъчно” и да изпрати отново Синът Си с желязна тояга, за да съди народите. 

За да направи нещата още по-лоши за египтяните, те е трябвало само да погледнат през границата със
съседната земя на Гесен за да видят, че там животът продължавал нормално. Добитъкът пасял по пасищата.
Дърветата цъфтели и давали плод. Здрави деца играели по улиците и по поляните. По полята се полюлявали
натежалите от плод житни ниви. Нито един скакалец не засегнал народа на Израел. 

Спомням си един документален филм за скакалците, който гледах по телевизията късно една вечер.
Един екип от журналисти се разположил точно на пътя на напредващата армия от скакалци. Репортерите
бяха  включили микрофоните  си,  когато  ятата  ги  наближиха  и  се  чу  звук много приличащ на  звука  от
приближаващ самолет “Боинг 747.” Когато скакалците достигнаха мястото, където беше разположен екипа
журналисти, грохота стана толкова силен, че едва можеше да се чуе гласът на коментатора, който описваше
случващото се. Това беше страховито и ужасяващо преживяване. Когато тези същества - милиони от тях - с
подскачане и подхвъркване най-после напуснаха място, наблюдавано от екипа, местността приличаше на
опожарена. Цветът на почвата не беше се променил, но по дърветата не беше останало нито едно листенце.
Цялата зеленина беше изпоядена. 

Никога не бях виждал толкова голяма лакомия. Научих, че скакалците се придвижват на огромни ята.
Преди години те образували едно огромно ято, покриващо площ с ширина около 2000 км над океана и
летели от Западна Африка към Англия. Както можете да си представите, те причинили големи поражения на
Британските острови. Сигурен съм, че нито един египтянин би могъл да си представи нещо по-лошо? Но
оставало да се случат още два бедствия.

Бедствието на тъмнината 
Това е тъмна глава не само от историята на Египет,  но и на тази книга за историята на Моисей!

Следващото деяние на Бога е било да направи тази тъмнина осезаема в буквалния смисъл.  “ И Моисей
простря ръката си към небето;  и  настана гъста тъмнина по цялата Египетска земя за три дена”
(Из.10:22). Никой не можел да види нищо. Тъмнината е била далеч по-гъста от тъмнината в полунощ. Това е
била тъмнина, която е можело да бъде усетена. Библията ни казва:  “Хората не се виждаха един друг и за
три дена никой не се помести от мястото си; но в жилищата на всичките израилтяни беше светло”
(Из.10:23). Не мога да си представя потискащото влияние на това явление върху умовете и духът на хората.
Тъмнина, през която не може да проникнете даже с фенер. Тъмнина, която може да усетите как полепва по
кожата ви! Ние влизаме в тъмната стая и запалваме лампата. Това става автоматично. Скачаме нощем в
колата си и веднага запалваме фаровете й. 

Представете си, че включите светлините и нищо не се случи! Вие просто не можете да видите ръката
си, която е пред лицето ви. В такова положение човек трябва да се чувства като сляп или даже като мъртъв.
В продължение на три дни египтяните преживяли такава мастилено черна лудост. Би ли могло сърцето на
Фараона още повече да се втвърдява? Да, това е било възможно и така е станало. Това накрая довело до
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драматичното противопоставяне, описано в Из.10:28:  “Тогава Фараон рече на Моисея: Махни се от мене;
пази се да не видиш лицето ми, защото в деня, когато видиш лицето ми, ще умреш. А Моисей каза: Добре
си  рекъл;  не  ще  видя  вече  лицето  ти” (ст.28).  Така  и  станало.  С  изключение  на  предсказанието  на
последното бедствие, Моисей повече не видял лицето на Фараона.

Бедствия, които проповядват 
Простото описание на тези бедствия отне по-голямата част от тази глава. Но тук има нещо повече от

историческите факти, колкото удивителни и драматични да са били. Това е нещо повече от разказ над който
се учудваме и след това казваме: “Благодаря на небесата, че не живеем в такова време.”

Убеден съм, че в това страховито представяне на съдът на Египет, на тази битка между един праведен
и свят Бог и упоритото сърце на Фараон има две основни истини за нас:  (1) Когато Бог съди, Той върши
работата си докрай.  (2) Страшно нещо е човек да попадне в ръцете на живият Бог.

Нека  да  погледнем  на  тези  истини  болезнено  лично.  Докато  четете  тези  редове,  вие  може да  се
намирате в опасната зона. Вие може би си играете безгрижно с живота си, като пренебрегвате многократно
отправяните ви предупреждения. От толкова дълго време сте отхвърляли съдбоносните истини и сърцето ви
се е втвърдило. А колкото по-дълго го втвърдявате, толкова по-трудно ще му бъде то да позволи на Божията
светлина най-накрая да проникне в него. Ако това не се отнася за вас, всички ние познаваме хора, които
сами  са  се  поставили  в  подобно  положение.  Те  са  отхвърляли  призивите,  пренебрегвали  са
предупрежденията,  презряли  са  Божието  Слово  и  упорито  са  обърнали  вратовете  си,  за  да  вървят  в
определената от тях посока, независимо от всичко. Някои неща се втвърдяват, след като престоят твърде
дълго под въздействието на слънчевата светлина. Вгледайте се втренчено за известно време в слънцето и
вие ще ослепеете от светлината.  С други думи, ако не отговорите на този призив, това ще ви унищожи.
Тъкмо така се е случило с Фараона.

Този откъс от историята на Египет ни напомня, че не можем вечно да презираме и пренебрегваме. В
края на краищата идва денят на разплатата. Страшно нещо е човек да потъпче Божията милост. Неговият
съд е страховито всеобхватен. Никога не се съмнявайте в това. Но тази тъмна история има и светла страна.
Когато Бог благославя, той нищо не задържа. Така се  е случило с децата на Израел в земята на Гесен.
Колкото и да е притъмнявало в Египет, израелтяните са били обливани от светлина. Те са били един град на
хълма, който свети в нощта, стига само Фараонът да е имал очи да го види. Вие може да сте един от онези,
които се  радват  на  великата  милост  на  Бога  в  живота  си  -  на  неговата  защита,  на  Неговите  грижи за
задоволяване на нуждите ви,  на ежедневните Му благословии, които безплатно и незаслужено изпълват
дните  ви.  Вие  може  да  благодарите  на  Бога  за  мястото,  което  ви  е  дал  в  земята  на  Гесен.  Вие  се
наслаждавате на Божията защита, на един грижливо разработен план, който ви третира различно от хората,
които  са  обект  на  Неговия  гняв.  Повярвайте  ми,  нищо в  този  и  в  следващия живот  не  е  толкова
сериозно и горчиво от Божият гняв.  За щастие сърцата на някои хора се  пречупват от този гняв,  но
сърцата на други само се втвърдяват. 

Спомням си, че когато проповядвах в Калифорния за тази част от Библията, веднъж вечерях заедно с
един лекар, който беше евреин и един от най-добрите ортопедични хирурзи в този район. Той ми довери, че
през по-голяма част от кариерата се посветил на печеленето на пари, в резултат на което беше успял да
натрупа стотици хиляди долари. Той наближаваше 50 годишна възраст и беше извънредно богат човек,
който няма време и не мисли за Бога. Работата го поглъщаше изцяло. Тъй като работел по 18-20 часа на ден
в продължение  на  седмици,  той започнал да  употребява  и станал зависим от същите наркотици,  които
предписвал на пациентите си като обезболяващо средство.  С течение на времето този брилянтен хирург
станал зависим от хероина и от други наркотици. Това, което в началото започнало като нещо временно и
имало за цел да го направи работоспособен по време на удълженият му работен ден, се превърнало в жесток
и деспотичен господар. Когато най-накрая истината се разкрила, той загубил репутацията си. Скоро след
това той загубил уважението на семейството си, после домът, съпругата и децата си. Той загубил всичко.
Все едно, че бедствията се надпреварвали да се стоварят на главата му, докато най-накрая той бил премазан
в ръцете на живия Бог. 

Най-накрая, благодарение на вярното свидетелство от страна на един вярващ фармацевт, този смазан
еврейски лекар открил причината за унищожителните си проблеми. Той преглътнал гордостта си, признал
духовната си празнота и предал сърцето си на Господ Исус Христос. През тази вечер имах привилегията да
се храня с този лекар и с фармацевта, който го беше го завел при Христос. Докато ми разказваше историята
си, лекарят премигваше с изпълнени със сълзи очи, които бяха израз на голямата му болка. Той разказа как
се е оставил изцяло на милостта на Бога и на неговия дълготраен план за възстановяване,  който да му
позволи да се върне към хирургията. Ден след ден и нощ след нощ той бил на колене и се молел за Божията
милост да се събере отново с жена си и с децата си. 



68

След вечеря този човек, който беше преминал през собствените си десет бедствия,  ме погледна в
очите и ми каза: “Чък, за пръв път в живота си мога да кажа, че наистина имам мир в душата си. Аз дойдох
от света на осъждането в напълно новия за мен свят на милостта. Трябва да ти кажа, че сега кариерата не е
най-важното нещо в живота ми, нито пък парите, даже не и семейството ми. За мен сега е съдбоносно важна
връзката ми с Бога.”

Докато излизахме от ресторанта, той постави ръка на рамото ми и ми каза: “Чък, ще се помолиш ли за
мене? Моли се да не загубя опора под краката си и да мога да израствам във вярата.”  И аз се  молих
многократно за него през следващите години. Той живее в паметта ми като един прекрасен пример за човек,
който е преминал от светът на осъждането в света на милостта.  Трудно е да се издържат бедствията в
живота на човека, болезнено трудно до мозъка на костите ни. Но Бог не иска да ни изостави сами в болката
и нещастието ни. Веднъж Авакум изплакал пред Бога:  “В гнева Си помни милостта” (Ав.3:2). 

И Бог направил точно това. Исус, който изпитал до край силата на Божият гняв на кръста, сега  ни
кани да вървим ръка за ръка с Него през остатъка от живота си. Той е верен и вечно достъпен Приятел.
Няма катастрофа на света, която би могла да ни отдели от хватката на Божията милост или от наследството
на Неговата любов.

 Глава 11

Нощта, през която никой не спа!

Ралф  Валдо  Емерсън  е  писал:  “По-точно  казано  няма  история,  има  само  биография.”  Неговият
съвременник Томас Карлил добавил следното към това твърдение: “Изучаването на историята не е нищо повече
от  изучаването  на  живота  на  великите  мъже  и  жени.”  Историята  е  биография  и  това  е  особено  вярно  за
Библията. Ако премахнете хората от Библията, ще ви е невъзможно да си проправите пътя в съдържанието й.
Нещо повече, тя би се превърнала в трудно разбираема книга, пълна с абстрактни идеи, които не са свързани с
живота. Тъкмо биографиите на хората свързват Библията с реалността. Например, Битие не представлява нещо
повече от биография на дванадесет мъже, която е преплетена в един исторически разказ за пътуването на Бога
по земята. Помислете си за тези хора. Вие виждате Адам и тримата му сина, Кайн, Авел и Сит. Това ви отвежда
до Ной с неговите трима сина Сим, Хам и Яфет. След това идва разказа за Авраам и за неговия син Исаак,
следван от неговия син Яков и синът на Яков - Йосиф. Това е всичко! Това е основното съдържание на Книгата
Битие.  Когато  стигнете  до  Изход,  тук  основно  става  въпрос  за  биографията  на  един  човек.  Внезапно
увеличителните стъкла на Светия Дух се концентрират върху една личност и остава там в продължение на
други четири книги - от Изход до Второзаконие. Това е биографията на Моисей, слугата на Бога, когото Бог
оформил като човек с самоотвержена вярност.

Правенето на историята 
Не се ли чувствате малко потиснат,  когато се  срещнете с  тези велики имена от Библията? Не си ли

мислили, че описаните в Библията мъже и жени са направени от различен материал в сравнение с вас и че вие
никога не бихте могли да бъдете използван от Бога по същия начин, по който са били използвани те? Самата
идея, че ние бихме могли да “правим историята” ни изглежда почти невъзможна. Обаче, когато си мислите така,
Бог би трябвало да е затруднен да прави историята без участието на хората. Но никога не трябва да забравяме,
че Неговия план не е свършил с Моисей, или с Давид, или с Даниел, или с Йоан Кръстител, или с Петър или
Павел,  или Марта.  Много неща от Божият план все още са неразкрити и все  още има да се  прави много
история, преди да завърши Неговия план и повече да няма история. До идването на този последен ден Бог все
още ще използва хората. Царе и обикновени мъже и жени, богати и бедни, смели и стеснителни. Нека да ви
попитам, какво планирате да направите с остатъка от живота си? Какво смятате да правите с Исус Христос,
когато мислите за остатъка от живота си? “Какво искаш да кажеш, Чък? Той не иска всеки човек да бъде пастор
или мисионер.” Това е истина, Исус не иска това. Но Той може би призовава тъкмо вас. Колкото и странно да ви
изглежда, това е главната тема на тази глава, посветена на Пасхата.

Основната съставна част 
Основната тема и основната съставна част на Изх.11 и 12 е подчинението.  Бог говори, а някои хора го

чуват и правят това, което е казал. В резултат на това Бог ги използва в Своя план в подходящ момент от
историята. Това е червената нишка във всяко начинание на Бога: човека да се чуе онова, което казва Бог, да се
отговори с подчинение и да остави Той да се погрижи за резултатите. Може би вие сте в състояние да кажете
това по друг по-изкусен начин, но не бихте могли да го кажете по-ясно. Тук ние говорим за основното:  за
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подчинението. Нека да видим как подчинението - тази вечно важна съставна част - придобива видима форма в
Изх.11. “А Господ беше казал на Моисея: Още една язва ще нанеса на Фараона и на Египет, подир което ще ви
пусне от тука” (ст.1). Думата “беше” прави нещата хронологично по-ясни. С други думи това, което Бог казва
на Моисей в тази глава Той му го е казал и по-рано, но това ще стане още по-ясно, когато се върнем към същия
проблем, говорейки за Пасхата. В дневника който Моисей си е водил, наречен Изход, думите на Бога най-добре
подхожда да бъдат разгледани сега. 

Нека се върнем отново към онова, което Бог е казал на Моисей: “Още една язва ще нанеса на Фараона и
на Египет, подир което ще ви пусне от тука; когато ви пусне, съвсем ще ви изпъди от тука. Кажи, прочее, в
ушите на людете и нека поиска всеки мъж от съседа си и всяка жена от съседката си, сребърни и златни
вещи” (Изх.11:1-2). Не ви ли се струва малко странно това? 

Защо израилтяните-роби е трябвало да отидат при египетските си съседи и да поискат от тях да им дадат
сребро и злато? Израелтяните все още не са разбирали това, но Бог ги подготвял за пътуването им. Среброто и
златото трябвало да изиграят ролята на пътни пари. Ако се замислите над това, тази “заплата” е представлявала
жалка компенсация за повечето от 400 години робска работа в полза на египтяните. Бог предварително е знаел
как ще бъди употребено това сребро и злато, когато израелтяните пристигнат в подножието на планината Синай
в пустинята.  Бог  вече  е  имал нещо предвид,  за  което никой друг  даже не  си  е  и  помислял:  за  Храма,  за
Палатката за срещането, където израелтяните трябвало да се събират в непосредствена близост с всевишния
Бог, който ги е освободил.  В този момент Бог не им казал защо се нуждаят от тези скъпоценни метали. Той
просто им казал: “Поискайте ги.” И хората го направили. Това се нарича подчинение. “И Господ беше дал на
людете да придобият благоволението на египтяните. При това, Моисей беше станал твърде велик човек в
Египетската земя пред Фараоновите слуги и пред людете” (Изх.11:3). 

Не е ли окуражително това? Само две глави по-рано ние четохме за лошият ден на Моисей. Бившият
овчар е бил на прицел, презиран от царя и мразен от еврейските старейшини. Сега четем, че той “беше станал
твърде велик човек” и то не само в очите на израелтяните, но и на египтяните. Знаете ли защо това е било
истина?  Защото Моисей се изправил напълно сам, защото вярвал в Бога и му се подчинявал и Бог направил
така, че той да стане уважаван в очите на хората. Спомняте ли си Пр.16:7, за която говорихме по-рано: “Когато
са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.” Виждаме, че това се
потвърждава сега в още по-удивителни обстоятелства. Може би тъкмо от това се нуждаем и ние в наши дни.
Поради твърдата ви позиция в защита на Христос вие установявате, че сте мразен. Искам да ви уверя, че ако се
справите мъдро с тази ситуация, Бог ще се погрижи и в очите на тези, които сега са ваши врагове, един ден вие
ще бъдете високо уважаван. Те ще оценят позицията ви, защото сте правили това, което е правилно.

Пет истини, които са трудни за възприемане 
След като Бог говорил на Моисей и му казал какво да каже, Моисей се върнал отново в царския

дворец за последната си среща с царя. По време на този многозначителен разговор Моисей обявил пет
истини на Фараона, които царят незабавно отхвърлил.

Нещо предстои да  се  случи  в  полунощ.  “Моисей  каза  на  Фараона:  Така  говори  Господ:  Около
средата на една нощ Аз ще мина през Египет” (ст.4). Това съобщение било последвано от истински шок.

Всички първородни деца в Египет ще умрат. “И всеки първороден в Египетската земя ще умре, от
първородния  на  Фараона,  който  седи  на  престола  си,  до  първородния  на  слугинята,  който  е  зад
воденицата, и до всяко първородно от добитъка” (ст.5). Моисей е казал на Фараона: “Това се отнася и за
тебе. Собственият ти първороден ти син ще умре в полунощ.”

Ще има национално бедствие. “И по цялата Египетска земя ще се зададе голям писък, какъвто
никога не е имало, нито ще има вече такъв” (ст.6). Тъгуването, което предстояло да обхване Египет щяло
да бъде безпрецедентно.  В миналото е имало войни, ще има войни и в  бъдещето.  Египет току-що бил
преживял девет бедствия и в бъдеще щял да преживява други бедствия. Но никога вече египтяните нямало
да бъдат обект на подобна огромна тъга.

Израел ще бъде защитен. “А против израилтяните, против човека или животно, нито куче няма да
поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните” (ст.7) Така,
както при преминалите бедствия, израелските роби щели да останат незасегнати.

Ще има Изход. “И всички тия твои слуги ще дойдат при мене и ще ми припаднат и рекат: Излез ти
с  всичките  люде,  които  те  следват.  И  подир  това  ще  изляза.  И  Моисей  излезе  от  Фараоновото
присъствие с голям гняв” (ст.8).  Изричайки последната дума “изляза” Моисей се обърнал и излязъл от
стаята.  Нямало нужда да  се  извинява  за  съобщението,  нито за  силата,  с  която го  предал.  Това  е  било
съобщение от Бога. Когато го и предавал, Моисей е бил непобедим. 
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Подготовка за изхода 
След като излязъл от двореца, Моисей се върнал и застанал пред израилтяните. Той свършил работата

си и от тук нататък Фараонът бил в ръцете на Бога. Сега Моисей посветил вниманието си на народа на
Израел,  за  да му помогне да разбере указанията на Бога в  този удивителен момент,  преди завинаги да
излязат от Египет. Като начало, Бог поискал хората да си създадат един спомен и казал на Моисей и Аарон:
“Тоя месец ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец от годината” (Изх.12:2). От този ден
нататък календарът на евреите предстояло да се промени, за да отрази важността на това изключително
събитие, което се очаквало да се случи. “Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си
вземат, на деветия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки
дом. Но ако домашните са малцина за агнето, тогава домакинът и най-ближният до къщата му съсед
нека да вземат, според числото на човеците в тях; смятайте за агнето според онова, което всеки може
да изяде. Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко” (Изх.12:3-5). Забележете с
каква изключителна грижливост  и подробности са наситени следните указания: “От овцете или от козите
да го вземете. И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на
израилтяните, събрани в домовете си да го заколят привечер. После нека вземат от кръвта и турят на
двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат” (Изх.12:5-7).

Един от проблемите, който се появява при четенето на подобен откъс е,  че той е твърде познат на
някои хора. Когато четем този откъс, трябва да се поставим на мястото на хората, които са слушали Моисей.
Опитайте се да си представите, че вие за пръв път чувате за тези указания. Спомнете си, че израилтяните
никога преди това не са имали подобно преживяване. Те никога не са пекли агне по указания начин. Никога
не събирали кръвта му в паница, за да я използват по един специален начин, никога не преди това не са
мазали с кръв касите на входните врати на домовете си. Никога не били чували за такова нещо като “изход.”
А кой ли е чувал? Кога един цял народ се е подготвял в една единствена нощ и е напускал страната, в която
е живял в продължение на повече от 400 години? 

Всичко това е било ново и сигурно е озадачило тези роби, на които скоро им предстояло да бъдат
освободени. Представете си едно вярващо еврейско семейство, което слуша как Моисей повтаря пред тях
Божиите инструкции. “Трябва да вземете едно агне, по едно за всяко семейство. След като го заколите и
източите кръвта му, но трябва да запазите част от нея. Вземате една връзка исоп, потапяте я в кръвта от
агнето и  намазвате  двата  странични стълба на  входната врата.  Кое наричаме странични стълбове?  Ако
застанете в средата на отвора на вратата и си разперите ръцете, вие ще докоснете страничните стълбове.
Разбрахте ли? Добре, освен това трябва да намажете с кръв и хоризонталната греда над отвора на вратата.
Разбирате ли, това са единствените места, които трябва да намажете с кръвта от агнето.” 

Спрете се и за момент се замислете над тези указания. Каква разумна причина има, за да се направят
тези неща с кръвта на агнето?  Вие си казвате: “Просто Господ им е казал да направят това.” Наистина е
така! Това е отговорът. В този момент това е било единственото основание, от което са се нуждаели. В
засъхналата кръв от  закланото агнето няма никаква сила. Но въпреки това, благодарение на неразбираемата
си мъдрост, Бог съставил един план, който изисквал от хората само едно нещо - подчинение. Той никога не
е искал от тях да обмислят всичко добре. Той не е искал да чува мнението на  хората. Той не е искал те да се
го обсъждат и да казват, дали са съгласни. Бог просто им казал какво да правят и кога да го направят. След
това им казал какво ще се случи в резултат от стриктното подчинение на Неговите заповеди.  “Защото в
оная нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и
животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Йехова. И кръвта на къщите,
гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската
земя, няма да нападне върху вас погубителна язва” (Изх.12:12-13). 

Бог им казал:  “Аз ще посетя Египет тази нощ. Ще вляза във всеки дом, където няма кръв върху
входната врата. Но ако на входната врата на хората ми има кръв, те ще бъдат пощадени. Това е моят план.
Направете това.”  Как се е предвиждало хората да ядат агнето? Бог дал подробни инструкции за начина, по
който трябвало е да ядат агнето: “И така да го ядете: препасани през кръста си, с обуща на нозете си и
тоягите в ръцете си; и да го ядете набързо, понеже е време на Господното минаване” (Изх.12:11).  

С други думи, хората трябвало да бъдат готови за път. Бог им казвал: “Това не е ядене, което трябва да
бъде ядено, докато седите около масата облечени в пижами. Вие трябва да сте готови за път! Трябва да сте
облечени с връхните си дрехи и с обувки на краката си.” Да бъдете обути с обувки в дома си? Да няма
някаква грешка? Не и в този случай! Хората трябвало да бъдат готови незабавно да тръгнат на път и да
стоят до вратата. 

Защо? Защото Бог е знаел как се прави историята. И тези хора е трябвало да бъдат част от историята.
Той им казал:  “Аз ще ви кажа да излезете от домовете си и вие ще напуснете това  място,  където сте
преживяли 430 годишно робство, без да се обръщате назад. Аз ви откупувам от робството ви и вие ще
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бъдете свободни. Наистина свободни!” От този знаменателен ден до наши дни евреите ще си спомнят за
Пасхата. Поради това Бог им казал: “Оня ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа
във всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде да го празнувате” (Изх.12:14). Бог продължил и им дал
допълнителни  подробности,  а  след  това  им  казал  нещо,  което  хората  трябвало  да  запомнят.  “Когато
влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието си, ще пазите тая служба. И когато
чадата ви попитат: какво искате да кажете с тая служба? Ще отговорите: Това е жертва за спомен на
минаването  на  Господа,  който  отмина  къщите  на  израилтяните  в  Египет,  когато  поразяваше
египтяните, а избави нашите къщи. Тогава людете се наведоха и се поклониха” (Изх.12:25-27). 

Обичам тази част от историята.   Това са  специални моменти за родителите и дядовците.  Това са
класически възможности и Бог ни казва да бъдем готови за тях. Когато те ни се предоставят, отговаряйте
правилно! Предварително обмислете отговорите си. Не се отнасяйте пренебрежително към тези въпроси,
отнасяйте се сериозно към тях. Отделете необходимото време, за да изясните проблема добре. Помогнете на
детето да разбере какво се крие зад вашето християнство и зад вашата християнска дейност. Децата не само
трябва да научат за това, но един ден те ще трябва да предадат това познание на собствените си деца.
Указанията, дадени от Моисей е трябвало да се предават от поколение на поколение. След като свършил с
тези  подробни  инструкции,  в  Библията  се  казва:   “Тогава  людете  се  наведоха  и  се  поклониха.  И
израелтяните отидоха та сториха, според както Господ заповяда на Моисея и Аарона; така направиха”
(Изх.12:27-28).  Отново стигнахме до подчинението.

Една постоянно подчертавана и постоянно пренебрегвана тема 
Започнах тази глава с разсъждения за това да чуваме и да се подчиняваме на призива на Бога в живота

ни. Начинът, по който смятам, че трябва  да се постъпва, темата, която звъни като сърдечни удари в този
откъс от Библията, е  подчинение, подчинение, подчинение. Фараонът не се е подчинявал. Вследствие на
това, той изложил себе си и народа си на Божия съд. От друга страна, израелтяните чули указанията на Бога,
които Моисей им предал, всичко до последната подробност. Като последица те изживели едно величествено
освобождение. Те правели историята, докато Фараонът се превърнал в история. 

Искам да споделя някои мисли,  преди да продължим нашето изследване.  Аз съм убеден,  че най-
жестоката ни борба не свързана с разбирането на волята на Бога.  Най-жестоката ни борба е свързана с
подчинението ни на волята на Бога. За да бъда болезнено искрен ще кажа, че когато се връщаме мислено
назад в живота си, за нас не е трудно да открием каква е била Божията воля за живота ни и същевременно да
установим колко упорито не сме се подчинявали на Онзи, който решава накъде да вървим. Нашият проблем
не е в това, че не знаем какво да направим, нашият проблем е че знаем, но не искаме да направим докрай
това, което знаем че сме длъжни да направим. Това е основната борба в живота на християнина. Отново и
отново пред нас се разкрива истината на Бога.  Тя е достъпна за нас,  ние я четем, ние чуваме тя да се
проповядва, за нея се говори в християнската литература и чуваме как Светият Дух ни нашепва: “Да, това
се отнася за тебе.” 

Ние ясно Го разбираме, но се съпротивляваме. А когато играта свърши и картите бъдат свалени на
масата,  ние  имаме  склонността  да  казваме:  “Ама  аз  си  мислех,  че  нещата   трябва  да  станат  иначе.”
Позволете ми да поговоря за нашето лично участие в всеобхватната програма на Бога. Обичайният въпрос,
който чувам постоянно е следният: “От къде да знам, че Бог иска да работя като мисионер в непозната
страна?” Но аз ще ви задам друг въпрос, който може би е по-подходящ. Попитайте се: “А откъде знаете, че
Бог не иска това?” На някакъв завой в житейския ни път, в някои специални моменти от живота си ние
трябва да си задаваме този въпрос. Вие ще кажете: “Но Чък, Бог не иска всеки човек да се заеме с тази
работа.” Аз знам, че е така. Но не това е правилният въпрос, който трябва да си зададем. Въпросът е, откъде
знаеш ти, че Бог не призовава тъкмо тебе?

Стъпка по стъпка 
За да бъда честен с вас ще ви кажа, аз никога не съм си задавал тези въпроси, когато бях младеж. Аз

си вървях по пътя, определен от мене самият и ни най-малко не се интересувах как Бог иска да използва
живота ми. Честно казано, това съвсем не ме безпокоеше. Години по-късно, докато служех в армията зад
граница,  аз  бях  заобиколен от  невероятна  порочност,  но  Бог  започна  да  се  грижи за  мене.  Тогава  Той
започна да оформя характера ми.

Осъзнаване на необходимостта
Първото нещо, което Бог ми показа,  е необходимостта.  Тя ме обкръжаваше отвсякъде.  Навсякъде

около мене имаше хора, които просто не знаеха истината. Поради незнанието си, те живееха в отпадъците,
болестта и отчаянието на греха.  Започнах да си казвам: “Човече, някой трябва да каже добрата новина на
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тези хора.” И така, малко по малко, аз започнах да правя това в моята малка сфера на влияние. И знаете ли
какво се случи? Чудо на чудесата, някои хора започнаха да отговарят. Най-искрено казано, не можех да
повярвам. Когато казвах на другите хора за Божият план за справяне с греха и за предложението за спасение
в Христос, те повярваха. Всъщност, те получиха съобщението и животът им започна да се променя. 

Осъзнаването, че Бог може да ме използва
Втората  стъпка  беше  извършена,  когато  излязох  извън  своята  зона  на  влияние  и  открих,  че  Бог

наистина може да ме използва. Мене! Той би могъл да ме вземе като инструмент и да ме използва като част
от  Своя  план.  Какво  откровение  беше  това  за  мене.  И нещо още  по-изненадващо,  това  беше приятно
изживяване и съвсем не беше трудна работа. Не можех да повярвам, че тя може да бъде придружена от
такива чувства на удоволствие и пълноценност.

Осъзнаването, че това може да е работа до края на живота
Третата стъпка дойде, когато започнах да се моля на Бога да направи така, че това да се превърне в

мое  основно  занимание  и  източник  на  препитание.  Аз  казах:  “Боже,  ако  в  Своята  милост  си  ми  дал
възможност  да  постигна  тези  неща,  като  същевременно  върша  другата  си  работа  и  получавам  такова
удовлетворение  и радост  докато ги върша,  може би ще пожелаеш това  да  стане моя  основна работа и
кариера. Честно казано, за мене това би представлявало една огромна промяна, но ако това е, което искаш
да направя, аз съм на Твое разположение.” През всичките тези месеци, докато се извършваше този процес в
живота ми, аз нито веднъж не съм имал някакво мистично и тайнствено преживяване. 

Нито веднъж не видях в небето надписа “Иди и проповядвай”. Нямаше светкавици, нямаше нощни
видения, никой не положи ръце върху мене и никой не пророкува за мене. Не чух гласове и не ми пищяха
ушите.  Нямаше нищо подобно. Това беше тиха, спокойна увереност,  която продължаваше да расте и да
расте в душата ми. Чрез стечението на обстоятелствата, чрез Библията и чрез тихият глас на Бога в сърцето
ми, Господ изглежда че ми казваше: “Аз искам да те използвам. Ти трябва да съобразиш плановете си с
това. Трябва да приспособиш плана за живота си, за брака си и за цялото си семейство с Моето желание.” И
аз отговорих: “Добре, Боже. Аз ще направя това.” 

В резултат, Той започна да отваря пред мене много врати. Никога не трябваше да отварям насила нито
една от тях. Те се отваряха последователно една след друга пред мене. После, преди да осъзная това, аз
попаднах в семинарията. После се изправих пред Божиите хора и започнах да ги уча и да им проповядвам
Словото на Бога. Но нито веднъж не се опитах да направя нещо насила. Това е най-нормалният процес в
света. Но най-трудната част от цялата операция беше тази първа крачка. Това е момента, когато се отърсвате
от летаргията и си задавате следния въпрос: “От къде да знам, че Бог иска аз да взема някакво участие в
Християнското служение? От къде да знам това? Ами ако Бог има нещо предвид за мене? Искам ли да Го
чуя? Дали се поставям на Негово разположение? Искам ли да направя това?” Отново се оказва, че това е
въпрос на подчинение.

Нощта, през която никой не спа 
“И по среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона,

който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и първородното от
добитъка” (Изх.12:29) Не ви ли звучи страховито това? Да, случило се е тъкмо това, което Бог е казал, че
ще се случи. Той изпълнява обещанията си и не пропуска никой, който не е подготвен, даже ако той е цар.
Библията казва: “И Фараон стана през нощта, той и всичките му слуги и всичките египтяни; и нададе се
голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец” (Изх.12:30). 

Добре е да повярвате в това. Не можете ли да чуете писъка? Просто се вслушайте. Представете си го в
обезумелия си поглед. Този писък се носи в страховитата нощ. Мъртвите са били толкова много, че земята
била препълнена от тях.  А какво е ставало в Гесен? Израелтяните били готови за път, ядели печеното агне,
поръсено с горчиви подправки и чували ужасните писъци, които се носели от цялата египетска земя. А
всички израилтяни били живи. Колко разтърсваща трябва да е била тази нощ! Умът ми не може напълно да
побере тази картина. 

В Изх.12:31 се казва, че скърбящият Фараон извикал при себе си Моисей и Аарон. “И повика Моисея
и Аарона още през нощта та рече: Станете и вие и израелтяните,  излезте  изсред людете ми и идете,
послужете на Йехова, както рекохте” (Изх.12:31-32). “Махайте се оттук! Заминавайте! Вземете всичко! Не
се бавете! Направете това, което ви казах!” Но не само Фараонът е приканвал израелтяните да си заминават.
Библията казва: “Тоже египтяните принуждаваха людете, за да ги отпратят по-скоро от земята си,
защото си рекоха: Ние всички измираме” (Изх.12:33). 
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Тъй  като  израилтяните  били  послушни  и  готови  да  тръгнат,  когато  бъдат  призовани,  те  веднага
напуснали Египет. Каква нощ! Огромно множество от хора е изпълнило улиците, вървейки към границата, а
в тъмнината се носел плачът и стенанията на тъгуващите египтяни. “Прочее, израилтяните се дигнаха от
Рамесий за Сокхот на брой около шестстотин хиляди мъже пешаци” (Изх.12:27). 

Когато към този брой добавят жените и децата,  много изследователи на  Библията  изчисляват,  че
общия брой на израилтяните е бил около 2 000 000 човека. Два милиона! Само си представете трудностите,
свързани с осигуряване на храна, вода, спане и всичко останало. Никой не е знаел какво ще яде следващия
път.  Помислете  си  за  диетичните  и  медицински  предизвикателства.  Помислете  си  за  съхранението  на
храната, водата, дрехите и всичко останало, от което са се нуждаели. Никой не е планирал как ще бъдат
решавани тези проблеми. Хората просто излезли. Подчинението поражда такава вяра.

Историческа радост 
Като читатели отново имаме различна гледна точка от тогавашните израилтяни, защото ние сме чели

Библията, а те не са я чели. По онова време не е имало Библия. Нито пък някой друг народ е правил нещо
подобно преди тях. Това се правело за пръв път. Не е имало карта, не е имало договор, не е подробни
инструкции, озаглавени “Наръчник за изхода.” Нищо не е било гарантирано, с изключение на присъствието
на живия Бог, представляван от един овчар наречен Моисей, който вървял начело на най-голямото стадо,
което някога е  било водено от човек.  Както Моисей,  така и останалите израилтяни правели историята.
Много векове по-късно наследниците на тези хора продължават да пеят за тази невероятна нощ и за Бога,
който освободил хората Си: “И Ти видя теглото на бащите ни в Египет и чу вика им при Червеното море.
Ти показа знамения и чудеса над Фараона, над всичките му слуги, и над всичките люде на земята му,
понеже Ти позна, че гордо постъпваха против тях; и Ти си придоби име, което е известно днес” (Неем.9:9-
10). 

Когато тези семейства напуснали домовете си, всичко което са знаели е, че през тази нощ трябва да
вървят след Бога само с вяра и подчинение, без въобще да знаят, че вземат участие в историческо събитие.
Те не са имали представа, че техните далечни потомци ще пеят песни за това събитие, което просто се
случва, за да ви покаже, че човек никога не знае какви чудеса ще се случат като резултат от едно просто
подчинение. На какво е приличало излизането на израелтяните от Египет? 

Мнозина от нас считат, че когато наистина постъпваме с вяра и тръгваме след Бога по нови пътища,
ние ще заживеем мизерно. Ние си казваме: “Човече, ако наистина кажа “Да” на Неговия план и се оставя на
негово разположение, мен ме очаква тежък  живот. Това ще бъде труден и суров живот. Аз ще трябва да
изоставя всичко, което е удобно, познато и безопасно и да тръгна към земи, изпълнени с опасности.” В
Пс.105 псалмиста предава някои впечатления от Изхода, които Моисей поради заетостта си може би не е
имал време да запише в описанието на Изхода: “И изведе людете си със сребро и злато и нямаше ни един
между племената им, който се спъваше по пътя” (ст.37). Това е било настроението,  с което хората са
излезли от Египет. Нито един човек от тази огромна маса от хора не се е препънал. 

В тълпата не е имало нито един слаб човек. Всички са били готови за пътуването. Бог ги предпазвал и
им дал им сила и издръжливост за пътуването.“Развесели се Египет, когато си излязоха, защото страх от
тях бе го нападнал. Разпростре облак да ги покрива и огън да им свети нощем” (Пс.105:38-39). Бог се е
погрижил толкова добре за тях. Той ги е водил по пътя и го е осветявал. “Така изведе людете Си с веселие,
избраните Си с пеене” (ст.43). Не е ли великолепно това? Вместо да бъдат тъжни и да се страхуват, през
тази нощ хората били весели. 

Само си представете този ден или нощ, когато вие се запознахте с Господ Исус Христос като с ваш
Спасител. Можете ли да си спомните вълнението си в този момент? Спомняте ли си този приятел, който ви
предаде Добрата Новина, че Бог се е погрижил за греха и че ви предлага вечен живот? Спомняте ли си, как
се чувствахте, когато разбрахте, че това се отнася наистина за вас. Спомняте ли си онзи пастор или учител,
който ви обясняваше евангелието и за пръв път то стана разбираемо за вас? Спомняте ли си когато баща ти
или майка ти седна в спалнята ти и ти обясни истината за греха, за Исус и за вечността и вие си казахте:
“Това е най-важната нощ”? Дали това беше трудно изживяване? Трябва да признаете, че сте изоставили зад
себе си в Египет познатите неща, но не забравяйте, че между тях са били и веригите ви! Вие са изоставили
годините на робството и след това започвате да вкусвате от онова, което Бог ви предлага. Вие започвате да
пиете от дълбоките кладенци на Неговата милост. 

Приятелю, животът не е свършил. Има още неща да се случват. Планът на Бога включва много повече
неща освен това да ви изведе от Египет. Да ви приеме в семейството си е План А. Да ви приеме в Своята
воля  за  целия  ви живот -  това  е  План Б.  Може би докато четете  тези  редове,  вие  се  намирате  в  това
състояние. Вие чувствате, че се намирате на една стъпка разстояние от непознатото и вървите след Бога по
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непознат за вас път. Тази ситуация, погледната от гледната точка на древните израилтяни означава, че ви
предстои да направите нещо историческо.

Може би вие никога не сте се замисляли над възможността Бог да има задача за живота ви, която се
различава от нормалния стил на живот, който живеете днес. Задайте си въпроса: “Защо да не може Бог да ви
призове да Му служите по някакъв начин? Ако не можете да отговорите, аз ви препоръчвам отново да се
замислите над този въпрос.

Вие сте чували вече това, но то е вечна истина. След като всички исторически книги бъдат написани,
след като  натрупаме житейски опит,  само две  неща ще останат от  този свят,  само две неща са  вечни:
Божието Слово и хората. Може би Бог иска да се специализирате и в двете неща до края на живота си.
Никога няма да узнаете това, ако не Го попитате.

Искате ли някакво напътствие? Приемете този въпрос като един проект, като обикновена част от своя
молитвен живот, поставете си за цел да Го питате: “Боже, дали съм в центъра на Твоя план? Искаш ли да ме
използваш на досегашното ми място? Имаш ли нещо друго предвид за мене? Аз съм на Твое разположение,
Боже. Искам да промениш целият ми поглед към живота.” Бог може да ти каже: “Синко или Дъще, ти си
точно там, където искам да бъдеш. Повярвай Ми и продължавай да стоиш там. Аз ще те благословя и ще те
използвам.”

Но Той може да ти каже и следното: “Да, най-после спечелих вниманието ти и искам да те използвам
на едно място по Мой избор. Обуй си обувките и се приготви за път. Нека да направим нещо историческо!” 

Всичко това започва с подчинението.

 Глава 12

Между Дявола и дълбокото Червено море

Ние, американците, използваме най-различни изрази, за да опишем някое затруднено положение. Ако
сте от източната част на страната, може би знаете израза “да си между чука и наковалнята”. Ако обичате да
готвите, в подобна ситуация вие може би казвате “да си в мармалада” или “да си в саламурата.” Има още
много подобни изрази. Чужденците изпадат в недоумение и отчаяно разперват ръце, чудейки се какво искат
да кажат тези американци, когато чуят “да си качен на стената”,  “да си качен на дървото”, “да си поставен в
ъгъла”, “да се намираш под натиск.” 

Скоро чух едно интересно описание за човек, изпаднал в едно затруднено положение. Представете си
какво става с  един адвокат,  който се  е  специализирал в  защита  на  правата  на  хора,  станали жертва  на
лекарски грешки,  когато на самият него му се наложи да се подложи на сериозна хирургическа операция.
Ето това означава човек да изпадне в затруднено затруднение. Може би тъкмо сега самите вие се намирате в
някакво затруднено положение.  Това може да се  дължи на някаква поредица от взети от вас неразумни
решения. Или може да сте се оказали в това затруднено положение не поради ваша грешка. Това може да се
дължи на стечение на обстоятелства, които са извън вашия контрол. Може би вие сте станали жертва на
грешка, извършена от някой друг човек. Вашето положение може да се дължи на ваше дете, което не се
подчинява на Бога. Детето е пораснало и е напуснало домът ви, то е твърде голямо, за да бъде наказвано. Но
вие сте негов родител и с цялото си сърце искате детето ви да се подчини на Бога. Ако му кажете нещо, това
може да влоши нещата; ако не му кажете нищо, това ще означава че няма да направите всичко, което е в
рамките на възможностите ви. Вие сте “между чука и наковалнята” или “на края на покрива.” 

Ето това е затрудненото положение. Затрудненото ви положение може да е свързано с работата ви и да
е такова, че ако кажете нещо, за да намалите напрежението, нещата могат да се влошат.  Или може би някой
ще има лошо мнение за вас, ако запретнете ръкави и се опитате сам да се справите с безпокоящият ви
проблем. Затрудненото ви положение може да се дължи на нещо ставащо в училището или на нещо, ставащо
в домът ви. Може да е свързано с междуличностни отношения. 

Каквато и да е причината, вие сте поставени на тясно и не виждате как да се измъкнете от там. Вие сте
в затруднено положение.  Ако това е положението,  в което се намирате,  щастлив съм да ви кажа,  че ще
намерите успокоение в Изх.14. Тази глава описва най-затрудненото положение, в което някога се е оказвал
народа на Израел, но въпреки това хората са оживели, за да ни разкажат историята си и какво са направили!
Това се превърнало в най-честваното събитие в цялата еврейска история. Какви поуки може да извлечете за
себе си, когато се окажете в затруднено положение? Може да се окаже, че единствения изход от затрудненото
ви положение е някакво чудо. Тъкмо това е урокът, който научили евреите.
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Да се върви до смърт след Бога 
Израелтяните, които са напускали Египет, са живели в робство през целия си живот. Нито един от тях

не бил роден и израснал на свобода.  Начинът им на живот бил изцяло повлиян от египтяните.  Евреите
възприели техните навици, техния стил на живот, даже мириса на египтяните. Поради това Бог е трябвало да
научи хората Си на нов стил на живот. Но за да направи това, Бог първо е трябвало да спечели вниманието
им. Това е причината, поради която Бог ги е завел при Червено море - в един капан, който няма равен на себе
си. Преди да се заемем с изследване на Изх.14, нека за миг на погледнем един стих от предишната глава:
“Но Бог поведе людете по околен път през пустинята към Червено море” (Изх.13:18). 

Обърнете внимание на фразата: “Бог поведе людете …към Червено море.” Евреите са се оказали тази
клопка, в тази улица без изход  защото Бог е искал да стане така. Затрудненото положение, в което са се
оказали не е рожба на нещастно стечение на обстоятелствата. Те не се са пропуснали да завият в правилната
посока. Бог е знаел, че хората имат нужда от изживяване, като пресичането на Червено море, за да научат
някои неща от Него. Това е бил един от онези безценни уроци, на който е трябвало да се научат в началото
на пътешествието си. А сега вижте какво пише Моисей в Изх.13:21: “И Господ вървеше пред тях.” Ще ви
бъде интересно да видите по какъв начин Бог е вървял пред тях:  “И Господ вървеше пред тях, денем в
облачен стълб, за да ги оправя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и
нощем. Той не отнемаше отпред людете облачен стълб денем, нито огнения стълб нощем” (Изх.13:21-22).

Това е нещо невероятно. Ние никога не сме изживявали подобно нещо, а израилтяните не са оставали
даже за миг без този стълб. Борили ли сте се наскоро с волята на Бога? Аз съм се борил.  Някои от най-
трудните ми борби са били, когато съм се опитвал да разпозная Божията воля и Божия път. Понякога съм
поглеждал завистливо към израелтяните заради облачния стълб, който ги е водил през деня и заради огнения
стълб  -  през  нощта.  Колко  просто!  Когато  завивал  наляво,  те  също  завивали  наляво,  а  когато  завивал
надясно, те също завивали в тази посока. Когато тръгвал на заден ход, те също се връщали назад. Когато
спирал, те спирали. Всичко било толкова ясно, нямало никакви въпроси, нищо за решаване - просто да се
върви след облака. Нощем, когато не можели да виждат облака, Бог се превръщал в огнен стълб. Така той
прогонвал дивите зверове надалеч в пустинята, топлел хората Си и им давал ясно различимо указание за
посоката на движение. Денем и нощем, всичко което трябвало да направят хората е да вдигнат глава нагоре и
да видят лесно различимото присъствие на Бога. 

В Библията се казва  “И Господ вървеше пред тях” Нали е невероятно това? Няма място за съмнения.
Огненият стълб през нощта и облакът от прах през деня ги водели направо към Червено море и след това
спрели. Но защо е станало така? Защо е трябвало Бог да ги заведе в този капан и да ги задържи в него?
Изх.14:1 започва да ни отговаря: “Тогава Господ говори на Моисея.” Разбирате ли, Бог е говорил на Моисей,
защото този лидер е бил подготвен. Спомнете си, че той е бил осемдесет годишен. Той е научил уроците си и
е написал домашното си в Медиамската пустиня. Той открил, че не трябва да задава въпроси на Бога. Когато
Бог казва: “Иди до Червено море,” вие трябва да се качите на коня и то незабавно. И така Бог казва на
Моисей:  “Заповядай  на  израилтяните да завият и  да  се  разположат на  стан  пред  Пиаирот,  между
Мигодол и морето; срещу Веелсефон ще се разположите на стан близо до морето. Защото Фараон ще
рече за израилтяните: “Те са се впримчили в земята; пустинята ги е затворила. И Аз ще закоравя сърцето
на Фараона, и той ще ти погне отдире; но Аз ще се прославя над Фараона и над цялата му войска, и
египтяните ще познаят, че Аз съм Господ. И израелтяните направиха така” (Изх.14:2-4) 

Нали  е  доста  просто  това  указание.  Преди  Изходът  израилтяните  са  живели  в  областта  Гесен,  в
близост до Рамсес. Когато излезли от Египет, те напуснали това място и вървели на юг до Етем, където
спрели и направили лагер. Очевидно тук Бог е говорил на Моисей и му е дал току-що прочетеното указание.
Докато били в Етем, Бог казал: “Изкачи се при Ваалсафон.” С други думи им казал да се върнат назад.

Нещастието  се  състояло  в  това,  че  Ваалсафон  по  географското  си  разположение  приличал  на
перфектна улица без изход. Малко встрани и наляво се намирала голяма египетска крепост, изградена от
масивни камъни. Не е имало начин израелтяните да минат през нея. На юг (надясно) се разполага огромната
египетска пустиня, наречена Мизраин. Тук нямало никаква защита. На запад (отзад) лежали Рамсес и Гесен.
Това е мястото, откъдето евреите току-що дошли. Те не можели да се върнат в Египет. На изток (отпред) се
намирало Червено море. Стана ли ви ясно положението? Евреите са гледали водите на Червено море пред
себе си. На север се е намирала силна вражеска крепост. На юг - блестяща пустиня. На запад - Египет.  Те
били в капан. Не е имало никакъв изход - това е географски капан без възможност за измъкване.

Кой на кого поставя капан? 
Обаче Бог казал на Моисей: “Иди в Ваалсафон.” От военностратегическа гледна точка, това е най-

уязвимото място, на което може да се озовете. Независимо от всичко, тъкмо това им е заповядал Господ.
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Моисей вече достатъчно дълго вървял с Бога за да знае, че независимо от това, че решенията на Бога може
да изглеждат глупави,    човек не трябва да задава въпроси  .  А Бог бил достатъчно любезен, за да каже:
“Погледни тук, Моисей. Имам прекрасен план. Докато ти се луташ напред-назад в пустинята, Фараонът е
готов да се обзаложи, че си се изгубил и обикаляш безцелно и си казва: “Аха, те се насочват на север към
Ваалсафон.  Там ще ги хвана в  капана.  И Бог  казва:  “Моисей,  това  е  капана,  в  който ще падне  самият
Фараон.”  Бог  предварително  подготвил всичко.  Той  винаги  прави така.  Господ  искал  да  се  бие  вместо
израелтяните. През целия си живот те са се сражавали в собствените си битки. Те затягали коланите си,
грабвали оръжието и се надявали само на собствената си сила. Но Бог всъщност казва: “Моисей,  искам
хората Ми да се научат, че Аз ще се бия в техните битки вместо тях. Всичко, което трябва да правят е да
чакат и да ми вярват. Поради това вървете след облака, докато стигнете до Ваалсафон. 

После мъглата започва да се разсейва. Фараонът реагирал точно така, както предвидил Господ: “А
когато се извести на египетския цар, че побягнаха людете, сърцето на Фараона и на слугите му се обърна
против людете, и рекоха: Какво е това що сторихме,  гдето пуснахме Израиля да не ни работи вече?
Затова,  Фараон  впрегна  колесницата  си  и  събра  людете  си  при  себе  си;  взе  шестстотин  отборни
колесници, дори всичките египетски колесници, с началници над всичките. И Господ закорави сърцето на
египетския цар Фараон, така че той погна отдире израилтяните, защото израилтяните бяха излезли с
издигната ръка”  (Изх.14:5-8).  В един миг Израел направил точно това,  което Бог му казал да направи.
Хората тръгнали на север, казвайки си: “Бог е в тази работа. Това ще бъде едно велико изживяване.” Те са
вървели смело към Ваалсафон, за да попаднат точно в лапите на капана: “И египтяните се спуснаха подир
тях - всичките коне и колесници на Фараона, конниците му и войската му  и настигнаха ги разположени на
стан близо до морето, пред Пиаирот, срещу Ваалсафон” (Изх.14:9). 

Внезапно  сцената  се  сменила.  Представете  си  това.  Вие  сте  един  от  тези  два  милиона  човека  в
израелския лагер. Вие сте дошли заедно с хората на Бога в тази улица без изход в пустинята. Моисей поел
водачеството и казал: “Това е мястото, където Бог иска да отидем.” През цялото време докато вървите с
израелтяните, вие си мислите “Добре, че поне аз знам къде е изхода. Ние току-що пристигнахме в това
място и бихме могли да се измъкнем, като се върнем по пътя, по който дойдохме до тук.”  Но внезапно
чувате някакъв тътен. Гръмотевица? Буря, която се задава на хоризонта? Вие се обръщате назад, за да видите
как се издига един прашен облак, който се приближава. Почакайте малко, този тътен не е от гръмотевица;
това е конница и бойни карети. Хиляди! Всички карети на Египет! Бързо се разнася новината: “Фараонът
пристига! Това ще бъде масово убийство!” Паника обхваща редиците на израилтяните, подобно на пясък,
помитан от студен вятър. Не е трудно да чуете собственото си свидетелство в следните думи:  “ А когато се
приближи Фараон,  израилтяните подигнаха очи,  и ето, египтяните идеха подир тях; и израилтяните
твърде много изплашени, извикаха към Господа” (Изх.14:10). 

Колко  сдържано  е  това  описание!  Би  трябвало  да  кажем,  че  те  са  били  ужасени,  когато  видели
идващата египетска армия. Тук за пръв път в Библията се казва, че хората на Израел масово извикали към
Бога.  Не е ли забележително това, което прави затрудненото положение с вашият горд и независим дух?
Озовавате  срещу някой арогантен самохвалко,  който  се  пъчи  като  петел  на  бунище.  Тогава  поглеждате
нагоре и започвате да се молите на Бога. На нас не ни се казва какво са направили израилтяните, но веднага
след като извикали към Бога, те започнали да търсят някой, който да бъде обвинен за положението, в което
се оказали. 

Не е ли това обичайния начин, по който реагираме, когато се окажем в затруднено положение? Ако
имаме някакви отношения с Бога, ние първо му се молим и ако не получим незабавно търсеното облекчение,
ние  започваме  да  търсим  кого  да  обвиним  за  положението  си.  Естествено,  те  се  нахвърлили  върху
проповедника: “И рекоха на Моисея: Понеже нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе да умрем в
пустинята? Защо постъпи така, та ни изведе от Египет? (Изх.14:11). 

Искам да кажа, че когато изпадне в подобно затруднено положение, кой човек би се въздържал да не
каже “Не ти ли казвахме, че ще стане така?” Израелтяните яростно са нападали Моисей: “Не е ли това,
което ти казахме в Египет, като рекохме: Остави ни; нека работим на египтяните? Защото по-добре би
било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята” (Изх.14:12). С други думи “За
нас  беше  по-добре  да  живеехме  в  безопасност  като  роби,  отколкото  да  сме  свободни  хора,  които  са  в
опасност.” Тези хора не са гледали към Бога.

Не се страхувай! 
От човешка гледна точка пребиваването в затруднено положение е  ужасно изживяване.  Ако човек

пребивава достатъчно дълго в такова състояние, той започва да поставя под съмнение най-дълбоките корени
на вярата си.  Когато се намира в такова състояние, човек постоянно търси да обвини някой друг заради
положението си и това обикновено е някой водач. Тъкмо по тази причина съм много впечатлен от отговора
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на Моисей. Той не е отговорил така, както повечето от нас са склонни да кажат: “Бог помага на онези, които
сами си помогнат.” Хората си мислят, че това презряно становище идва от Библията, но не е така. То идва от
дявола. Не, Бог помага на безпомощните! До тогава, докато можем сами да се справяме, кой има нужда от
Бога? 

Чак когато осъзнаем своята безпомощност, че висим между небето и земята, тогава започваме да се
молим: “Боже, помогни ми!” И Бог казва: “Добре! Да тръгваме.” А какъв е нашият обичаен отговор: “Хей,
имали  там  горе  някой  друг,  който  би  могъл  да  ми  помогне?”  Поканата  “Да  тръгваме”  работи  срещу
човешката  природа.  Но Бог  иска  от  нас  да направим точно това  -  да  паднем без  осигуровка  във вечно
протегнатите Му ръце и напълно да Му се доверим. Всичко това е част от Неговия план.  

Забележете  колко  по-библейски  е  отговорът  на  Моисей,  предаден  в  ст.13:  “Не  бойте  се!”  Какъв
странен съвет. Не чувате ли израелтяните, които са около вас? “Хей, Моисей, египтяните след малко ще
бъдат тук. Те са въоръжени с бойни карети, с лъкове, стрели и с остри копия. А ти ни казваш “Не бойте се”?
Човече, какво става с тебе? Да не би да имаш нужда от нови очила? Боже, спаси ни от този късоглед овчар!”

Моисей отговорил: “О, аз ги виждам много добре. Но въпреки това ви казвам “Не се страхувайте!” Но
Моисей не бил завършил. Предстояло да даде и втори съвет на изплашените си хора: “Стойте.” Както и
трети съвет:  “Гледайте” И четвърти: “Бог ще се бие за вас, докато вие стоите и гледате.” Разбрахте ли
всичко това? Това е поразително твърдение. Вижте как е предадено в Библията: “А Моисей каза на людете:
Не бойте се; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото колкото за
египтяните,  които видяхте  днес,  няма да ги  видите  вече  до  века.  Господ ще воюва за  вас,  а  вие  ще
останете мирни” (Из.14:13-14). 

За хора, които са изпаднали в невероятно затруднено положение, това е предсказание, на което не е
лесно да се повярва! Не се страхувайте, стойте, гледайте как Бог ще се справи с положението, спрете да
говорите.  Най-трудно  от  тези  изисквания  е  последното,  защото  ние  просто  се  чувстваме  принудени  да
разкажем на някой друг за затрудненото си положение. Но Бог няма нужда да бъде информиран. Той знае за
затрудненото ни положение и чака да спрем и да го оставим да се намеси, а ние да пазим тишина. 

Когато се  намираме в  затруднено положение,  където сме  попаднали по указание на Бога,  ние ще
открием някои приятни изненади, които са планирани специално за нас. Това е причината, поради която
Моисей казал: “Вижте, нека да запазим тишина. За нас е приготвена една голяма благословия, която можем
да пропуснем, в случай че се обърнем назад и избягаме.” Знаете ли какъв е човешкият отговор на паниката?
Първо ние се изплашваме. Второ - бягаме. Трето - започваме да се бием. Четвърто - разказваме на всички. А
съветът на Бога е да правим точно обратното. Да не се плашим. Да стоим. Да наблюдаваме как Бог работи.
Да не говорим. Чак тогава Бог свършва работата. Чак тогава Той побеждава! Той се справя с положението по
начин, който е напълно противоположен на нашия човешки начин. Бог просто чака ние да спрем и да го
оставим да действа.

Четири невиждани чудеса 
Бог казал на Моисей израилтяните да тръгнат напред. “Тогава рече Господ на Моисея: защо викаш към

Мене? Кажи на израилтяните да вървят напред” (Изх.14:15). Пред вас е морето, така че тръгвайте право
напред! Моисей козирувал и докато събирал хората си, Бог направил още нещо.

Бог преместил облака и вместо да виси над тях, облакът минал зад тях . “Тогава ангелът Божий,
който вървеше пред Израилевото множество се дигна та отиде отдире им; дигна се облачният стълб
отпреде им та застана отдире им” (Изх.14:19).  След това в Библията се обяснява защо Бог е направил
това: “и дойде между Египетското множество и Израилевото; на едните беше тъмен облак, а на другите
светеше през нощта, така щото едните не се приближиха до другите през цялата нощ” (Изх.14:20). 

Какво означава това? Това означава, че облакът се преместил и вместо да бъде отпред, застанал отзад
между израилтяните  и  египтяните.  Огромният  облак  се  спуснал  от  небето  на  земята  и  не  позволил  на
египтяните да виждат. И не само това - той не дал възможност и на евреите да се оглеждат назад и да викат
от страх. Облакът отделил двете групи една от друга, за да могат израилтяните да чуват Бога. След това Той
направил нещо невероятно.

Бог отворил път през морето.  “Моисей простря ръката си над морето; и Господ направи да се
оттегля морето цялата оная нощ от силен източен вятър та се пресуши морето и водите се раздвоиха”
(Изх.14:21). Всяко водно корито, по което престане да тече вода е непроходимо за доста дълъг период от
време, понякога седмици, за да засъхне. Това е причината, поради която е духал вятъра. Така че, когато
морската вода се разделила на две и образувала две огромни вертикални водни стени, задухал източен вятър
и пресушил дъното на морето. Представете си израилтяните, докато са стояли встрани и са наблюдавали как
вятърът обдухва дъното на морето и го изсушава, за да го превърне в прах. Бог винаги подготвя всичко за
хората Си. А когато Бог спрял вятъра, израилтяните тръгнали да пресичат морето. (Коментар: За да представят
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по-нагледно цялата сложност, свързана с движението на такава огромна маса от хора, специалисти по снабдяването на армията
на САЩ са пресметнали, че израилтяните ежедневно са се нуждаели от 1500 тона храна. За да се транспортира толкова голям
товар са необходими две товарни ж.п. композиции по американските стандарти или поне 8-10 по българските стандарти. Освен
това трябва да помним, че хората са вървели през пустинята и е трябвало да бъдат снабдявани с дърва, за да си готвят. Те са се
нуждаели от 4000 тона дърва, което означава още няколко огромни влакови композиции ежедневно. И само си представете, че те
са пътували 40 години или 14600 дни. Но има и още нещо. Те са се нуждаели от вода. Даже ако хората са се ограничавали да
използват водата само за пиене и за измиване на няколко чинии, те ежедневно са имали нужда от 50000 тона вода, за чието
транспортиране  са  необходими още няколко  десетки ж.п.  композиции и  то само за  водата!  Но има и  още нещо.  Хората  е
трябвало да преминат през Червено море през нощта. Ако предположим, че при пресичането на морето хората е трябвало да се
движат по някаква  тясна пътечка в  колона по  двама,  то колоната им би  трябвало  да  е  дълга  около  1200 км и  биха  били
необходими 35 дни, за да пресекат морето. За да се съкрати срока на преминаване, пътя през Червено море би трябвало да има
ширина около 5 км, за да могат хората да преминават в колона по 5000 човека в редица, за да пресекат морето за една нощ. Но
има още един проблем - в края на всеки ден, когато спирали и се разполагали на лагер за спане, израилтяните се нуждаели от
място с размери 50 х 40 км. Мислите ли си, че Моисей предварително е планирал всичко необходимо за Изхода. Очевидно че не е бил
в състояние да направи това. Разбирате ли, Моисей е вярвал в Бога, а Бог се е погрижил за всичко. Друг изследовател, д-р Леон Ууд
пише следното за пресичането на Червено море: “Ако 2 000 000 човека се движат в колона по 10 човека в редица и разстоянието
между две съседни редици е метър и половина, това би представлявало колона с дължина 300 км. Ако пътят през морето имаше
ширината на модерна магистрала, когато последните хора от тази колона са пресичали морето, първите са били на няколко дни
разстояние пред тях. Д.Пр.) 

Бог объркал египтяните.  Библията казва: “А египтяните, всичките коне на Фараона, колесниците
му и конниците му, като ги погнаха, влязоха подир тях всред морето. Но в утринната стража Господ
погледна от огнения и  облачния  стълб на  египетската войска и  смути войската на египтяните;  Той
извади колелата на колесниците им, та те се теглеха мъчно, така щото египтяните рекоха: Да бягаме от
Израиля, защото Йехова воюва за тях против египтяните” (Изх.14:23-25). 

Спомняте ли си какво беше казал Господ? “Когато това свърши, те ще познаят, че Аз съм Господ.” Но
не всички от тях ще бъдат живи, за да могат да си спомнят нещо. Бог казал на Моисей: “Тогава Господ рече
на Моисея: Простри ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците
им и върху конниците им” (Изх.14:26). 

Моисей постъпил точно така. Той се обърнал и протегнал ръката си над морето и на при изгрева на
слънцето  морската  вода  се  стоварила  с  унищожителна  сила,  за  да  заеме  нормалното  си  състояние.
Египтяните се оказали по средата на това ужасно събитие и както се казва в Библията: “Господ изтърси
египтяните всред морето.”  Какъв забележителен контраст! От друга страна се казва:  “А израелтяните
минаха през сред морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна ”
(Изх.14:29). 

Веднага  след  като  израелтяните  напуснали  пътя  по морското  дъно,  египтяните  тръгнали по него.
Тогава Бог казал на Моисей: “Сега! Вземи този жезъл и действай. Върни водата обратно на мястото й.” Той
вдигнал ръката си над морето и водата се върнала на мястото си. През този ден във Ваалсафон наистина е
имало масово убийство, но жертвите не са били израилтяни. В края на деня не останал жив нито един от
египетските войни, които са преследвали евреите. Нито един египтянин не можал да се спаси от Божието
нападение, но нито един евреин не пострадал. Ст.30 ни казва, че след това евреите тръгнали покрай брега на
морето и “Израел видя египтяните мъртви по морския бряг.” 

Моля ви да забележите, че Библията не казва, че израелтяните са убили даже един човек, защото те
наистина не са убили никой. Те са чакали, после са преминали през изпитанието, след това се обърнали и са
наблюдавали как  работи Бог.  Точка.  И Той е  работил.  Той  е  направил всичко,  точно  така,  както е  бил
планирал,  когато за пръв път ги повел към този капан.  Не е ли забележително това,  което Бог може да
направи без наша помощ? Кулминационният момент е описан в ст.31, където четем, че хората на Бога са
стояли в удивление и възхита:  “Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните; и
людете се убояха от Господа и повярваха в Господа и слугата Му Моисея” (Изх.14:31). 

След битката настъпила пълна тишина. Когато хората видели онова, което направил Бог, всички били
обхванати от невероятен страх, респект и уважение. Израелтяните възхвалили Бога и започнали да гледат на
Моисей  по  различен  начин.  Историците  и  атеистите-археолози  ни  помогнат  да  получим  допълнителна
информация за това чудно събитие. 

В надписите на обелиските и на други места археолозите са открили, че след това събитие египтяните
не  са  посещавали  това  място  в  продължение  на  цели  17  години,  защото  са  се  страхували  от  него.  В
продължение на 22 години след това събитие, те не се опитали да възстановят владичеството си над Сирия.
Чак през 23-та година след него египтяните направили сериозен опит да възстановят властта си над западна
Сирия. Новината за това,  че Бог е посетил Червено море и за поражението се разнесла бързо в Египет и това
място за дълъг период от време се превърнало във враждебно за египтяните.
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Чудесата на изкуплението 
За Стария Завет пресичането на Червено море е това, което е Възкресението за Новия Завет . Когато

искат  да  покажат  чудната  ръка  на  Бога,  пророците  и  авторите  на  книгите  от  Стария  Завет  се  връщат
предимно към това събитие. А когато един автор от Новия Завет иска да илюстрира силата на Бога, той най-
често говори за Възкресението. Това, което е Възкресението за Новия Завет, това е пресичането на Червено
море за Стария Завет. Въпреки, че сцените са напълно различни и двете събития представляват удивителни
чудеса на изкупление, извършено от ръката на Бога.

Поуки, които научаваме, когато сме в затруднение 
Тази четиринадесета глава от Изход ни предлага някои вечни поуки. За да бъдат извлечени, нека в

началото да разгледаме написаното в Рим.15:4, където Павел е написал следното за Стария завет: “Защото
всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от
писанията да имаме надежда.”  С други думи, Бог е поставил истини в Стария Завет, за да можем ние,
живеещите в епохата на милостта, да извлечем някои жизненоважни истини, които дават отражение върху
всеки ден от живота ни. Аз откривам 4 такива поуки в Из.14.

За да се откаже от старите си навици, човек трябва да изпадне в затруднение . На какво иска да
ни научи Бог в наши дни със случката при Веелсефон? Защо често е необходимо да попадаме в такива
капани, за да може най-накрая Бог да ни освободи от упорни и неприемливи за него навици за поведение,
които от дълги години ни държат в робство. 

Може да се окаже, че вие сте си изработили твърде човешки стил на живот. Подобно на Моисей, вие
живеете през по-голямата част от живота си с хора с невярващи, “с египтяни.” Вие работите с египтяни, вие
мислите като египтяни, вие четете египетски вестници, слушате египетска музика, водите търговски битки с
египетските си конкуренти. Вие живеете в света на конкуренцията на египтяните, поради това е напълно
естествено човек да реагира като тях. Нали така? Нали това е света в който по-силния изяжда по-слабият!
Наистина ли е така? Приятелю, ако това е положението, в което се намирате, може би много скоро ще се
окажете в някое наистина затруднено положение, ако вече не се намирате там. 

Когато Бог иска да изкорени “египетските” навици, Той поставя хората Си в някаква невъзможна
ситуация.  Установих,  че  колкото  по-дълготрайни  са  навиците,  толкова  по-затруднено  е  положението.
Колкото по-закоравяло е поведението, толкова по-сурово е затрудненото положение, в което попада човека.
Трябва да се подчиняваме на Бога, когато ни предава уроците си. За да могат тези поуки да се гравират
неизличимо в сърцата ни, ние трябва да се бъдем обкръжени и да нямаме път за отстъпление. Тогава се
научаваме. Това е причината, поради която точно сега може би и вие се намирате в затруднено положение.
Може би имате нужда от небесно чудо в живота си, за да се промени някакъв ваш навик, който ви държи в
робство от години. 

Когато  човек  бъде  обкръжен  отвсякъде,  единственото  място  където  трябва  да  погледне  е  нагоре.
Когато няма никакъв изход,  нито отпред,  нито отзад,  нито отляво,  нито отдясно,  ние сме принудени да
погледнем нагоре. Спомняте ли си, че за пръв път израелтяните се обърнали към Бога чак когато се оказали
обкръжени от всички страни. Така както пише Ани Джонсън Флинт:

Разпъвани и притискани по всички направления;
Притискани толкова силно, че изглежда непоносимо.
Притискани телесно и душевно;
Притискани умствено, докато ни притъмнее пред очите;

Притискани от врагове, притискани от приятели; 
Натиск след натиск, докато останем почти безжизнени.
Притискани, за да заобичаме тоягата и остена;
Притискани, за да разберем, че нямаме друг помощник освен Бога.

Тласкани към свобода, която е истинска;
Притискани да вярваме в невъзможните неща.
Притискани да живеем в присъствието на Бога;
Притискани да изживеем изляният в нас християнски живот.
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Може би това е причината за да сте под такова напрежение - за да ви накара да се предадете пред
Бога. Никога няма да забравя съвета на моята добра и вярваща майка, която обичаше да ми казва: “Скъпи,
не се тревожи за този или онзи човек. Той трябва да стигне до края на силите си и тогава ще се научи.” В
много случаи това е единственият начин, за да се научим.

Ако Бог ще получи славата, Той задължително извоюва победата.  Това е най-трудният и най-
полезен от четирите урока.  Ако наистина искаме Господ да получи славата и това да не е формално и
лицемерно признание, ние сме длъжни да остави Господ да води сражението. Очевидно, има моменти и
случаи, в които човек трябва да вземе активно участие. Понякога вие сте част от отговора. 

Но сега нямам предвид тези случаи. Аз говоря за онези непоносими състояния, когато се намирате
между чука и наковалнята и Бог ви е довел до това състояние и не виждате никакъв изход. В такива случаи
Бог иска да се сражава вместо вас. Той иска вие да отпуснете ръце и напълно да се оставите на неговата
милост. Той иска да мълчите, да не се намесвате и да наблюдавате работата Му. Когато човек се подчини и
след като победата бъде спечелена, аплодисментите се отправят към Бога. Той иска да получи славата. В
личният си дневник преди време написах следното:

Когато изпадна в паника, аз бягам.
Когато бягам, аз губя.
Когато губя, Бог чака.

Когато аз чакам, Бог се бори.
Когато Той се бори, Той печели.
А когато Той печели, аз се научавам.

Ако отговаряхме за проекта за пресичане на Червено море, ние бихме постъпили по друг начин. Една
седмица предварително инженерите ни щяха да изтласкат водата настрани, за да се обезпечи проход за
преминаване. После щяхме да поставим огромни вентилатори, за да изсушат морското дъно. Щяхме да
инсталираме  огромни  неонови  надписи.  Някои  хора  щяха  да  инсталират  щандове,  за  да  продават
хамбургери и напитки. Разбирате ли, когато хората правят това, проекта приема всички белези на пазарно
мотивираното поведение. По този начин свръхестественото бива затъмнено от човешката изобретателност.
Но не това е Божият план. Когато Той иска да ви постави в капана, Той ви поставя. И там няма указателни
знаци, няма мед и масло, няма големи човешки богатства, на които да се надяваме. Там просто има едно
непребродимо  Червено  море  и  завладяващата  армия  на  невъзможните  неща.  Поради  това  вие  чакате.
Времето минава, но Бог ще воюва в определено от Него време и място. Колкото и да си гризете ноктите, Бог
не бърза.

Пътят през Червено море се отваря и затваря по Божия заповед, а не преди това. Знаете ли, че
времето е един от най-големите врагове в живота на вярващият? Бог не отмерва времето по нашия начин.
Понякога Той свършва работата си в 3 часа през нощта, друг път - по обяд. Той даже работи в неделя и
прави  забележителни  неща,  независимо от  показанията  на  часовника.  Той  не  се  подчинява  на  нашето
измерване  на  времето.  Той  не  се  събужда  при  звъна  на  будилника  ни.  Бог  не  обръща  внимание  на
определените от нас срокове и ни отнема нещата, на които разчитаме. Той ще остави затворено лежащото
пред вас Червено море, без никакъв проход, без никакви указателни сигнали и надписи, докато най-накрая
се убеди, че ни е преподал уроците, които сме длъжни да научим. След като ги научим, за Бог не е никакъв
проблем да раздели водите и да ни изпрати да пресечем морето. Но натрупания опит от Ваалсафон трябва
да свърши работата си. И какви са резултатите? Ще видите едно чудо и това чудо ще бъдете самите вие.
Това е най-хубавата част от цялото изживяване.

В прекрасната си книга “Житейски уроци”, Реймънд Едмън пише следното за  дисциплинирането в
резултат  от  забавянето:   “Ние  живеем  в  един  неспирен  и  неспокоен  свят.  Ние  имаме  малко  време  за
подготовка и още по-малко време за размисъл или за преклонение пред Бога. Ние считаме, че трябва да сме
активни, енергични и от човешка гледна точка - ефективни. Ние не можем да разберем защо липсата на
активност, защо слабостта, умората и очевидната безполезност би трябвало да бъдат наша съдба. Всичко ни
изглежда толкова глупаво и безплодно, без всякакъв план или цел.” 

След това авторът прави следното забележително твърдение: “Закъснението, което ни учи и подготвя,
ни спестява време и никога не е загуба на време.”  Хъдсън Тейлър познавал изпитанието, което изкушава
спокойствието на душата. Той бил 29 годишен инвалид, затворен у дома си. След 6 годишна напрегната
работа в Китай той се установил с малкото си семейство в източен Лондон. Интересът на другите хора към
него намалял, приятелите започнали да го забравят. Така прекарал пет дълги години по скучните и печални
улици в  бедната  част  от  Лондон,  където семейството му живеело затворено в  молитви и  спокойствие.
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Годините на незабележимост се нижели една след друга и когато обучението завършило, те се появили в
една китайска евангелизаторска мисия, в началото като едно малко коренче, което по Божия план разнесло
плодът на евангелието по цял Китай. Когато си припомняме името на Хъдсън Тейлър, дали някой се сеща за
тези 5 години на неизвестност, прекарани в бедната част на Лондон? Съмнително е. Ние сме много по-
склонни да подчертаваме впечатляващите неща, свързани с неговото име. Но запомнете следното:  Китай
беше  достигнат  от  евангелието,  защото  един  мъж  зад  сцената  беше  верен  и  търпеливо  чакаше  със
семейството си пред него да се отвори път през Червено море. Това е урокът за всеки от нас. Докато не го
научим, ще продължаваме да стоим в капана.

Какъв е вашия капан? 
Дали  в  момента  се  намирате  в  затруднено  положение?  Бунтувате  ли  се  против  това  положение?

Чувствате ли се почти изпепелен? Послушай, дете на Бога, затрудненото ти положение се дължи на Божия
план.  Необходими  са  тези  скучни  и  печални  улици  на  Лондон,  тези  смъртоносни  изживявания  на
Ваалсафон, за да те подготвят за славните дни на Обетованата земя. Може би сте самотен възрастен човек.
Това състояние може да е ужасно и да означава трудни години и самота. Повече от всеки друг вие бихте
желали да имате другар в живота, но…

Или може би вие имате семейство. Може да сте толкова ангажиран в припечелването на насъщния
хляб,  че  не  ви  остава  време да  живеете,  а  междувременно времето лети.  Или може би сте  физически
ограничени в придвижването си за седмици, месеци и години, седейки в инвалидна количка. Слушайте
внимателно. Заставането на брега на Червеното море е такава част от Божия план, каквато е и пресичането
на морето. Може би чрез него Бог иска да пречупи някой ваш навик, създаден в Египет, с който не можете
да  влезете  в  Обетованата  земя.  Трудно  се  изкореняват  тези  навици.  Сълзи  текат,  докато  Бог  работи  в
определеното от Него време. Но в горнилото на това изпитание Бог става много важен и реален за нас и ние
разбираме, че затрудненото положение, намиращо се в ръцете на Бога е просто магистрала към Обещаната
земя.

 Глава 13

Бог ни държи на диета. Земният апeтит

Гимназиалните учители по история могат да накарат учениците си или да харесат или да намразят
историята. Аз бях щастлив. Докато бях ученик в гимназията, Бог ми даде една учителка, която наистина
накара историята да оживее за мене. На външен вид г-жа Ален не беше впечатляваща и едва ли тежеше
повече от 45 кг с мокри дрехи. Тя носеше очила с дебели стъкла, често кашляше и накуцваше, но човече,
колко много обичаше историята тази жена, особено американската история! Още по-удивително беше, че тя
научи една група ученици как да заобичат историята, защото ентусиазмът й беше завладяващ. Спомням си
много от нещата, на които ни научи г-жа Ален, но една нейна мисъл се е запечатала особено дълбоко в
паметта ми: “Ученици, има две неща, които можете да направите с историята: можете да я пренебрегнете
или можете да се научите от нея.” Години по-късно прочетох следното цинично мнение за историята: “Има
едно нещо, което сме научили от историята и то е, че не сме научили нищо от историята.” 

Ако е така, това е нещастие, нали? Но трябва да признаем, че с известни изключения това е истина.
Помислете си за уроците, които сте научили преди 10 или 20 години.  Не е ли чудно, че вие все още се
опитвате да повтаряте грешки, от които считате, че отдавна сте се отървали? Ето, такива сме ние хората.
Борим да запомним уроците, които променят живота ни, извличайки поуки от собствените си грешки, но
въпреки това имаме склонност да ги повтаряме. И не само ние правим така. Така са постъпвали и древните
евреи.  Това е причината Павел да пише до група християни от първия век:  “Защото братя, желая да
знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето и в облакът и
в  морето  всички  да  са  били  кръстени  от  Моисея” (1Кор.10:1).  Апостолът  подчертава,  че  всички
израилтяни, които са напуснали Египет,  са били свидетели на извършеното от Бога голямо чудо.  Както
видяхме в предишната глава, Бог ги е водил чрез прашен облак през деня и с огнен стълб през нощта и по
един чуден начин ги е освободил от робството в Египет, като ги е превел през морето. 

Всички те са доживели да видят това чудо със собствените си очи, но както се казва в 1Кор.10:5: “ Пак
в повечето от тях Бог не благоволи” (т.е.  Бог не ги е харесал).  Не пропускайте това! Всички евреи са
видели облака.  Всички  евреи  са  преминали през  морето.  Всички  евреи наистина  са  изживели  чудното
освобождение  на  Червено  море.  Но  Бог  не  е  бил  доволен  от  повечето  от  тях,  “затова  ги  измори  в
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пустинята” (1Кор.10:5). След това Павел ни предупреждава: “А в тия неща те ни станаха примери, та да
не походствуваме (да не се стремим) за злото, както и те похотствуваха” (1Кор.10:6). В 1Кор.10:10 Павел
добавя:  “Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и погинаха от изтребителя.” След това той
завършва инструкцията си, като повтаря предупреждението си:  “А всичко това им се случи за примери и се
написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена” (1Кор.10:11). 

Когато Павел казва: “А в тия неща те ни станаха примери” (ст.6) и “А всичко това им се случи за
примери и се написа за поука нам”, той ни учи, че израелтяните не само са правели история, но са правили
история, която е от полза за нас. Те преминали през няколко изпитания и пропаднали,  но Бог е описал
резултатите им, за да можем ние да се научим от неуспеха им и да не постъпваме като тях. Бог не е дал на
израелтяните изпитанията в пустинята, просто за да доживеят до края на живота си и да измрат от тях. Той
завинаги запазил техния опит в живата истина, наречена Библия, за да можем да се учим от историята,   а не  
да я пренебрегваме. Вие може би си казвате: “Аз вече нямам “пустинни” проблеми, тъй като приключих с
тях.  Аз  стигнах  до  билото,  от  което  живота  ми  тръгва  към  залеза.”  Ако  разсъждавате  така,  то  стих
1Кор.10:12  е  писан  и  за  вас:  “Така  щото,  който  мисли  че  стои,  нека  внимава  да  не  падне.”  Бъдете
внимателни! Вие можете да се научите даже от историята,  защото нашият небесен Отец често повтаря
съобщенията Си, като ни прекарва през изпитанията на пустинята, просто за да продължаваме да вярваме в
Него.

Възпейте Го! 
След като Бог издавил цялата армия на Фараона в морето, за пръв път в историята си Израел се оказал

в  пустинята  и  заживял  под  открито  небе,  напълно  разчитайки  на  себе  си.  Израелтяните  започнали
пътуването си към Ханаан (Обещаната земя). Бог доказал на дело верността си, защото еврейският народ
преминал пеша през морето. Какъв благоговеен страх трябва да са изпитвали! Поради това те изпели една
песен  на  голяма  възхвала  към  Бога.  Това  е  записано  в  Из.15:1-21,  където  има  такава  сцена:  “Тогава
пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче и всички жени излязоха подир нея с
тъпанчета и хороиграния, а Мариам им пееше ответно: Пейте Господу, защото славно възтържествува;
Конят и ездача му хвърли в морето” (Из.15:20-21). 

Правили ли сте някога това? Дали някога, изпаднали във възторг от стореното от Бога, сте отправяли
песен на възторг към Него? Препоръчвам ви да го правите, тъй като това е едно извънредно вълнуващо
изживяване. Така са се родили песните на възхвала. Ние живеем в една прекрасна епоха, когато хората на
Бога изразяват възхвалата си към Бога чрез писането на различни нови песни и даже химни. Точно това са
правили евреите, докато са извършвали прехода през пустинята, а в наши дни ние просто се връщаме към
това. След тази еврейска песен на триумфа и благодарността (ст.1-21) се появява една дума, която определя
времето на действието - “тогава.” Кога? След опитът от пресичането на Червено море. След първата глътка
свобода.  След тяхната  песен на  преклонение.  Библията  казва:  “Тогава Моисей дигна израилтяните от
Червено море и излязоха към пустинята Сур” (ст.22).  

Какво описание  на  християнският  живот!  Всички  ние   сме  преминали Червено море.  В  духовно
отношение  вярващите  са  поставени  в  Божието  семейство,  благодарение  на  кръста.  Ние  започваме  да
опознаваме Господ Исус и  Онзи,  който за  пръв път ни освободи от робството на стария живот.  Колко
славно е това! Освободени от игото на старият господар, на нас ни е дадена една нова песен, нов живот,
ново същество.  Но в това начало ние бързо откриваме,  че сме длъжни да изживеем някои изпитания в
пустинята. Връщайки се в спомените си, по-късно ние разбираме, че е имало пустини в живота ни, които са
били създадени от Бога със съвсем конкретна цел. 

Бебешките стъпки в пустинята 
Къде се е намирал еврейския народ по това време според Из.15? Те са започнали пътуването си от

областта Гесен.  Ако имате под ръка карта на тази област,  може да я  разглеждате,  докато проследяваме
маршрута на тяхното пътуване. Червено море се намира северно от Суецкия залив. Евреите са пресекли
Червено море,  а след това се отправили на юг-югоизток към планината Синай. Но преди да стегнат до
планината  на  Бога,  те  стигнали  до  пустинята  Сур,  намираща  се  в  най-северната  част  на  Синайския
полуостров. На това място ги завел облака и огнения стълб, докато овчаря Моисей е вървял пред тях и е
водел стадото.  Малко по-късно в Из.15 четем, че те стигнали до пустинята Син. За да стане по-ясно, Сур,
Етем и Син - това са пустини. По средата на пътуването си израелтяните достигнали до един красив оазис,
наречен Елим. По-късно ще се разгледаме това. И така, разбрахме къде са били израелтяните. 

Но защо са попаднали там? Ако Бог е превел хората през Червено море, не е ли могъл незабавно да ги
отведе в Обещаната земя? Разбира се! Ако е бил способен да раздели водите и да им даде възможност да
минат пеша по сухото дъно и да ги освободи от египтяните, не е ли могъл веднага да ги заведе до границите
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на земята, която била пълна с мед и масло? Абсолютно! Бог може да направи всичко. Ако Той може да ни
накара да повярваме в Него, Той може да ускори пътуването ни през тази земна пустиня и бързо да ни
изпрати на  небесата.  Няма проблеми.  Между другото,  едно  такова  решение  не  би ли било прекрасно?
Представете си: Вие чувате за Христос и без да се срещате с трудностите, свързани с израстването към
духовна зрялост,  без  да се  борите,  без  конфликти,  без страдания,  просто с  едно щракване на пръстите
внезапно установявате, че краката ви докосват златните павета и чувате песните на ангелите в ушите си. 

Вие казвате: “Добре, не искам всичко да стане чак толкова бързо и лесно, но докато съм на земята,
поне ми се иска да опитам християнския живот.” Този вкус може да е прекрасен, но се оказва, че вие сте
подложен на сурови изпитания. Когато е подлаган на сурово изпитание, човек мечтае за небесата. Много от
хората, които са писали толкова изчерпателно за небето, са изживели жестоки удари и сърдечни нещастия
на тази земя. 

Защо Бог ни прекарва през изпитанията в пустинята, преди да ни заведе до Обещаната земя? Заради
едно единствено нещо - Той иска да ни изпита. Според Втор.8:2 това е причината, поради която Бог е превел
евреите  през  пустинята:  “И да  помниш целия  път,  по  който Господ  твоят Бог  те  е  водил  през  тия
четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали
ще пазиш заповедите Му или не. Бог ни поставя в пустинята, за да ни изпита, за да провери здравината на
духовните ни мускули.  Нашите тукашни пустини са създадени, за да се превърнем във вярващи мъже и
жени. Нека да осъзнаем, че духовните ни корени порастват,  само когато бурята ни брули. Ако го няма
изпитанието, ние ще се превърнем в духовни слабаци. 

Миниатюрната пустиня 
Из.15:22-27 ни запознава с миниатюрната пустиня. В продължение на 40 години евреите преминават

през кръг от събития, описани в тези няколко стиха.
На първо място е  кръгът  на  изобилието,  при който хората  гледат  към Бога.  Бог  им доказва,  че

безкрайно верен на обещанията си и хората му отправят възхвали и се прекланят пред Него. Това е описано
в Из.15, когато евреите пеят: “Той ме преведе през Червено море!” Хората са гледали нагоре.

На второ място идват очакванията. Когато хората на Бога се наслаждават на изобилието, те очакват
продължаващо изобилие. Те очакват върху тях една след друга да се стоварват вълните на благоденствието.
Може би наскоро и вие сте се чувствали така. Бог реално ви е оказал милостта си и вие сте се наслаждавали
на изобилие. Ако не се контролирате, вие ще започнете да очаквате това изобилие да се превърне в нещо,
което ви се полага по прав  о  . (Коментар: Все едно, че сме абонирали и редовно ще получаваме изобилието. Д.Пр.) Това не
е реалистично и даже не е добро за самите нас. Сигурен съм, че когато евреите са напуснали Червено море
и са влезли в пустинята, хората са очаквали постоянно изобилие, постоянно да има чудеса, които ще им
осигуряват удобства, безопасност и задоволство. Никой не си е представял онова, което ще се случи по
средата на пътя. Хората гледали напред към хоризонта, очаквайки изобилие.

Това  ни  отвежда  до  третия  кръг,  разочарованието.  Тук  хората  поглеждат  надолу.  Усетете
разочарованието, описано в Из.15:22: “Тогава Моисей вдигна израилтяните от Червеното море  (това е
изобилието) и излязоха от пустинята Сур (това е очакването); и като вървяха три дена в пустинята, не
намираха вода (разочарованието).” Израилтяните започнали да гледат в краката си и установили, че нямат
вода за пиене. Хората впили поглед в условията, в които живеели. Даже водата, която накрая намерили, била
горчива и негодна за пиене. “За това се наименува Мара” (ст.23). На иврит “Мара” означава “горчива”. Това
влошило  още  повече  положението  им.  Най-после  израилтяните  намерили  вода,  но  тя  била  блудкава  и
горчива на вкус. Колкото и да се опитвали, те не могли да я преглътнат. Въодушевлението им се превърнало
в разочарование.

Това  разочарование  ги  довело  до  четвъртата  крачка,  оплакването.  Стих  24  ни  казва  следното:
“людете роптаеха.” Попаднали в менгемето на съжалението, смесено с отчаяние, хората погледнали назад
към Египет. Когато се оплакваме и мърморим, обикновено причината е, че си спомняме времето, когато не
сме вярвали в Бога.

Това ни довежда до петата стъпка,  задоволяването. Това се нарича милост. Разбирате ли, ние не го
заслужаваме, но често, когато се безпокоим и се чудим какво да направим, Бог се намесва, за да задоволи
нуждата ни. Това се е случило с израелтяните. Те се огледали и изведнъж Бог се намесил, и милостиво им
дал това, от което се нуждаели.  “Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: „Що да пием?“ А той
извика към Господа и Господ му показа дърво; и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им
наложи повеление и наредба и там ги опита” (Из.15:24-24). Забележете последните няколко думи: “там ги
опита.” Това е основната причина евреите да са в пустинята.

 Детето на Бога не попада “случайно” в своята пустиня; Бог е създал пустинята като средство за
изпитание,  включително и вашата  пустиня.   Ст.26  заслужава  специално внимание.  Над него  можем да
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напишем: “научено от историята”:  “Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова,
което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една
от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.” Бог ни
казва: „Вие ще бъдете изпитвани, но ви обещавам, че ще задоволя всяка ваша нужда. Няма да отговарям
положително на всичките ви лакоми желания, но ще задоволя всичките ви реални нужди.” След това в
Из.15:27 се казва:  “После дойдоха в Елим, гдето имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови
дървета; и там се разположиха на стан при водите.” Каква чудна кулминация! В началото пустинята … а
след  това  -  вода.  Защото  не  се  учим  от  историята.  Би  трябвало,  но  поради  човешката  си  моралната
неустойчивост ние не се научаваме.

Три изпитания 
Нека да бъдем пределно честни пред себе си.  Реших да направя оценка на всички оплаквания и

установих, че самият аз се нареждам в редиците на оплакващите си много по-често, отколкото би ми се
искало да си призная. Из.16 и 17 ни представят три примера на стил на живот в същия цикъл, който току-що
изучавахме. Бог поставил хората си в три различни ситуации - в три изпитания на издръжливост, на които
заслужава да обърнем внимание: време, глад и жажда.

Изпитанието на времето. Стих 16:1  започва с думата “Като” (тогава). Кога? След като са били в
оазисът,  след  като  са  се  наслаждавали  на  фурмите,  след  като  са  си  почивали  под  хладните  сенки  на
дърветата и са си пиели студена вода от извора. Тогава се състояло първото изпитание.  “Като се дигнаха
от Елим,  цялото общество  израилтяни дойдоха в  пустинята Син,  която е  между Елим и  Синай,  на
петнадесетия ден от втория месец, откак излязоха из Египетска земя.” Времето течело. Ако прочетете
внимателно предният откъс от Из.15, вие ще забележите, че на израилтяните им е отнело само 3 дни, за да
открият водата, на която се наслаждавали. А сега се говори за период от месец и половина - повече от 40
дни! Аз наричам това изпитание на времето.  Заедно с нереалистичните си очаквания, хората са били в
средата на пустинята и са си казвали: “Ние си мислехме, че е свършено с тези изсушаващи дни в пустинята.
Ние вече престояхме цели 3 дни в пустинята. Защо сега трябва да се връщаме обратно там?” Досещате ли
се  какво  се  случило?  Веднага  дошли  оплакванията:  “А  в  пустинята  цялото  общество  израилтяни
роптаеха  против  Моисея  и  Аарона” (Из.16:2).  Защо  мърморели  хората?  Защото  отново  гледали  към
миналото. Вслушайте се в думите им от Из.16:3: “Израелтяните им казаха: По-добре да бяхме умрели от
Господната ръка в  египетската земя,  когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до
ситост;  защото  ни  доведохте  в  тая  пустиня,  за  да  изморите  това  цяло  множество  от  глад.”
Израелтяните  си  спомняли  онези  дни,  когато  са  живели  в  изобилие,  когато  са  се  наслаждавали  на
следобедната си почивка, придружена от сандвич с прясна риба и еврейски сладкиши там в “добрия стар
Египет.” Според тях тогава имали всичко, за което можели да се молят и даже нещо повече.  

Не е ли така и с вас? Ако е така, време е да научите един вечен урок. Ако гледате в миналото, няма да
мине много време и ще започнете да се оплаквате. Ще си спомните старото време, окъпано в неясните и
обагрени в розово отблясъци на паметта, когато живота ви е бил по-лесен и по-удобен от сега. Гарантирам
ви, че ако направите това сравнение, вие ще започнете да се оплаквате. Аз правя това - вие също. Но това е
глупаво! Ние поглеждаме с носталгия към онова, което някога е било приятно и по време на което (даже
тогава!) ние сме гледали също назад, въздишайки със съжаление по някакво още по-ранно време. Но това е
безсмислено и глупаво, нали? Човек може да негодува от сегашното си положение, но е възможно след две
години да си спомня за този момент и да си казва: “Колко добре си живеех тогава! Нали миналото беше
прекрасно?” 

Ние забравяме, че през март тази година мърморим, защото си спомняме за февруари от миналата
година, по което време сме роптаели, защото сме си спомняли за януари от по-предната година, който от
своя страна  не  е  бил толкова  добър колкото април от още по-предната година.  Спрете!  Ние  живеем в
светлината на някакво минало безделие или удоволствие, докато всъщност Бог продължава да показва, че е
силен през цялото време. Ние считаме, че понеже сме преминали през настоящето изпитание, не трябва
отново да преминаваме през него. Трудно е да издържаме на житейските изпитания и още по-боли, когато
отново се повтаря всеки техен епизод.  Но без тези дълбоки рани бихме имали твърде малка възможност да
приемем съвета от Бога или да израснем в духовно отношение, за да достигнем до зрелостта. Изпитанието
на времето е може би най-трудното от всички изпитания. Бог ни шлифова с помощта на подобни изпитания.
Опъва ни, пречупва ни, стрива ни на прах, смалява ни, за да стигнем до състоянието на една абсолютна
вяра, която казва: “Господи, нищо не остана от мене. Ако искаш да умра в тази пустиня, ето, вземи живота
ми. Отказвам да поглеждам назад и да се оплаквам от положението в което се намирам сега.”
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Изпитанието  на  глада. В  последната  част  от  Из.16:3  израелтяните  подсмърчат:  “защото  ни
доведохте в тая пустиня, за да изморите това цяло множество от глад.” Хората огладнели и както може
да се очаква - започнали да се оплакват. Въпреки, че хората Му се оплаквали, Бог милостиво отговорил на
нуждите им.  “Тогава рече Господ на Моисея: Ето, ще ви наваля хляб от небето; и ще излязат людете
всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по закона Ми или не ”
(Из.16:4). Какво интересно съобщение. “Аз ще задоволя гладът ви, но заедно с това ще бъдете подложени на
друго изпитание.” 

Били ли сте в такова положение? Аз съм бил. Ние се оказваме в някакво затруднение, от което не
можем да се измъкнем. Поради което Бог казва: “Аз ще ти дам изход от това положение и ще ти покажа
спасителния път.” Ние приемаме отговора Му, Неговите нови указания, които ни отвеждат до нова серия от
изпитания, които са от друг вид. И така, въпреки че сме облекчени, че един проблем от пустинята е останал
зад нас, ние установяваме, че пред нас лежи нов проблем. 

Точно това става в този откъс. “И тъй, Моисей и Аарон казаха на всичките израилтяни: Довечера ще
познаете, че Господ ви е извел из египетската земя; а на сутринта ще видите славата Господна, понеже
Той чу роптанията ви против Господа. Защото що сме ние, та да роптаете против нас? Моисей още
рече: Това ще стане,  когато Господ ви даде довечера месо да ядете и на сутринта хляб до ситост;
понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото що сме ние? Роптанията ви не са против нас, а
против Господа” (Из.16:6-8). Имате ли склонност да се оплаквате? Запомнете, че Бог е този, който е създал
условията,  в  които  се  намирате  сега.  Не  обвинявайте  никой  друг.  Полезно  е  да  помните,  че  вашите
оплаквания се отправят директно към Бога. Преди години научих ” Песента се наричаше “Мърморковци” от
Торо Харис:

На полето, в селата или градовете има хора,
Които през целия си живот се оплакват от всичко.
Да, те винаги се оплакват, независимо какво им казваме,
Защото те са хронични мърморковци и се оплакват денонощно.
Те се оплакват в града, те се оплакват във фермата,
Те се оплакват от съседите си, те си мислят, че в това няма нищо лошо.

Те се оплакват от мъжете си, те се оплакват от жените си;
Те се оплакват от децата си,
Но оплакващият се никога не процъфтява.
Те се оплакват когато вали, те се оплакват когато е суша
И реколтата пропада, те се оплакват и въздишат.

Те се оплакват от цените и мърморят, когато цените са високи,
Те се оплакват през цялата година и мърморят, докато умрат.
Те се оплакват в понеделник, във вторник, в сряда
Те се оплакват и в четвъртък,
Те се оплакват в петък, в събота и в неделя.
Те се оплакват през цялата седмица.

Ох! Доста убедително, нали? Някои от нас превръщат оплакването в навик, въпреки че може да го
прикриваме при неделното си посещение на църквата. Независимо дали се намираме с колата си в бавно
движеща се колона от автомобили, дали яденето ни е било поднесено със закъснение, дали се опитваме да
си насрочим среща с някой човек в последния момент, дали работим с трудни хора, ние се предаваме пред
оплакването и  мърморенето.  Все  едно,  че  притежаваме “таланта  да  се  оплакваме”  и  се  стремим да  го
упражняваме и то с наслада! 

Обаче проблемът е, че никъде в Библията не се казва, че оплакването е дар. Приятели, нека да
бъдем  пределно  откровени.  В  оплакването  няма  никакъв  дар  от  Бога,  както  няма  никакъв  дар  и  в
критичното отношение. Библията никъде не потвърждава, че сме прави, когато в разнообразните ежедневни
ситуации  изпитваме  досада,  огорчение,  когато  нападаме,  критикуваме  и  се  оплакваме.  Учудващо е,  че
хората на Бога могат да недоволстват, даже когато Бог им даде храна в изобилие. 

Защо? Защото се оказва, че това не е този вид храна, който предпочитат. Те искат пържола, а Бог им
дава свинско краченце. Ние предпочитаме агнешко, а Бог ни сервира телешки дроб. В много отношения
отговаряме по същия начин, както са отговорили израелтяните: “И така, на вечерта долетяха пъдпъдъци и
покриха стана; а на утринта навсякъде около стана беше паднала роса. И като се изпари падналата
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роса, ето, по лицето на пустинята имаше дребно люспесто нещо, тънко като слана по земята. Като го
видяха израелтяните, казаха си един на друг: Що е това? Защото не знаеха що беше. А Моисей им каза:
Това е хлябът, който Господ ви дава да ядете” (Из.16:13-15) 

Помнете, че тези израилтяни никога не са чели Книгата Изход, което означава, че до тогава не чували
за  манната.  Това е  първият случай,  в  който небето директно осигурява храна на  хората.  Бог я  взел  от
висините и я спуснал на земята подобно на роса. Когато на сутринта се събудили, хората се огледали и
казали: “Какво е това?” А Моисей им казал: “Вие искахте хляб и ето, това е хляб. Цялата пустиня е пълна с
хляб.  В  Из.16:35  се  казва:   “И израелтяните  ядоха  манната  четиридесет години,  докато  дойдоха  в
Обещаната земя ядоха манна, докато пристигнаха до границите на Ханаанската земя.” Ето това наричам
изобилие. Но знаете ли какво? Хората не я харесвали. Те са се намирали насред пустинята, заобиколени от
изобилие от хляб, но той просто не е бил от този вид, който те предпочитали. 

И те му се присмели, въпреки че Пс.78:25 го нарича “ангелски хляб”. Всяка сутрин ангелите спускали
на земята това небесно ястие и го разпределяли между хората. Израелтяните не трябвало да работят, за да го
получат.  Не  трябвало да  мелят  брашното,  да  приготвят  тесто  и  да  го  пекат  на  огъня.  Всичко,  което е
трябвало да направят, е било да го ядат, но въпреки това те не го харесвали. И знаете ли защо? Защото се
обръщали назад към миналото и правели сравнения с това, на което вече са се наслаждавали. И така, те се
оплаквали:  “Ние  помним рибата,  която ядохме даром в  Египет,  краставиците,  дините и  червения  и
чесновия лук; а сега душата ни е  изсъхнала;  нищо няма;  няма на какво да гледаме освен тая манна”
(Чис.11:5-6). 

Само си представете: Те са пекли манната, варили са я, задушавали са я - правели са всичко, за което
можете да се сетите. Хората никога не са гладували, но продължавали да не харесват манната. Ето, по този
начин се изявяват мърморковците.  Те са  притеснени,  защото им липсва нещо,  но когато го получат,  те
отново недоволстват, защото се оказа че то не е от този вид, който предпочитат. А когато получават това,
което предпочитат, те се оплакват, защото им се иска да опитат нещо друго. За да бъда пределно искрен с
вас ще ви кажа, че това е плътски отговор. 

Изпитанието на жаждата. Из.17 ни представя третата част от това изпитание: “След това цялото
общество  израилтяни  тръгнаха  от  пустинята  Син,  като  бяха  пътуванията  им  според  Господната
заповед;  и  разположиха  стан  в  Рафидим,  гдето  нямаше  вода  да  пият  людете”  (ст.1).  Не  е  имало
облекчение от горещината. Не е имало храна, а сега няма и вода. И как са реагирали хората на това? Дали са
се оплаквали както по-рано? Да, но този път поведението им е още по-лошо. В Из.17:2 се казва: “Затова
хората се  караха на Моисея.”  Недоволството и страстите  нараснали.  Думата  “скарване”  е  по-силна от
думата  “оплакване.”   По-рано  хората  казвали:  “Кой  ще  ни  даде  храна?”  и  недоволствали.  Сега  вече
заплашвали. Те се мръщели и сърдито заповядвали на Моисей: “Дай ни вода, за да можем да пием!” 

Тогава Моисей им казал: “Защо се карате на мене? В края на краищата, кой според хората е бил той?
Как би могъл  той да им осигури вода за пиене? Ако е трябвало израелтяните да се карат с някого, те би
трябвало да се карат с Бога. Моисей ги попитал: “Защо подлагате Бога на изпитание?” Тъй като е осъзнавал
колко са късогледи, той се опитал да ги накара отново да погледнат към Бога. Между другото, тъкмо това е
работата на духовния лидер - постоянно и многократно да обръща очите на хората към Бога. 

Навсякъде в Изход Моисей прави това по един прекрасен начин. Той е искал израелтяните да гледат
към Бога, а не към него и определено не към обстоятелствата, в които се намират . Това е причината, поради
която той постоянно ги предупреждава да не изпитват Бога. Но хората отказвали да го послушат:  “Но
людете ожадняха там за вода и роптаеха против Моисея, като думаха: Защо ни изведе из Египет да
умориш със жажда и нас, и чадата ни, и добитъка ни” (Из.17:3). Когато усетил заплахата, която се криела
в поведението на хората, Моисей извикал към Бога: “Какво да правя с тия люде? Още малко и ще ме убият
с камъни” (ст.4). 

Това не са били преувеличени думи на един заплашен лидер; това в буквалният смисъл е било истина.
Хората  са  били толкова  ядосани,  че  искали да  убият  водача  си.  Но  още веднъж,  в  тази  атмосфера  на
разочарование и оплаквания, Бог милостиво отговаря с изобилие: “А Господ рече на Моисея: Замини пред
людете, като вземеш със себе си някои от израилевите старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с
който удари реката и върви. Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата Хорив; а ти удари канарата
и  ще  потече  вода  из  нея,  за  да  пият  людете.  И  Моисей  стори  така  пред  очите  на  израилевите
старейшини. И нарече мястото Маса (изкушение) и Мерива (каране), поради карането на израилтяните и
понеже изпитаха Господа, като извикаха: Дали е Господ между нас или не?” (Из.17:5-7). 

Когато човек стигне до връхната точка на вътрешното си кипене, той разбира, че всъщност задава
въпроса: “Боже, има ли Те или Те няма?” Това е пример на открито, невъздържано съмнение, изказано
гласно. Тъй като Моисей искал израелтяните да запомнят грешката си, той нарекъл мястото “Мерива” -
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“каране,” за да им напомня с кого са се карали. В бъдеще, когато разказвали историята за тази случка, те
трябвало да си спомнят за скарването им с Бога

След изпитите 
Какво научихме от тези случаи в пустинята? Сещам се за поне три поуки:
Трябва да сме смирени, за да се поучим от земните изпитания. Бог иска ние не само да издържим

на изпитанията,  но и да се поучим от тях. Но ние не можем да извлечем поуката, ако не сме смирени.
Гордият човек не се учи. Една поговорка казва: “Даже не се опитвай да биеш един глупав човек, защото
той няма да си извлече поука.” (виж и Пр.28:26). 

Глупавият човек не е смирен. Глупавият остава горд и поради това се пържи в тигана на собственото
си незнание. Някои от вас могат да прочетат тези редове и да продължат да се оплакват от живота си, все
едно, че Бог въобще не им е говорил. Това може да се случи в живота на всеки вярващ, навсякъде по света,
когато  преминава  през  някакво  изпитание.  Библейската  истина  е  приложима,  но  ние  трябва  да  се
придържаме към нея, независимо от обстоятелствата, в които сме поставени. Смирението ускорява процеса
на обучението.

Необходима е силна атака, за да се преодолее някакъв ежедневен навик. Не е лесно да се преодолеят
ежедневните  навици,  които  някои  наричат  “привички.”  Нищо  не  е  поставено  на  по-здрава  основа  от
“египетските  навици.”  Израилтяните  са  празнували  по  време  на  ограниченията  в  Египет  и  дотолкова
харесвали това, че не са можели да получат задоволство от нещо друго. Това  причината, поради която Бог
година след година ги въртял в един и същи кръг от изпитания в пустинята. Казвали ли сте си напоследък:
“Защо не привършим с тази ситуация и да започнем нещо ново?” Знаете ли защо не става така? Защото
отказвате да се научите от вашия опит в пустинята. По някакъв начин ние не му разрешаваме да проникне
до сърцето ни. Но Бог никога не прахосва времето Си, както и изпитанията Си, докато работи върху хората
Си. Той знае колко ще продължи изпитанието, колко често ще се повтаря и колко трудно трябва да бъде.

Необходима  е  жажда  за  небесното,  за  да  може  човек  да  се  наслади  на  небесната  диета.
Апетитът към земното по естествен начин отговаря с оплакване на небесната диета. Разбира се! Плътското
в нас мрази Божието ядене. Необходим е глад за небесното, за да приемем небесната храна. Човек не може
да си купи такъв апетит от пазара. Небесният апетит се получава само от небето; само Бог може да промени
желанията ви, когато коленичите пред Него с подчинение и преклонение.

Вашата пустиня ще ви следва навсякъде. Всеки от нас си има свой собствен маршрут в пустинята.
Някои от нас трябва да се справят с дом, пълен с малки деца. Други нямат деца. Вашето изпитание може
въобще да не е свързано с дома ви, а да е свързано с работата ви. При други то може да е свързано с
трудности във взаимоотношенията; вие сте лесно избухлив и имате трудности с хората. Това е причината
Бог да ви поставя в контакт с хората, за да се шлифовате и да промените старият си “египетски” навик. При
други хора изпитанието е свързано с финансите и такива хора дълги години живеят под непрестанната
заплаха от недостатъчно средства. Други имат проблем с обучението и училището. Това е вашата пустиня.

Преди години, докато изнасях лекция в един колеж във Флорида, аз разговарях с няколко студенти.
Един от тях зададе въпрос, който ме застави да седна обратно на стола си. Той ме попита: “Какъв е живота в
Калифорния? Наистина ли е толкова добър, колкото чувам да се говори? Дали има някой в Калифорния,
който да е подлаган на такива изпитания, на каквито сме подлагани тук ние във Флорида?” Той говореше
сериозно! Толкова типичен е начина, по който някои идеалисти гледат на своя свят. Ние се смеем, когато
прочитаме такъв въпрос, защото имаме право да се запитаме: “Какво значение има?” 

Ако внезапно се преместим да живеем в Таити или където и да е по света, ние ще преминем през
същия цикъл от изпитания. Защо? Защото ние носим със себе си предвидените ни изпитания, независимо
къде ще отидем и това е истината. Вашата пустиня не се отделя от вас, просто защото сте прелетели няколко
хиляди километра, за да се озовете на някое друго място. Където и да отидете, вашият египетски апетит си
върви с вас. Бог има грижата не само да ви преведе през Червено море, за да ви освободи, но и да ви заведе
до Обещаната земя през пустинята. Превръщането на един невярващ във вярващ често представлява кратко
пътуване до олтара, но узряването винаги е въпрос на време. 

Запомнете следната истина: Вие никога до сега не сте изживявали предстоящите ви седем дни, нито
пък ще ги изживеете отново.  Животът е като монета. Човек може да я изразходва както пожелае, но
никога не може да я похарчи повторно. Бог желае да се научите от опита си в пустинята. Той иска да
промени апетита ви, навиците ви, стилът ви на живот и правейки това - да промени целият ви живот. Както
вече казах, такива дълбоки вътрешни промени не стават внезапно; те започват при кръста, където човек
протяга ръцете си и приема Божият дар - Исус Христос. Сега е ваш ред да кажете: “Господи Исусе, това е
Твоят момент. Давам Ти сърцето си, живота си, тъй като съм Твое дете.” 
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Нека никога да не забравяме уроците от историята, независимо дали става въпрос за историята на
собствения ни живот или от живота на древния Израел. Нека се придържаме към думите на гимназиалната
ми учителка по история, г-жа Ален: “Има две неща, които можете да направите с историята: можете да я
пренебрегнете или можете да се научите от нея.”

Може би е трудно да се учим от миналото, но животът в невежество се заплаща скъпо . По-добре
е  днес  да  научим тези  безценни  уроци,  отколкото  утре  да  търсим  жълти  стотинки  в   изпепеляващата
пустиня.

Глава 14

Защо лидерите се провалят

Където и да съм ходил да проповядвам, навсякъде съм намирал лидери, борещи се с един и същ
проблем. Независимо дали това е Калифорния, Уискънсин, Флорида, Венецуела, Манхайм или Лондон, този
бурен стърчи от почвата и се увива около глезените на всеки лидер, забавя развитието му и го препъва. Това
е  феномен,  който  нанася  поражения  в  живота  на  учители,  университетски  преподаватели,  ректори  и
директори, на пастори, на бизнесмени и домакини? Кой е този проблем? Това е проблемът на делегирането
на част от правата  и задълженията на помощниците. Той се появява, когато лидерите се опитват да вършат
твърде много неща сами, когато пропуснат да въвлекат други хора в работата и да им помогнат да понесат
тежестта на отговорностите.  

Делегирането може да не звучи като много духовен проблем, но има сериозно духовно отражение.
Когато човек е претоварен с работа, когато е изтощен, защото не е делегирал част от работата си на някой
друг, както би трябвало да направи, тогава той става раздразнителен. След това раздразнението се превръща
в объркване,  в липсата на трезва оценка на реалността,  в прегаряне и което е най-трагично - понякога
довежда до загуба на семейството. Каквато и да е причината изглежда, че това е специално изпитание,
свързано с християнската работа - с чувството, че човек е длъжен да работи повече, отколкото би трябвало,
за да заглуши усещането си за вина или за да може по някакъв начин да спечели одобрението на Бога или на
някой друг човек. 

Не само ние се сблъскваме с този проблем; Моисей се е оказал жертва на същото затруднение. Но аз
съм впечатлен от този служител на Бога, който е попаднал в капана на тази дилема и е направил нещо, за да
се измъкни от него.  Независимо каква е професията и длъжността ви, едно задълбочено прочитане на Из.18
може да ви помогне.  Уроците от този епизод от живота на Моисей са приложими за  всеки човек -  за
вярващия бизнесмен, за професионалиста-християнин, за вярващия учител, за християнинът-студент - за
всеки от нас който има някакви отговорности, особено за онези, които имат склонност да правят повече,
отколкото би трябвало, за да изпълнят задълженията си. 

Топла среща 
Всичко започнало с едно посещение на тъста на Моисей. Такова посещение може да покачи кръвното

налягане на онези, които гледат на  тъста си повече като на някакъв външен на семейството им човек, а не
като негов член, но Моисей наистина е посрещнал топло Йотар. С течение на времето тъстът му очевидно
се превърнал в един от най-добрите му приятели.  “И Йотар, Мойсеевият тъст дойде при Моисея със
синовете му и с жена му в пустинята до Божията планина, гдето се беше разположил на стан, и извести
на Моисея: „Аз, тъст ти Йотар ида при тебе с жена ти и двата ти сина с нея.“ Тогава Моисей излезе да
посрещне тъста си, поклони се и го целуна; и  като се разпитаха един друг за здравето си, влязоха в
шатъра” (Из.18:5-7).  

Ето това наричам топло посрещане. Каква вълнуваща среща! Моисей не бил виждал Йотар от доста
време и е бил развълнуван, че тъста му е пристигал заедно с жена му и децата му, за да се събере отново
семейството. “И Моисей разказва на тъста си всичко що бе сторил Господ на Фараона и на египтяните,
заради Израиля и всичките мъчнотии, които ги сполетяха из пътя и как ги избави Господ” (Из.18:8). Какво
изпитание за Моисей трябвало да е било делегирането на пълномощията? На кого би могъл да делегира
част от товара си от момента, когато за пръв път влязъл в царския дворец, за да предаде предупреждението
за първото бедствие? 

Когато човек е лидер, не винаги е лесно да остане спокоен и да възприема адекватно реалността.
Особено милостив е начина, по който Бог е подбрал подходящия момент, в който да върне семейството при
Моисей. Той е имал нужда от семейната среда в този етап от живота си. Забележете как Йотар отговаря на
зет си. Нито веднъж той не демонстрира някаква завист. Напротив, Йотар се зарадвал, като чул какво се е
случило.  “И Йотар се зарадва много за всичкото добро, което Господ бе сторил на Израиля, като го
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избави от ръката на египтяните. И Йотар каза: Благословен Господ,  Който ви избави от ръката на
египтяните и  от Фараоновата ръка,  който избави людете  от ръката на египтяните.  Сега  зная,  че
Господ е по-велик от всичките богове, даже и в това, с което те се гордееха, Той стана по-горен от тях”
(Из.18:9-11).  След  това,  придържайки  се  към  добрата  практика  на  свещениците,  Йотар  направил
жертвоприношения:  “Тогава Мойсеевият тъст Йотар взе всеизгаряне и жертви, за да принесе Богу; и
Аарон и всичките Израилеви старейшини дойдоха да ядат хляб с Мойсеевия тъст пред Бога” (Из.18:12).

Каква прекрасна семейна обстановка. Тук виждаме роднини и членове на семейството, които сядат
около Моисей, за да ядат заедно и да се радват на чудните дела на Бога.  Прекрасно нещо е човек да има
правилни отношения с членовете на семейството си. Често роднинството по линия на брака преднамерено е
обект  на  вицове  и  на  язвителни  забележки,  но  това  роднинство  представлява  чуден  израз  на  Божията
милост, когато има общност на сърцата и на душите на роднините. Сега, когато работя в семинарията в
Далас, аз се стремя да оказвам същата подкрепа на мъжете и жените, които се обучават тук, за да станат
мисионери. Колко чудесен и желан източник на окуражение и на подкрепа е семейството ни,  източник,
който за нещастие често ни липсва. След радостта от  срещата Йотар започнал да наблюдава как работи
Моисей като лидер и служител на Бога. Тъстът се превърнал в обективен съветник и безмълвен партньор в
живота на Моисей.

Бащата знае най-добре 
Нека да се спрем и да разгледаме това, което е видял Йотар:  “На другия ден Моисей седна да съди

людете: и людете стояха около Моисея от заран до вечер. А Мойсеевият тъст, като видя всичко, което
той вършеше за людете, рече:  Що е това, което правиш с людете? Защо седиш сам и всичките люде
стоят около тебе от заран до вечер? (ст.13-14) 

Великолепен въпрос, Йотар.  Какво е това, което правиш? Живата Библия с други думи ни казва:
“Защо се опитваш сам да свършиш цялата работа, а през това време хората стоят прави край тебе по цял
ден, докато чакат да им помогнеш?” Забелязали ли сте как един страничен наблюдател може да се намеси в
дадена ситуация и понякога да предложи решение, което преди това не е хрумвало на хората, които от
години са били жертва на това положение? Ако един разумен и мислещ човек наблюдава как работите,
твърде вероятно е да ви помогне да подобрите работата си и да заработите по нов, по-ефективен начин. Вие
от толкова дълго време сте извършвали тази работа, че с годините във вас са се формирали навици, които
отнемат много време и не са толкова резултатни. Точно така е станало и с Йотар. Той е наблюдавал как зет
му заема мястото си на съдия.  Той е  наблюдавал,  как хората се  редят в  дълга колона,  виеща се около
шатрата му, докато чакали да влязат вътре, за да получат съвет от Моисей. 

Докато Йотар стоял и гледал тази човешка менажерия и се  почесвал по брадата,  в главата му се
появили два въпроса,  които той задал на зет си при първия подходящ случай: (1) “Какво е това,  което
правиш?”;   (2)  “Защо  правиш  всичко  сам?”  Първият  въпрос  има  връзка  с  приоритетите.  Вторият  -  с
персонала. “Моисей, като начало, какво правиш с времето си? Гледам как тези хора те чакат от сутрин до
вечер. Това ли е най-добрия начин да използваш времето и таланта си? Защо вършиш всичко това сам?”

Докато наблюдавате следващите няколко месеца от живота си, задайте си следните два въпроса: “Как
използвам времето си? Какви са приоритетите ми?” И второ: “Защо върша сам толкова много неща? Защо
не прехвърля част от този товар на другите, да ги науча да вършат работата вместо мене или заедно с мене?”
Чест прави на Моисей, че дава на Йотар един честен и прям отговор.  “Защото людете дохождат при
мене да се допитват до Бога. Когато имат дело, дохождат при мене и аз съдя между единия и другия и
пояснявам им Божиите повеления и закони”(ст.15-16). Не можем да обвини Моисей за този отговор. Това е
била чистата истина. Той не е манипулирал ситуацията, не се е оправдавал и не се е опитвал да нападне
тъста си. Той просто казал: “Виж, възложена ми е огромна работа. Тя е такава, каквато я виждаш. Бог ме е
поставил да бъда съдия и да служа на тези хора. Те имат много оплаквания и за тях аз съм “Бюро жалби.”
Йотар, това е огромна работа. Трябва да разбереш това.” 

Йотар отговорил отново по един прям начин: “Това, което правиш, не е добро” (ст.17). За да каже
такова нещо,  човек трябва да е смел. Все едно някой от нас да отиде в Белия Дом и да дава съвет на
президента как да управлява страната. Възможно е да ви се иска много да направите това и даже да имате
някои добри съвети към президента, който, ако е мъдър би трябвало да се вслуша в тях, но ви трябва  много
смелост, за да направите това.  Всъщност, за да направи този коментар, Йотар е трябвало да притежава даже
още по-голяма смелост, защото Моисей не е бил лидер, който е избран от хората, а е бил избран от Бога. За
да бъда още по-конкретен, той не е бил избран за тази длъжност, а е бил назначен от небесата. Всички
знаели, че Моисей е служител на Бога. Чрез него Бог е извършил някои от забележителните си чудеса.
Въпреки това Йотар се осмелил да му каже: “Моисей, това което правиш не е добро. Не ми харесва това,
което виждам.” 
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Църквата никога не би имала успех без смелост. Даже от най-близките приятели се изисква смелост,
за да съветват силните лидери или от старейшините, или да търсят отговорност от пасторите. Същото се
отнася  и  за  света  на  бизнеса.  Лидерите  в  бизнеса  са  достатъчно  мъдри,  за  да  възприемат  съвети  от
персонала си. Никой не знае отговорите на всички въпроси. Разбира се, не всяко предложение заслужава да
бъде приложено, но обикновено поне нещо от него си заслужава да бъде обмислено. Точно така е постъпил
Моисей с тъста си. 

Това ме довежда до следващия ми въпрос към вас: „Готов ли сте да приемете съвет от роднините си?”
Мисля си, че е многозначително и тъжно, че често пъти хората търсят съвет от пасторите си, преди да са
разговаряли за това с родителите си. Такива хора считат, че това, което ще им каже пастора, ще е далеч по-
важно от онова, което един родител може да им каже. Нека да ви попитам: “Кога за последен път отидохте
при родителите си или при родителите на съпругата си за  съвет?” Без съмнение една от причините за
добрите резултати от случая с Моисей е била, че Йотар е познавал много добре своя зет. Спомнете си, че
Моисей 40 години е работил за него. Йотар е познавал склонностите на Моисей. Той е знаел работните му
навици, неговите силни и слаби страни. Поради това той нямал задръжки, когато казал: “Това което правиш
не е добро.” А след това му казал: “Непременно и ти ще се изнуриш и тия люде, които са с тебе, защото
това е много тежко за тебе; не можеш го върши сам” (Из.18:18). Думата “изнуриш” идва от една еврейска
дума, която означава “да бъда лишен от сили поради изтощение” или “да потъна, да падна, да отслабна и да
падна.” Не е ли нагледно това? “Моисей, ако продължаваш да работиш по този начин, ти ще се изтощиш.
Човече, не забравяй, че си на повече от осемдесет години.” Йотар го предупреждавал. “Сине, разбери, ти ще
се изтощиш. Същото ще стане и с хората. Техните нужди могат да бъдат задоволени по един много по-
добър начин, вместо да стоят на опашка цял ден под това горещо слънце, за да чуят съвета ти.” 

Този текст ми звучи толкова убедително, че едва ли би могъл да бъде написан по-убедително. Аз също
съм виновен заради грешката, че се опитвам да направя твърде много. Казаното в Из.18 се потвърждава и в
моя  живот.  Ако  не  бяха  мъдрите  съвети  на  служителите,  с  които  работя  от  години  и  ако  я  нямаше
забележителната ми съпруга, която не се притеснява, когато трябва да ми каже някоя истина, аз отдавна щях
да съм се изтощил от преумора. 

Но какво става, когато човек работи твърде много, твърде продължително и се занимава с работата си
прекомерно много? Като начало, той губи представа за целта в живота си. Всеки човек има някакви дарби в
определени области. Когато добавяме допълнителни задачи към основното си призвание, ние намаляваме
ефективността на най-плодотворните си усилия. Упражняването на дарбите ни, което би трябвало да е от
най-голяма важност за нас, започва да страда, защото започваме да се претоварваме или да добавяме други
неща  към  тях.  Скоро  след  това  приоритетите  ни  се  променят,  енергията  ни  се  изтощава,  ние  губим
правилната си посока и за съжаление, но е истина - даже можем да загубим контрола над семейството си.
Всъщност,  често семейството е първото нещо, което става жертва поради прекомерната натовареност на
родителите с работа. 

Чудя се дали това не е една от причините, поради която апостол Павел е добавил и следното към
списъка от изисквания към църковния ръководител:  “Който управлява добре своя си дом.”  Павел пита:
“Защото  ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква” (1Тим.3:5)?
Може би това е причината, поради която толкова много членове на семейства на пастори се отклоняват от
пътя  си?  Не обяснява  ли  това  защо толкова  много  деца  на  “велики  служители  на  Християнството”  се
отвръщат от духовните неща? Познавам две момчета, синове на пастор, които причиниха голяма мъка на
баща си, като извършиха най-унизителното нещо, което би могло да се измисли. Докато беше още жив, този
известен баща добавяше толкова много неща към задълженията си, че не му оставаше време ежедневно да
общува със синовете си.  Те израснаха, мразейки същото евангелие, за проповядването на което баща им
посвети целия си живот. Колко лесно е човек да изпадне в подобно положение, когато е пастор. 

Вие  може  да  подготвяте  басейна  за  кръщаване  на  новопокръстените,  да  подгрявате  водата,  да
откривате и закривате всички сбирки на ръководството на църквата, да почиствате пода, да пишете и да
изпращате писма, да палите свещите когато има сватба, да подреждате масите при тържествата в църквата,
да посещавате болните, да отправяте специални пожелания за всички бебета в църквата и т.н. 

Това се случва не само в САЩ, но и със задграничните мисионери. Преди години д-р Ричард де Хаан
е написал следното в една статия, озаглавена “Хора, изпратени от Бога”: “Преди време четох една статия, в
която пасторът на една църка описваше какво е направил през този ден, което се предполагаше, че това е
типичното му ежедневно натоварване. Приблизително пасторът казваше следното: Пристигайки в църквата
в 8 часа сутринта,  той имал намерение да отдели поне 2 часа за подготовка на неделната си проповед.
Следвала среща по обяд с хората в някакъв клуб и 5 участия в радиопредавания през следващата седмица.
Когато се  срещнал със секретарката  си,  тя  ме припомнила,  че се  е  съгласил да напише една статия за
църковния  бюлетин,  който  по  план  предстояло  да  бъде  отпечатан  до  обяд  на  същия  ден.  Освен  това
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трябвало да проведе три телефонни разговори. 
След  като  привършил  с  тези  задължения,  на  него  му  останали  само  30  минути,  за  да  подготви

съобщенията към църквата, тъй като в 10 часа трябвало да се  срещне  с програмния комитет на някаква
асоциация. Тъкмо започнал да се задълбочава в писмената си работа, при него влязла секретарката и му
казала,  че  майката на  президента на едно от женските  общества  в  църквата  се  отбила случайно и  той
трябвало да се срещне с нея. Разбира се, това станало причина пасторът да пропусне срещата с програмния
комитет, но той все пак успял да осъществи обедната си среща. 

След това имал урок по изучаване на Библията от 13 до 14 часа, когато трябвало да извърши една
брачна церемония. В 15 часа започнал редовното си посещение в градските болници, което свършил тъкмо
навреме,  за  да  вземе  участие  във  вечерята  с  мъжете  от  църквата,  където  трябвало  да  произнесе  реч.
Вечерята продължила до 19:30, което дало възможност на пастора да си тръгне навреме, за да отиде на едно
друго събрание, където трябвало да говори и да призовава за по-висок морал. След като направил това, най-
накрая работният му ден приключил и той се прибрал у дома си изтощен около 21:30.” След това д-р де
Хаан добавя своя коментар: “Това е разказ на пастора за начинът, по който е прекарал целия си ден.” 

Не  искам  да  давам  никакви  оценки,  не  искам  да  бъда  критичен,  тъй  като  не  съм  запознат  с
конкретните  обстоятелства,  но  ми се  иска  да  попитам:  „Дали той е  изпълнил възложените  му от  Бога
задължения  като  пастор  на  тази  църква?“  Когато  обобщим  работата  му  през  този  ден  като  пастор  се
получава  едно  потвърждение,  че  е  изразходвал  повечето  от  времето  си  в  административни  срещи,
съвещания, обсъждане на финансови проблеми, съставяне на планове за работа, обеди, вечери, банкети и
т.н. Отговорът е очевиден. 

Пасторът  е  длъжен  да  се  придържа  към  основните  си  приоритети,  за  да  изпълнява  правилно
задължението си. Но даже когато прави това, той има нужда от помощ. Когато за пръв път се запознах с
представителите  на  Първа  Евангелска  Свободна  Църква  във  Фулъртън,  Калифорния,  в  началото  на
далечната 1971 година, за да обсъдя възможността да започна работа като пастор при тях, аз бях посрещнат
от  около 10-11 човека.  Говорихме откровено и  реалистично за  приоритетите  и важността  на  семейния
живот, за проповядването и за времето, отделяно в неделната служба за подготовка на душата и тялото на
посетителите. Тогава те ми обещаха и никога не нарушиха обещанието си, че ще осигуряват необходимия
персонал,  за  да не страда молитвата и проповядването на Божието Слово.  Това беше тайната на моето
оцеляване. 

Но някои църкви никога не се научават! Тъй като пропускат да демонстрират такъв широко скроен
начин на мислене, когато стане дума за отговорностите на пастора, членовете на църковните ръководства се
стремят с всички сили да “получат възможно най-многото за парите които харчат.” А Йотар е бил много по-
мъдър. Деликатно, но твърдо той казал: “Сега послушай думите ми, ще те посъветвам и Бог да бъде с
тебе” (Из.18:19). С други думи той казал: “Сине, ще ти кажа какво мисля, че е по-добре да направиш. Но
нека Бог да ти даде мъдрост да направиш това, което е правилно.” След това дал два съвета на Моисей.

Направи учението свой приоритет 
“Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога и ги поучавай в наредбите и

законите и им показвай пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат”  (Из.18:19-
20). С други думи, “Моисей, твоята задача е да поучаваш. Когато поучаваш, обяснявай плана и волята на
Бога. Нека хората да познаят смисъла на Божието Слово, за да могат да чуват и да пият от тези духовни
истини.” В съвсем реален смисъл, съветването е една от задачите на резултатният духовен лидер. Но не се
ли дават съвети, когато се преподава Божието Слово? Когато един добре обучен, изпълнен с Духът човек
отвори Библията и обяви написаните в нея истини, аз съм убеден, че хората получават съвети от Бога. Богът
на евреите ни казва: “Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете
страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на
сърцето”  (Евр.4:12).  Човек  получава  библейски  съвет  от  Божието  Слово.  Този  съвет  продължава  и
подпомага и придава сили, когато проповядването в църквата е придружено от дейността на останалите
хора от екипа на пастора. 

Разпределяне на работата 
“Но при това измежду всичките люде избери си способни мъже, които се боят от Бога, обичат

истината и мразят несправедливата печалба, и постави над людете такива за хилядници,  стотници,
петдесетници и десетници. Те нека съдят людете всякога, всяко голямо дело нека донасят пред тебе, а
всяко малко дело нека съдят сами. Така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с тебе” (Из.18:21-22).
Прекрасен съвет! Йотар е демонстрирал изключителна мъдрост, когато е дал този препоръка на Моисей и
той се е вслушал внимателно в нея. 
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Иска ми се да забележите нещо, което досега и аз не бях забелязвал. Йотар казал: “Моисей, като
разпределиш работата с други хора, на тебе ще ти стане  по-лесно и те ще носят товара заедно с тебе.”
Християнският  служител  е  странна  птица.  Той  иска  да  изглежда,  че  работата  е  ужасно  трудна.
Християнските служители са широко известни с това, което наричам “изглед на уморен до смърт човек”,
който е повече познат като “образа на претоварения християнски служител.” Такива хора обикновено носят
някоя стара,  износена Библия,  вървят прегърбени и не могат да се  движат в права  линия.  Те рядко се
усмихват, все едно че търсят съжаление от другите хора. 

Веднъж имах удоволствието да се срещна във Венецуела с мисионери, които съвсем нямаха такъв
“тъжен вид.” Те изглеждаха като нормални хора с които човек наистина би желал да общува. Когато си ляга
вечер, който ги познава сигурно си казва: “Хей, ние прекарахме много добре. Толкова весело беше с тези
хора. С нетърпение очаквам утрешната среща! Ние смяхме и си разказвахме шеги и си почивахме заедно.
Тези хора са просто като всички останали хора.” 

Можем да научим един ценен урок от тези скъпи хора. Християнинът не е някой прегърбен човек,
който анемично се извинява заради човечността  си.  Просто защото човек е  служител на  Бога,  това не
означава, че той трябва да изглежда, че се връща от поредното погребение и е дошъл неговия ред да умира.
Говоря съвсем искрено! Толкова е лесно човек да види подобни хора в семинариите или в библейските
училища.  Най-щастливите  хора  на  земята  трябва  да  бъдат  тези,  които служат на  Бога.  И те  трябва  да
изглеждат щастливи. Ние имаме всички основания да се усмихваме повече от всеки друг. 

Служителите  на Бога трябва  да имат разностранни интереси,  простиращи се  извън границите  на
религията, да се наслаждават на семейството си, да се радват на времето и на добрите неща в живота си.
Въпреки това звучи почти скандално да се  говорят такива неща,  нали? Защо  сме тъжни? Защото ние
живеем под влияние на 18-вековната представа за така наречената набожност в служението, която просто не
е библейска. Не е белег на духовност човек да работи 15 или 18 часа дневно, 7 дни седмично и никога да не
си взема отпуска. Никой не може да бъде привлечен от една намръщена, лишена от усмивки, винаги тъжна
личност, особено ако тя никога не излиза от това състояние, за да се порадва на живота. Човек се пречупва,
ако се придържа към един безумен график. 

Не е белег на духовност, ако човек постоянно е тъжен и отчаян, ако изглежда унизен и искащ всички
да  бъдат  впечатлени  от  неговото  падение,  от  неговата  претовареност  с  работа,  от  недостатъчното  му
заплащане и от изнемощелият му вид.  Нека да живеем! Откровено казано, служител на Бога, който има
вид на човек, който след няколко часа ще умре, според мене съвсем не е добър проповедник. 

Вслушващо се ухо 
Достатъчно говорихме за съвета на Йотар. А как го е приел Моисей? Радостен съм, че задавате този

въпрос. Нещата се развиват от добре към по-добре:  “И Моисей послуша думите на тъста си и стори
всичко що му рече” (ст.24). Можете ли да повярвате? Оценката ми за Моисей се повишава с 10, даже с 20
точки след тази му реакция. Тъстът му казал: “Моисей, послушай ме.” И Моисей го послушал. След това
Йотар казал: “Моисей, направи това.” И Моисей го направил. Това е причината, поради която, когато бил
погребван, в Библията се казва: “А Моисей беше човек много кротък, повече от всички човеци, които бяха
на земята” (Числа 12:3). 

Няма  човек,  който  да  е  толкова  велик,  че  да  не  може  да  се  поучи  от  някой  друг,  който  е
доброжелателно настроен.  “И Моисей  послуша думите  на тъста си.”   Библията  ни казва,  че  Моисей
започнал незабавно да прилага добрият съвет на Йотар:  “Моисей избра способни мъже измежду целия
Израел,  които постави началници над  людете -  хилядници,  стотници,  петдесетници и  десетници.  Те
съдеха людете на всяко време; мъчните дела донасяха на Моисея, а всяко малко дело съдеха сами. След
това Моисей изпрати тъста си и той отиде в своята земя” (Из.18:25-27). Какво изпълнено със събития
посещение!

Четири правила, които ни помагат да израстваме 
Разглежданият откъс ни дава 4 правила, които ни помагат да живеем свято и балансирано.
Отделяйте “същественото” от “несъщественото.” Всяка отговорност или работа съдържа в себе

си тези две черти. Съществените неща са свързани с нашето призвание, които не трябва да прехвърляме да
бъдат вършени от някой друг. Трябва да правим тези неща, използвайки всичките си сили, таланти и умения
и да им отделяме толкова време, колкото е необходимо, за да бъдат свършени добре. Несъществените неща
са онези, които ни създават неприятности. Ние изпитваме желание да правим повече неща, поради което си
добавяме още и още задачи, докато най-накрая стигнем до точката на пречупването. 

Истина е, че някои хора могат сами да свършат огромна работа. Прочутият английски алпинист сър
Едмунд  Хилари,  който  пръв  се  изкачи  на  връх  Еверест  веднъж  казал:  “Даже  изкачването  на  Еверест
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възможно да се  извърши от сам човек,  но рисковете са  огромни.”  Готов ли сте да рискувате здравето,
кариерата,  семейството и  бъдещата  си  работа  като  служител на  Бога,  като  се  докарвате  до  предела  на
възможностите си? В прекрасната си книга “Духовно водачество” Д. Осуалд Сандерс посвещава цяла глава
на изкуството на делегирането на права и задължения. Вслушайте се в мъдрите му думи: “Принципът е, че
Бог има предвид определени отговорности, когато дава способности на Своя човек, за да изпълни всяка
задача, която Той му е възложил. Но има и някои съпътстващи задачи, които могат да бъдат свършени по-
добре от други хора, а не от лидера и той трябва да ги отстъпи на тях.  Даже ако те ги вършат по-зле от
лидера,  той  пак  трябва  да  остави те  да  се  занимават  с  тях,  а  това  е  много  сурово  изпитание  за  един
перфекционист!” 

Когато  знаете как да свършите една работа по-добре от някой друг, на вас ви е трудно да я оставите
на онзи, който все още се учи.  Неопитният помощник може да изпусне чашата, понякога е несръчен и
събаря всичко по пътя си, така че след него трябва да се почиства. Но това е цената, която плащате и си
заслужава да бъде платена. Истинските ни проблеми имат склонността да се проявяват не в най-важните
области, а са свързани със задачите, които поемаме допълнително.

Ограничавайте  се  повече  и  не  се  оставяйте  да  бъдете  въвличан  повече  от  нужното.  Когато
натоварването му нараства, мъдрият лидер не става по-зает, а действа по-умно и търси някой да му помогне.
Трудно  да  направи  това  човекът,  който  е  израснал  в  процеса  на  служението  си.  Когато  започнете  с
проповядване пред 6 или 8 семейства и след това църквата ви нарасне до 100 човека, след това до 300, до
500 и най-накрая до 1 500 човека, онзи който пръв е мечтал за това, има тенденцията да иска да продължи
служението си  по старият  начин.  Тази  склонност  често  се  подсилва  от  членове  на  църквата,  които си
спомнят “какво беше в началото.” Въпреки това, претовареният от работа служител на Бога е длъжен да се
научи да подхранва в себе си не глупави и екстравагантни мечти, а да мечтае за нещо по-широко и много
по-различно от онова, което е царувало, когато семейството е било малко, всичко е било просто и хората са
били здраво привързани един към друг. 

Когато задълженията нарастват,  на лидерите е  лесно да бъдат  все  повече въвлечени и все  повече
натоварени, но е по-мъдро да потърсят помощта на надарени хора от църквата. За мен е забележително, че
когато изучаваме живота на нашия Господ Исус Христос от Библията, ние не можем да открием нито едно
място, където да се казва, че Исус е бързал. Никъде ни можем да прочетем нещо като: “А когато Исус чу
това, Той веднага се втурна…” Това никога не се е случвало. Той е въвличал хората в учението си, но никога
не е отклонявал погледа си от същината и основната цел на мисията си. 

Служителите на Бога не са изключение за природните закони. Просто защото е служител на Бога не
означава, че човек няма да получи рани от претоварване с работа или да бъде смазан от нея, ако откаже да я
делегира на някой друг. Вие преставате да спазвате правилата, които определят какво трябва да правите, за
да сте здрави и си плащате наказанията за това, така както става и с останалите хора.  Човек може да се
учуди, когато научи колко много пастори и съпруги на пастори стават жертва на сериозни емоционални
проблеми, защото са отказвали да споделят товара си с други хора. 

Ние не сме имунизирани и не сме неподвластни на последствията на един нездравословен стил на
живот.  Тялото  има  нужда  както  от  работа,  така  и  от  почивка,  от  отпускане  и  може  да  понася  само
определено и ограничено натоварване. Ако пренебрегваме това, нещо ще се повреди. Според една стара
гръцка поговорка “Вие ще счупите лъка, ако го държите постоянно натегнат.” Йотар казал на зет си: “Виж,
освободи се от някои от задълженията си.”  Моисей се вслушал в съвета на тъста си и не се изтощил.
Работата му е станала по-лека и започнал да изглежда по-млад. В края на живота му за Моисей се казва:
“очите му не се помрачиха, нито силата му намаля” (Втор.34:7).

Когато се освободим от част от задълженията си, ефективността ни се повишава. Ако работим повече,
това  не  е  гаранция,  че  ще  имаме  по-добри  резултати.  Много  по-добър  подход  за  повишаване  на
резултатността ни е да делегираме възможно най-голяма част от задълженията си на други хора. Време е да
направя едно лично признание. Из.18 съдържа едно важно послание лично към мене. По природата си аз
съм лидер и се опитвам да се нагърбвам с твърде много работа. Тъй като съм прекомерно енергичен, за мене
е много лесно да започна да върша повече от това, което е здравословно. Чрез този мъдър съвет аз откривам
колко важно е да делегирам изпълнението на задачите на някой друг, за да съм в състояние да изпълня
основното си призвание. Благодарен съм за този съвет.

Слушайте, когато се появи Йотар 
Уморени ли сте да се занимавате с щорите на прозорците,  за да осигурите сянка в помещението,

където работите; уморени ли сте да лепите пощенски марки и да транспортирате с кола хора и товари, да
участвате в издаването на неделния църковен бюлетин и да вършите стотици други нужни неща, които
всеки желаещ християнин може да свърши? Ако е така, може би е време да спрете и да се замислите по-
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дълбоко над краткия си живот. Може би е време да решите, кое е съществено в него и кое е случайно.
Ако сте в сте в състояние да се наслаждавате на случайното, без от това да страда същественото -

прекрасно! Но ако някой доверен съветник ви каже, че е време да направите промени, послушайте го. Знам,
че е трудно човек да каже “не,” когато обича да прави всичко сам. Но ако не се вслушате в съвета на вашия
Йотар и не предоставите на някой друг да свърши онези работи, които ви уморяват, вие ще платите ужасна
цена. Ще платите не само вие, но и семейството ви.

Помолете  Бог  да  ви  помогне  да  се  научите  как  да  казвате  “не”  почтително  и  любезно,  как  да
побеждавате стремежа да се нагърбвате с все повече и повече работа, добавяйки я към претоварения си
график. Господ Исус Христос е в състояние да ни даде балансираност, дисциплина и смисъл на живота ни.
Той е бил най-балансираната личност, която някога е живяла на земята. Тъкмо Той е, който дава съветът,
който чрез Йотар стига до Моисей и след това до нас. Човек може да направи само толкова, колкото му е
определено.

Няма нищо духовно в един сърдечен удар или още по-лошо - в една преждевременна смърт.

Глава 15

Синай, мястото където Моисей се срещна с Бога

Може  ли  да  назовете  най-важното  нещо  в  живота  си?  Коя  е  най-важната  инвестиция,  която  ще
правите постоянно, докато сте жив? Много пъти съм се замислял за  това.  Такива дълбоко проникващи
въпроси започва да си задава човек, когато повярва в Исус Христос. След като направих сериозно проучване
на Из.19 аз започнах да ги задавам по един по-спешен начин. Когато прочетат тази глава за пръв път, някои
хора могат да счетат, че тя не е свързана с останалите части на Библията. Човек може да се запита: “Как бих
могъл  да  определя  най-важното  нещо  в  живота  си  въз  основа  на  казаното  в  Из.19?”  Оказва  се,  че  е
възможно. Срещата на Моисей с Бога може да ни научи на много неща за нашата собствена среща с Бога.
Ние ще открием, че времето, което прекарваме с Господа като Негови деца, задължително трябва да се
превърне в най-важното Нещо за нас.

В сянката на величието 
Из.19 започва със сянката на планината Синай, където израелтяните се събрали пред Бога. Но преди

да са способни да видят Бога, хората трябвало да бъдат правилно подготвени. Значителна роля за това е
изиграло  мястото,  където  хората  се  събрали.  “Три  месеца  подир  излизането  на  израелтяните  из
Египетската земя, на същия ден дойдоха в Синайската пустиня. Като се дигнаха от Рафидим, дойдоха в
Синайската пустиня, гдето и Израел разпъна шатрите си срещу планината” (Из.19:1-2). Малцина от нас
са били или някога ще отидат в Синай, в тази поредица от стърчащи гранитни скали, извисяващи се към
пустинното небе, която е разположена в най-южната част на Синайския полуостров.  Вечно променящите се
и контрастни цветове в тази част на Синай придават на този неописуемо красив район атмосферата на
святост и човек лесно може да повярва, че тук Бог се е явил на Моисей.” Това е масивна скалиста планинска
верига - твърд гранит, оцветен в сиво с всички оттенъци на тъмновиолетово, примесен с нощната тъмнина и
обкръжаващата го космическа тишина. Когато установяваме контакт и пребиваваме с живия Бог, не трябва
да демонстрираме сънено и безгрижно поведение, а трябва да се подготвим за тази среща. Спомнете си, че
израелтяните   недоволствали и се  оплаквали през  цялото време,  докато вървели през  пустинята,  за  да
стигнат до това място. Какъв вид подготовка изисква Бог от нас?

Подготовка за среща с Бога 
В Из.19:3-15 се дава списък от четири предварителни условия, които Бог предявил пред хората си,

преди да могат да се срещнат с Него. 
Бъдете  готови  да  се  подчините.  “И  като  се  възкачи  Моисей  при  Бога,  Господ  го  повика  от

планината и рече: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израиля: Вие видяхте
що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при Себе Си. Сега прочее, ако
наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете
Мое собствено притежание, защото Мой е целия свят;  и вие още Ми бъдете царство свещеници и свят
народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израелтяните” (Из.19:3-6). Бог е искал да бъде сигурен,
че думите му няма да попаднат в глухи уши. Той е изискал хората му да демонстрират желание и да кажат:
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“Господи, искам да се подчиня на това, което ми казваш.” 
Много хора считат, че Моисей се е изкачвал само веднъж на планината, получил е всичко от Бога и

след това слязъл от нея, носейки под мишница каменните плочи. Обаче внимателното проучване на Изход
показва, че Моисей се е изкачвал 7 пъти на планината. Той се е движел нагоре - надолу, нагоре - надолу  и
наистина е бил много зает с работа. И е свършил тези неща преди да прекара 40 дни в присъствието на Бога,
за да получи написаното от Божията ръка Слово. По време на първото му изкачване на планината Бог казал:
“Искам да бъда сигурен, че хората искат да се подчиняват.” След това Моисей слязъл от планината, за да
“повика старейшините на людете и представи пред тях всички тия думи, които Господ му заповяда”
(ст.7).  И как са реагирали хората? Те кажали: “Всичко, което Господ е казал, ще сторим” (ст.8). Ето това са
направили  хората.  Моисей  ги  попитал:  “Искате  ли  да  се  подчините?”  “Да,  искаме  да  се  подчиним,”
отговорили хората. Гласовете им трябва да са отекнали в тези масивни скали. След това Моисей отново се
изкачил на планината.

Бъдете чувствителни, за да чуете. “Тогава Господ рече на Моисея: Ето, Аз ида при теб в гъст
облак, за да чуят людете, когато говоря с тебе и да ти вярват вече завинаги. И като каза Моисей Господу
думите на людете” (ст.9).  Какво прави Бог в този случай? Той полага основите за комуникацията. Той
полага масивният фундамент, основата на възприемчивостта. Хората трябвало да са готови да чуват, да са
нащрек. Те трябвало да желаят да се подчинят. Бог не е бързал да разкрива истините Си, преди хората да са
били готови за следващата стъпка.

Осветете сърцата си. “Господ рече още на Моисея: Иди при людете, освети ги днес и утре, и нека
изперат дрехите си; и нека бъдат готови за третия ден,  защото на третия ден Господ ще слезе на
Синайската планина пред очите на всичките хора…И тъй, Моисей слезе от планината при людете и
освети людете, а те изпраха дрехите си” (ст.10-11, 14). Чистите дрехи на хората е трябвало да дават израз
на чистотата на сърцата им. Хората трябвало да бъдат чисти и отвън и отвътре. След това Бог казал:  “И да
поставиш прегради наоколо за людете, и да кажеш: Внимавайте да не се качите на планината, нито да
се допрете до полите й; който се допре до планината, непременно ще се умъртви; обаче ръка да се не
допре до него, но той да се убие с камъни или със стрели, било то животно или човек, който се допре, да
не  остане  жив”  (ст.12-13).  Господ  е  инструктирал  Моисей  да  издигне  ограда  около  планината,  за  на
ограничи хората да не се приближат твърде близо до нея.

Демонстрирайте дълбоко уважение към Божието присъствие.  Моисей още веднъж слязъл от
планината и подготвил хората съобразно указанията на Бога. След това, на третия ден настъпил избрания
момент. Господ се спуснал в пламък на планината и повикал Моисей за друго съвещание. Скоро след това
го изпратил обратно със следното спешно съобщение: “Слез, заръчай на людете да се не спуснат към
Господа, за да гледат и да паднат мнозина от тях” (ст.21).  На планината трябвало да се изкачат само
онези, които бъдат призовани от Бога. Всички останали трябвало да останат долу. “А Моисей рече Господу:
Людете не могат да се възкачат на Синайската планина, защото Ти си ни заповядал, казвайки: Постави
прегради около планината и освети я” (ст.23). Уважението към святото присъствие на Бога трябва да е било
толкова всеобхватно, че никой даже не се докосвал на планината. Хората чакали Бог да говори на Моисей и
да научат думите му от Неговия служител.

Твърде малък ли е Бог? 
Какво  навременно  напомняне!  Този  откъс  изяснява,  че  живеем  във  време,  характеризиращо се  с

достойни  за  съжаление  повърхностни  представи  за  Бога.  Някои  от  съвременните  християнски  песни
оставят в нас впечатлението, че Бог е наш приятел, един славен симпатяга, с който е прекрасно да се живее.
Един известен киноартист казва за Бога следното: “Той е великият Голям Татко, който живее на горния
етаж.” В една популярна песен се казва: “Ами ако Бог е направен от кал като нас?” Това не е библейска
представа за Бога. Това е жалък опит на хората да направят Бога разбираем. Чували ли сте това евтино
представяне на идеята за Бога? Дребнавите представи за Бога принизяват красотата на Неговата святост.
Въпреки, че целта на такива представи е Той дабъде направен лесно разбираем, всички те обезценяват и
намаляват светостта на Бога. В Из.19 откриваме Бога, който е толкова настоятелен в посочването на Своето
възвисено положение, че очертава една граница и предупреждава хората Си: “Не пресичайте тази линия. Не
се отнасяйте дръзко към Мене. Не се дръжте лекомислено в Мое присъствие.” От много години смятам, че
химнът  “Безсмъртен,  невидим,  единствен  премъдър  Бог,”  е  един  от  най-хубавите  църковни  песни.  За
нещастие, той вече не се пее достатъчно често. Замислете се над неговите изпълнени със смисъл стихове,
изпълнени с истинска религиозност:

Безсмъртен, невидим, единствен премъдър Бог,
Пребиваващ в заслепяваща светлина, която Те крие от очите ни,
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Най-благословен, най-прославен, по-стар от всичко останало,
Превъзвишен, победоносен, Твоето велико име възхваляваме ние.

Неуморен, не бързащ и тих като светлина,
Нищо не искащ, нищо не пропиляващ, Твоето царуване е велико;
Твоята праведност се извисява като планина високо над 
Твоите облаци, които са фонтани от доброта и любов.

Пуританите, тези праведни хора от миналото, са притежавали здрава библейска представа за Бога.
Знаете  ли  защо е  толкова  важно  за  нас  да  възстановим такава  уважителна  представа  за  Бога?  Защото
повърхностната представа за Бога ни води към повърхностен живот. Обезценявайки Бога, човек обезценява
самият живот.  Лишавайки Бога от дълбочина и значимост,  човек лишава самият живот от дълбочина и
значимост. Но ако се отнасяме с страхопочитателно уважение към Бога, ние ще видим колко дълбоки ще
станат  духовните  ни  корени.  Дълбоко съм загрижен за  повърхностната  религиозност  на  американската
църква.  Рядко  се  среща  духовна  дълбочина  в  края  на  отминаващото  хилядолетие.  Времето,  което
посвещаваме на Бога зависи от това, на коя страна ще падне монетата: ези - ще бъда с Бога или тура - няма
да бъда с Него. Ако искам да бъда с Бога - прекрасно. Ако не искам - Той е Бог на милостта, Той разбира.
Честно казано, не мога да намеря такива удобни извинения в Библията, със сигурност не и в откъс като
Из.19.  Бог е свят. Той е превъзвишен. Той не само е мъдрият  Бог,  Създателят, Суверенният Бог. Той е
Господарят. Той ми казва какво да направя и за мене няма друг безопасен вариант освен да го направя. Няма
избор, няма други алтернативи. 

Ние имаме само една заповед и тя е да изпълняваме волята Му. Докато сме живи, ние постоянно
потвърждаваме тази истина, когато се придържаме към Бога. Когато видял Бога, на Исая се наложило да
проточи врат към Божията висота и да погледне нагоре. Когато Исус Навин се срещнал с Бога на брега на
река Йордан, той незабавно паднал в краката Му. Когато Езекия видял Бога, той не могъл да намери думи да
Го опише и като слепец се блъскал в ограниченията на езика, за да обрисува Бога в облаците, намиращ се
между блестящите колела, които се въртят в славата на небесата.  

Но днешната представа за Бога е друга. Днес Той е нашият приятел, нашият разбиращ другар, нашето
момче за всичко, което е готово вечно да ни служи. Не, Бог не е такъв! Господ е нашият Бог. Той не се
подчинява на забързаното ни ежедневие, а мълчаливо чака да удовлетворим изискванията Му. А когато
достатъчно  забавим хода  си,  за  да  се  срещнем  с  Него,  Той  с  удоволствие  добавя  невероятна  духовна
дълбочина в повърхностния ни живот.

Когато Бог слиза на земята 
Мисля, че е от огромна важност, че когато започнала Синайската среща, не Моисей се е изкачил на

планината,  а  Бог  е  слязъл  на  земята.  Когато  се  подготвяме  за  нашата  среща  с  Бога  и  изпълняваме
изискванията  Му,  Той  слиза  на  земята.  Той  осъществява  контакта  с  нас.  Господ  изпитва  огромно
удоволствие, когато децата Му са правилно подготвени за срещата си с Него. Библията казва: “А сутринта
на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и
всичките  люде,  които  бяха  в  стана,  потрепериха.  Тогава  Моисей  изведе  людете  из  стана,  за  да
посрещнат Бога; и застанаха под планината. А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ
слезе в огън на нея; и димът й се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И когато
тръбният глас се усилваше Моисей говори и Бог му отговори с глас” (Из.19:16-19). Какво величествено
преживяване! 

Ако живеете в област, която е разтърсвана от земетресения, вие понякога усещате слаби трусове и
едно странно усещане, а след това живота се връща в обичайните си рамки. Но колко често виждате една
гранитна  планина  да  говори  или  колко  често  чувате  постоянен  гърмеж,  придружен  от  светкавици,
съединяващи облаците със земята, колко често сте потръпвали пред продължителните изблици на небесните
тръби, които обявяват, че Бог е готов да се срещне с вас? Това става само когато сме тихи, нали? Няма друг
начин. Можете ли да си представите как се е чувствал Моисей, когато Бог му е казал: “Моисей, изкачи се”?
Ох!  Ако  сте  на  мястото  на  Моисей,  какво  бихте  направили  сега?  Ще  ви  кажа:  Моисей  е  направил
историческото си изкачване в облаците със страх и трепет. Авторът на Евреи казва:  “и толкова страшна
беше гледката, щото Моисей рече: “Много съм се уплашил и разтреперил” (Евр. 12:21).

Защо е била необходима тази среща? 
Текстът ни дава две добри и основателни причини, които ни служат като строго напомняне.
За да предизвика здравословен страх от Всевишния Бог. “Но Моисей рече на людете: Не бойте се;
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Бог  дойде  да  ви  опита  и  да  има  всред  вас  страх  от  Него,  та  да  не  съгрешавате”  (Из.20:20).
Здравословният страх от Бога ще ни помага много да не грешим. Когато имаме правилен страх от живия
Бог, ние живеем по-чист живот. Всеки роден отново човек, който съзнателно сгреши, моментално блокира
страха си от Бога. Всички правим тази грешка. Когато извършваме грях, ние съзнателно не се съобразяваме
с това, която знаем за Бога. В такъв момент ние потискаме познанието си за Бога и се залъгваме, като си
казваме: “Никой няма да ни види. Бог не би имал нищо против това.” Но Бог е използвал Моисей, за да
разкрие на хората Си една свята, праведна, чиста и страхопочитателна представа за Своето присъствие и че
те трябва да имат един почтителен и здравословен страх от Всевишният. 

Отново ще кажа,  че в нашата епоха изчезна този страхопочитателен респект от Всевишния. Човек
може да прави каквото си иска, ако е сигурен, че няма да бъде видян и няма да бъде хванат. Но ако някъде
дълбоко в себе си човек знае,  че има един любящ и свят Бог,  който няма да му позволи да  избяга от
отговорността  за греха и ще си плати за стореното, той на всяка цена ще избягва да греши. А когато нямаме
страх от Бога, ние си мислим, че можем да правим каквото си искаме. Когато стигне до това разбиране и
светлината на Бога проникне в живота му, човек се научава да мрази от цялото си сърце и да се страхува от
деяния, които отново ще го потопят в тъмнината. Псалмистът казва: “Колко са сладки на вкуса ми Твоите
думи!  Да,  по-сладки  от мед  в  устата ми.  Чрез  твоите правила  станах  разумен;  затова мразя  всеки
лъжлив път. Твоето слово е светилник на нозете ми и светлина на пътеката ми” (Пс.119:103-105).

За да предаде писмени указания на хората. “Тогава рече Господ на Моисея: Ела горе при Мене на
планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги
поучаваш. И тъй Моисей стана със слугата си Исуса и Моисей се изкачи на Божията планина” (Из.24:12-
13). Не е ли прекрасно, че Бог е дал на хората писмени инструкции да се подчиняват? За пръв път в цялата
история Бог написал Словото Си. Преди времето на Моисей не е съществувало писаното Слово на Бога.
Само се замислете, че ние с вас притежаваме тези написани думи! Каква страховита и величава мисъл. Как
можем да приемаме тази привилегия като някаква даденост? 

Далеч преди разпадането на безбожният Съветски Съюз, моят приятел Джон ван Дийст представлявал
едно американско евангелистко издателство на Панаир на книгата в Москва. С голямо нежелание властите
му разрешили да раздаде ограничен брой написани на руски томчета на Новия Завет и край техния щанд се
образувала дълга опашка от желаещи да го получат. Когато книгите се свършили, един отчаяно разочарован
човек попитал, дали би могъл да получи една от празните картонени кутии, в които били опаковани томчета
на Новия Завет.  Приятелят ми казал:  “Но кутиите се празни! Библиите се свършиха!” С насълзени очи
човекът отговорил: “Поне бих желал да получа кутията.” За този човек Библията е била толкава ценна, че
в неговите очи даже кутията, в която е била опакована е била богатство. Дано очите ни да се отворят за тази
изумителна привилегия, която ни е предоставена, тъй като можем да държим написаното Божие Слово в
ръцете си.

Какво е разкрил Бог? 
Вече знаем защо Бог се е срещнал с Моисей. Но какво му е разкрил? Из.24:12 ни представя първото

разкритие: Бог му е дал написаното си Слово. Първото нещо, което Бог дал на Моисей е била Неговата
истина в писмена форма. Бог е отделил време, за да я изсече върху каменни плочи. Той направил две плочи,
които са били удобни за носене от Моисей. След това с длето изсякъл откровението Си със собствените си
ръце. “И когато свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на
свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст” (Из.31:18). Никога друг човек не е държал в
ръцете си по-ценен документ от този. Моисей е притежавал самият автограф на Светия Отец, автограф от
собствената ръка на Бога. Второто откровение е описано в Из.25:8-9. След като разкрил писаното си Слово,
Бог разкрил и начинът, по който трябва да бъде направен Палатковия Храм: “И да ми направят светилище,
за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам – образа на скинията и образа на всичките й
принадлежности - така да я направите” (Из.25:8-9). Бог дал на хората Си Своето Слово, за да знаят каква
е волята Му и да се подчиняват. Той им дал проект за храма, за да може да дойде и да пребивава между
хората. 

Приоритет номер едно 
В тези откъси, които изглеждат толкова остарели за модерния ни вкус, ние можем да научим някои

много важни неща. Тези стихове показват, че постоянният номер едно в приоритета на ценностите ви трябва
да бъдат редовните ви срещи с Всевишния Бог и това повече от всичко друго ще определи, дали ще сте в
състояние да живеете като победител.  Ние сме срещнали Бога. Ние бяхме преведени през Червено море.
Ние дойдохме в пустинята, но може би все още не сме дошли до тази планина, до това място за среща,
където съзнателно и редовно ще се срещаме с Него. Често ние многословно наричаме тази среща “тихо и
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спокойно време.” Но тези срещи с Бога не винаги са тихи и спокойни. Едно горчиво преживяване може да
се  окаже подходящо време за  “духовно оздравяване.”  Това  описание  на  срещата  на  Моисей с  Бога  ни
предлага 4 принципа, които и ние можем да прилагаме в духовния си живот.

За да се срещаме редовно с Бога, ние имаме нужда от определено място .  Интересно ми е, че
първото нещо, което се споменава в Из.19 е, че хората са стигнали до едно място, където се срещнали с
Бога. Ако живеете близо до планината и сте млад, може би това е добро място, където да се срещате насаме
с Бога.  Ежедневното изкачване на някой връх може да направи чудеса за  вашето духовно и физическо
здраве. Но отново повтарям, ако човек чака да се появи такава възможност, той няма да се среща редовно с
Бога. Ако чакате да се срещнете с Бога, когато получите резервация за дървена хижа на брега на езерото или
когато  се  изкачите  в  пещера,  разположена  в  планината,  или  когато  попаднете  на  гладкия  плаж  край
гърмящите морски вълни, вие ще изгубите много време, лутайки се в живота, далече от Бога. 

Човек се нуждае от място в дома си, където да се среща с Бога. В нашето семейство отдавна има
убеденост в това отношение. Докато живеехме в Калифорния, това място беше вписано в декора на дома ни.
Всяко от децата ни си имаше бюро, не голямо, масивно и привлекателно бюро, а място, където да пише,
снабдено  със  стол  и  лампа.  Това  беше  едно  от  първите  неща  от  обзавеждането  на  стаята,  което
осигурявахме на всяко от децата си. Ние им осигурявахме бюрото, даже преди да знаеха какво да правят с
него. След това им помагахме да разберат какво трябва да правят, когато седят на бюрото си с Бога. Това
беше тяхното място за среща с Бога. Ние целенасочено създадохме този навик в децата си. 

Децата не започват да вярват в Бога просто хей така. Те имат нужда от обучение. Децата могат да ви
гледат какво правите, могат да посещават църквата заедно с вас, но ако не бъдат научени, те няма да знаят
какво означава да бъдеш вярващо дете, вярващ юноша и вярващ младеж. Не мислите ли, че като родител
трябва да отделите известно време за това обучение? Познавам един млад мъж от едно голямо семейство,
който нямал друго място, където да се среща с Бога и използвал килера. Той си инсталирал едно малко бюро
и лампа, и там можел да бъде сам. Поне помещението имало врата! Това е било мястото, където се срещал с
Бога. 

Аз израснах в много малък дом. Майка ми се срещаше с Бога в банята. Тя поставяше книгите си на
една малка печка, която отопляваше помещението. Когато се срещаше с Бога, тя поставяше на вратата един
надпис  “Не ме  безпокойте”  и  ние  знаехме,  че  не  трябва  да  я  прекъсваме.  Заетите  майки не  насрочват
срещите си с Бога по време на закуска или вечеря. Това би създало хаос в къщи. Не е възможно по това
време да не бъдат обезпокоявани. Поради това, ако сте майка, трябва да бъдете практична при избора на
подходящо време за тази среща. 

Изберете време, което ви е удобно, но помнете, че имате нужда от време, прекарано с Бога. Ако сте
бизнесмен, може би най-доброто място са срещата е вашия кабинет. Познавам един бизнесмен, който всеки
работен ден отива рано сутрин в кабинета си, за да прекара време с Бога. Ако по това време някой му се
обади по телефона, той ще чуе гласа на телефонния секретар. Никой не може да наруши срещата му с Бога,
това било Неговото място и Неговото време. 

Къде е вашето място? Вие се нуждаете от такова място, където можете да седнете и да се насладите на
необезпокоявана с нищо среща с Бога. Предупреждавам ви, ако не си определите такова подходящо място,
вие може би няма да можете редовно да се срещате с Бога. Човек не може да има добра среща, ако седи на
края на леглото си. Човек се нуждае от бюро, от светлина, от Библия и от тишина. Трябва да сте решителни,
неотклонни и безкомпромисни, когато си подготвяте място, където редовно ще прекарвате известно време с
Бога.

Ние трябва да сме подготвени. Човек не може да танцува валс в присъствието на Бога, без да се
съобразява с обстановката. Човек не може да подскача безгрижно на куц крак по време на такава среща, с
ръце в джобовете, със слушалки на Уолкмен на ушите си. Не, сърцето трябва да бъде подготвено.  Човек
ежедневно има нужда от поне 30 минутна среща с Бога. Това не е толкова много. Добрата новина е, че тази
среща ще направи всички промени, които ще се извършват през останалата част от  денят ви. В тази връзка
нямам желание да се потапям в мъглявото царство на тайнствеността. Според мене, ежедневната среща с
Бога има такова практично значение като човек да се облече сутрин, да закуси, да иде на работа или да
плеви цветните лехи в градината си. 

Ние имаме нужда ежедневно да се срещаме с Бога. Като вярващи, ние получаваме живота си от Него.
Той е лозата, а ние сме лозовите пръчки. Както Исус откровено ни казва, отделени от Него ние не можем да
направим нищо. Книгата Изход ни казва, че Божиите хора демонстрират желание да се подчиняват. Това е
идеално място, откъдето можете да започнете. Когато седнете край бюрото си и тихо се помолите: “Боже,
искам да Ти се подчинявам. Не идвам тук за да играя някаква игра, а да прекарвам с Тебе поне 30 минути и
да слушам гласа Ти.” Нали си спомняте, че израелтяните е трябвало да се осветят преди срещата си с Бога?
По същия начин и вие и трябва да сте честен и подробен относно онези неща в живота ви, които не са
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съобразени с Божията воля. Отнасяйте проблема си директно към Бога и като правите това, внимавайте да
не грешите. Израелтяните даже са изпрали дрехите си преди срещата си с Бога. 

Ще ви споделя една лична тайна. Не се чувствам удобно когато се срещам с Бога и съм физически
нечист. Поради това винаги се къпя преди срещата, рано сутринта или късно вечер. Не се чувствам удобно,
когато съм изпотен, или след като съм косил тревата пред дома, да седна и незабавно да започна срещата си
с Бога. За мене такъв подход е неподходящ. Тялото ми трябва да бъде чисто. Аз трябва да се подготвя, за да
чуя  Бога,  без  вниманието ми да  бъде  отвличано  от  други неща.  За  да  подготвя  мислите  и  духът си  в
правилна посока, понякога използвам една песнопойка, която ми е под ръка. Аз знам наизуст много стари и
съвременни песни за възхвала на Бога и изпитвам удоволствие да пея на Бога в такива моменти. 

За да чуваме Бога, ние се нуждаем от Библия. Впечатлен съм, че Бог не е казал на Моисей: “Слез
при хората и им дай едно видение.” Ако това се беше случило, израелтяните щяха да търсят видения по
цялата пустиня. Те щяха да чуват и да виждат видения и щяха да свидетелстват, че са виждали такива
видения и всичко щеше да се свърши с общо объркване на виденията. Не, Бог дал на хората си Книга. Той
казал на Моисей: “Вземи тези писани истини и инструктирай хората.” Целта е да са дадат на хората ясни и
лесно разбираеми думи. 

Отворете  Библията,  когато  се  срещате  с  Бога.  Не  разчитайте  на  паметта  си,  уповавайте  на  тези
написани страници. Освен това не я отваряйте на случайно попаднала ви страница или да четете само
определени  стихове,  а  особено  избягвайте  метода,  при  който  давате  възможност  на  вятъра  да  отвори
Библията на произволно място и вие да решите, че това е вашият текст за деня. Човек никога не би могъл да
открие разума и сърцето си за Бога, ако се задоволява от такъв случаен и безотговорен подход. Започнете от
началото на Библията и си проправяйте пътя през нея, бавно и систематично. Четете на глас и с разбиране.
Вслушвайте се в това, което казват устните ви и молете Бога да направи да оживее в живота ви това, което
чувате. 

Не позволявайте вниманието ви да бъде отвличано от нещо друго. Молете се за това с лични молби.
Може би си казвате: “Чък, всичко е прекрасно, но аз вече съм чувал това. В това няма нищо ново.” Добре,
вие сте чули това. Но защо престанахте да го слушате? Знам, че това не е ново. Проблемът ни не се състои в
това, че трябва да намерим нещо ново,  нашият проблем е, че не желаем да прилагаме познатата истина.
Така както Петър пише:  “Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да знаете и
да сте утвърдени в истината, която сега държите” (2 Пет.1:12). Всички ние се нуждаем от напомняне.
Защо? Защото, редовните ви срещи с Бога ще оказват голямо и видимо влияние върху отношението ви към
брака ви, върху родителските ви задължения, върху кариерата ви, върху начинът, по който говорите, върху
работата ви като евангелизатор и върху упоритото ви учение в училището. 

За да  помним онова,  което ни  казва  Бог,  ние  имаме  нужда от дневник.  Вие  имате  нужда от
дневник.  Не от скъпа тетрадка със позлатени страници,  с  името ви,  изписано на корицата и с красива
кожена подвързия. Всичко от което се нуждаете е обикновена тетрадка, в която да записвате не това, което
сте направили вие, а това което Бог е направил във вас и чрез вас. Човек се нуждае от хартия и молив,
докато се среща с Бога. Никога няма да съжалявате, че се придържате към това правило. 

Старайте се дневникът ви да си остане личен, не позволявайте на който и да е да го чете. Дневниците
се пишат не за да бъдат публикувани. Те се пишат, за да ни помагат да запазваме спомена си за това, което
прави Бог. Един дневник ще ви помогне да помните това, което е казал Бог. Миналата година докато сте
прекарвали времето си с Бога, може да сте се наслаждавали на някои силни и прекрасни мисли, но ще ги
забравите, ако не отделите време да ги запишете. Достатъчни са само едно или две изречения.” Имате ли
проблеми с  любовните  си  чувства?  Търсите  ли  си  Божий  човек  за  брачен  партньор?  Тогава  запишете
желанията си. Пишете за човека, с който вярвате, че Бог желае да прекарате остатъка от живота си. Пишете
за трудностите,  които придружават предизвикателството да намерите такъв човек.  Опишете борбите си.
Опишете качествата, които бихте желали да притежава. Невероятна е промяната, която може да направи
един дневник. Воденето на дневник беше един от начините, благодарение на които подобрявах стилът си на
писане.  Много  от  произведенията  ми  са  израсли  от  семената  на  мислите  и  наблюденията,  записани  в
личният ми дневник.

 За момент чуйте какво казва Джим Елиот. Какъв дар от Бога е, че имаме привилегията да надникнем
през рамото на този млад християнин. Той писал: “Веднага се изкачих на хълма. Възхитително и възвишено
е  човек  да  стои  под  сянката  на  някое  удобно  дърво,  докато  небесата  приветстват  сърцето  му,  а
вятърът го дърпа за палтото. Да се вглежда, да прославя и да се отдава на Бога, от какво повече може
да се нуждае човек? Тази пълнота, това неподправено вълнение да познавам Бога на земята, не мога да се
въздържа да не извикам отново към Бога. Ако само можех да Го обичам и да му доставя удоволствие,
може  би  по  милост  Той  ще  ми  даде  много  деца,  за  да  мога  да  ги  водя  през  огромните  звездни
пространства, за да изследват Неговите прелести. Но ако това е невъзможно, поне да можех да Го видя,
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да се докосна до дрехата Му и да изкажа благодарност в ушите Му, тогава нито звездите, нито децата
биха имали някакво значение за мене, само и единствено Той Самият.” 

Били ли сте някога в полето, където има много плодове, зреещи на слънце? Може би в някоя хладна
септемврийска сутрин сте се разхождали през ябълковите градини на Хоод Ривър, или покрай Колумбия
Ривър в Орегон. Може би сте минавали край градините с цитрусови дървета в Калифорния или Флорида,
чийто клони се огъват под тежестта на плодовете. Там където живеете, плодовете може да са череши, или
праскови, ягоди или малини или даже банани и папая.  Окото се наслаждава да гледа това изобилие от
сладки и сочни плодове, висящи по клоните или по лозите, очакващи да бъдат откъснати. Благоуханието на
тези плодове изпълват устата със слюнка, а в паметта на изникват приятни спомени. 

Плодородният  християнски  живот  е  такъв  -  сладък,  освежаващ,  задоволяващ,  благоуханен,
подхранващ и наслаждаващ за всеки, който е близо до него. Но такъв живот изисква грижливо обработване
на почвата, грижливо поддържане на оградата и на подпорните конструкции, както и грижливо подрязване
на клоните и филизите. Един по-задълбочен, по-целеустремен стремеж към Христос изисква ежедневно да
му се отделя време и внимание.  Ако това се случи, човек принася плод. Такъв човек изпитва по-малко
напрежение  и  трудности  при  евангелизирането,  в  отношенията  си  с  другите  хора,  в  учението,  с
предизвикателствата, с властите и даже при откриване на Божията воля. Това е причината, поради която
срещите с Бога са приоритет номер едно.

Решимостта да започнем 
Дали Духът на Бога е привлякъл вниманието ви? Добре е човек да бъде емоционално възбуден, когато

Бог насочи вниманието ни към никакъв проблем, но още по-добре е да вземем съзнателно решение да
направим нещо в тази връзка. Прекрасно е да подхранвате добри мисли и мечти, но в живота ви нищо
реално няма да се случи, ако с вяра и подчинение не направите тази първа крачка.

Сега е време да си съставите план за ежедневни срещи с Бога. Неприятелят ще ви казва да не се
занимавате с това, а да правите нещо друго. Той ще ви нашепва: “Ти си твърде много ангажиран с други
неща, ти си твърде зает.” Но всяко извинение, което той може да ви предложи, е лъжа. Ако сте толкова зает,
че не можете да се срещате ежедневно с Бога, това просто означава, че сте твърде зает. Повтарям, вие сте
длъжни да разпределяте времето си. Защо не планирате времето си още тази вечер преди да се легнете?

Моисей  е  бил  човек,  който  се  е  срещал  с  Бога.  Той  е  научил,  че  е  необходима  дисциплина  и
подготовка, за да правим това. Едно нещо е човек да знае какво трябва да прави, а съвсем друго - наистина
да  го  прави.  Колко  много  от  нас  решават  да  се  молят,  но  никога  не  се  молят  или се  научават  как  да
евангелизират, но никога не споделят вярата си? Може да сме научили малко нови неща от разказа за живота
на Моисей, но си припомнихме някои важни неща от Библията. Ние нямаме толкова нужда от някаква нова
технология, колкото от един хубав ритник отзад. Ние се нуждаем от упрека на Светия Дух, защото сме
толкова мързеливи, мудни и заспали, когато стане дума да се изкачваме на тази планина, за да се срещнем за
половин час с Господа.

Нека Бог да свърши работата въпреки нас! Независимо от миналите ни грехове, нека Бог да ни спре в
този момент с напомнянето, че можем да станем далеч по-силни хора на Бога, но трябва редовно да се
срещаме с Него.

Този връх може да е стръмен, може да сте в килера или като майка ми в банята и да сте поставили
бележка “Не ме безпокойте” на вратата. Бог съвсем не се интересува от мястото, което сте избрали или от
продължителността на времето, което сте отделили за Него.  Единственото от което се интересува Бог сте
вие самите.

Глава 16

Негодувание срещу лидер, който е определен от Бога

Една от най-големите тайни е свързана с опасната природа на набожността. Всички, които се стремят
към близки отношения с Бога, навлизат в една опасна територия. В предишната глава научихме колко важно
е човек ежедневно да се среща с Бога.  Знаете ли колко нараним ставате,  когато правите това? Ако сте
решили да посветите живота си на Бога и да си създадете интимни отношения с Всевишния, вие търсите
тъкмо  това,  да  сте  нараними и  навлизате  директно в  едно  минно поле.  Много  скоро  ще започнете  да
изпитвате на собствена гръб това, което наричаме “Принципът на опасността.” 

Тълковният  речник  определя  опасността  като:  “излагане  на  риска  да  бъдеш  наранен;  заплаха.”
Опасността предполага наличието на заплаха от нараняване, а не че това е сигурно. Тя практично описва
опасността, като нещо, което не е задължително, но би могло да се случи. Да предположим, че искате да
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плавате с малка 5-метрова яхта в морето. Когато се озовете далеч от брега, вие се подлагате на опасността
от корабокрушение. Това не означава, че ще претърпите корабокрушение, а че заплахата от корабокрушение
е много реална. По подобен начин, ако човек шофира твърде бързо в дъждовно време по магистрала, той се
излага на опасността да катастрофира. Това не означава, че той обезателно ще катастрофира, но има голяма
вероятност това да се случи. 

В тази глава има едно просто правило, което искам да извлека от живота на Моисей:  Тези, които
решават да повярват в Бога, се превръщат в цел за неприятеля. Може би тази година сте решили да тръгнете
по нов път във вярата си в Исус Христос. Решавате да се събудите от продължителния сън и да тръгнете
след своя Бог към новите хоризонти и правите следното обещание пред Бога: “Господи, искам постоянно да
пребивавам в Твоето присъствие. Искам да се срещам с Тебе. Искам да живея съобразно волята Ти. Искам
да прославям Исус Христос.” 

Ако сте взели такова решение, мога да ви уверя, че обещанието ви е чуто от сатаната. Сега вече сте
цел на атаките на неприятеля. Сега се подлагате на серия опасности, които ще доведат до нараняване в
духовния ви живот. Човек се подлага на опасността да попаднете в неизбежни капани. Не е задължително
да паднете в който и да е от тях, но те ще дойдат. В Новия Завет ясно се казва: “Но всички, които искат да
живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени” (2 Тим. 3:12). В един друг превод на Библията
този стих е преведен така:  “Всички,  които са решени да живеят посветен на Бога живот,  ще бъдат
заставени  да  страдат  заради  вярата  си.”  Това  е  странно  обещание,  но  независимо  от  всичко  то  е
обещание. 

Повечето обещания са окуражаващи, а това обещание можем да наречем реалистично. Според него,
ако човек реши да живее в хармония с волята на Бога, той ще бъде подложен на изпитания, целящи да
разколебаят решението му. Петър също говори за подобно обещание: “Бъдете трезви, будни. Противникът
ви, дяволът, като рикаещ (ръмжащ) лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки
твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света” (1 Пет.5:8-
9). Вашият враг е като ръмжащ лъв, търсещ някоя непретенциозна жертва. Дяволът най-лакомо се нахвърля
върху християните. 

Ако човек направи компромис с вярата си, той на практика престава да бъде цел на неприятеля. Защо
би трябвало дявола да си губи времето с такъв човек, след като той вече е тръгнал по пътя към лагера на
сатаната. Но ако човек решително се изправи сам срещу течението, ако не се съобразява с мнението на
хората за това,  как трябва да прекарва времето си,  ако човек е решен да живее съобразно библейските
стандарти, той трябва да е сигурен, че врагът ще търси начин да го разкъса . Такъв човек се превръща в цел
на стрелите на дявола. Един човек описва това по следния начин: “Който иска да върви с Бога, влиза в
тигана, в суровите изпитания.” Всички, които избират християнския живот, живеят в период на изпитания.
Изпитанието ще дойде при всеки от тях. Толкова много хора могат да свидетелстват: “Знаете ли, съвсем
наскоро взех решение да вървя с Бога. Наистина си мислех, че от този момент нататък всичко в живота ми
ще бъде по-добре. А се оказа, че нещата се влошиха.” 

Преди години един човек ми каза, че взел решение, което се различавало от всичко останало, правено
от него в религиозния му живот.  Този човек решил да бъде верен на Бога, независимо от всичко. И той ми
разказа: “От мигът, в който тези думи излязоха от устата ми, аз бях атакуван от безкрайна поредица от
проблеми, непрестанно заживях в изпитания и постоянно се намирам под прицела на неприятеля.” Една
вечер, когато проповядвах на тази тема, научих че няколко приятели от Заир са дошли да се срещнат с мене.
След службата отидох в стаята, където се намираха, започнахме да разговаряме и те ми казаха: “Това, която
проповядва тази вечер беше за нас. Точно така се чувстваме ние.” А тези хора живееха на хиляди километри
разстояние  в  Заир.  А аз  си  мислех,  че  казаното  в  проповедта  беше  за  мене,  защото  докато  подготвях
проповедта си казвах, че темата беше специално насочена към собствените ми нужди. 

Това е всеобщ и универсален принцип: според  “Принципа на опасността,” ако човек е решил да
живее в хармония с Бога, неприятеля ще го превърне в цел за нападенията си. Но не всичко е загубено.
Съвсем не е така! Нашата огромна надежда и увереност е, че Онзи, който е в нас и е по-велик от онзи, който
е в света.  Ние не се срещаме с непобедим противник, с който да не можем да се борим или да му се
противопоставяме твърдо и да бъдем в безопасност в нашето решение. Нашият Бог е Бог на надеждата.
Пс.4:3 ни призовава към това, което наричам: “въоръжаване за битката.” Възможностите на Бога да помага
никога  няма  да  се  изтощят.  Когато  верните  му  последователи  са  в  нужда,  Той  ще  им  предостави
необходимата помощ. 

Докато човек се сражава, Бог ще се грижи за всичките му нужди: “Но знайте, че Господ е отделил за
Себе Си Своя угодник (т.е. своя мъж или жена); Господ ще слуша, когато викам към Него” (Пс.4:3). Когато
решите да бъдете считан за християнин, когато решите да бъдете личност, отдадена на Бога, а не просто
бягащ от неизбежното наказание жалък християнин, който приема Христос като някакъв авариен изход, вие
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се превръщате в обект на специалното внимание на Бога. Бог казва, че ви е отделил за Себе си. Освен това
стихът добавя: “Господ ще слуша, когато викам към Него.” Тези две мисли вървят в хармония. Когато дойде
опасността, верният последовател често трябва да се обръща за помощ към Бога. Поради което Бог казва:
“Аз съм тук и ще ти отговоря. Аз ще те чуя това, което ми казваш.” Когато вървите близо до Бога, вие ще
живеете в съвсем реалната заплаха да бъде атакуван от противника. А колкото по-близо сте до Бога, толкова
по-голяма е опасността.

Негодуванието на тълпата 
Моисей е избрал да върви с Бога и по тази причина се превърнал цел на врага. Как този верен на Бога

човек е реагирал на неизбежните изпитания и страдания? В Числа 10 се казва, че израилтяните били в
подножието на Синай, построили  скинията и събирали заедно главите си, докато четели закона на Бога. Те
се подготвяли да напуснат Синай и да продължат пътя си към Обетованата земя, наречена Ханаан. Моисей
трябвало да ги поведе по този път. Но преди това дошли изпитанията. “Във втората година, на двадесетия
ден от втория месец, облакът се издигна от скинията за почит на свидетелството…Тогава, като се сне
скинията, дигнаха се гирсонците и мерарийците, които носеха скинията” (Чис.10:11,17). 

Скинията е била преносим дом за богослужение, направен от платнища, поддържани от стълбове,
които можели да се демонтират, платнищата се снемали на земята, сгъвали се и са били носени на рамене от
хората на Бога.  Когато израелтяните стигали до мястото,  където трябвало да се  установят на лагер,  те
изграждали скинията. Когато облакът тръгвал, хората сгъвали скинията, носели я до следващото място за
лагеруване, където я монтирали отново. Може би си мислите, че тези хора, които току-що са видели Закона
на Бога, написан от Собствената му ръка, които току-що са издигнали този напълно нов преносим дом за
богослужение, проектиран от Божия разсъдък, са били 100% възхитени от перспективата да тръгнат към
Обетованата земя. Но те не са мислили така. 

Всяка голяма група хора, които искат да вървят с Бога винаги привлича една по-малка група, която
няма  такова  желание.  Библията  нарича  тази  по-малка  група  “тълпата.”  Знаете  ли  какво  означава
еврейската дума, използвана за “тълпа?” Това означава “боклука на обществото.” В този лагер от стотици
хиляди израилтяни и малцина чужденци, които са се присъединили към тях при изходът им от Египет, един
сегмент от това общество постоянно представлявала трън в петата на Моисей. В Из.12:38 Бог ги нарича:
“голямо  разноплеменно множество.”  Тук,  в  Числа,  Бог  ги  нарича  “тълпа.”  Чис.11:1  описва  една  група
израилтяни, намиращи се на пътя за Обетованата земя, които не са искали да вървят след Бога: “И людете
зле роптаеха в ушите на Господа; и Господ чу, и гневът Му пламна; и огън от Господа се запали между
тях та пояждаше неколцина в края на стана” (Чис.11:1).  Когато станало напечено, тези недоволници
завикали срещу Моисей, той се помолил на Бога и от небето бил изпратен смъртоносен огън. Но не всички
недоволници били избити. В ст.4-5 се казва:  “И разноплеменното множество, което беше между тях,
показа голямо лакомство; също и израилтяните пак плакаха и рекоха: “Кой ще ни даде месо да ядем? Ние
помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, праза и червения и чесновия лук.”
Импулсивно си отговорих: “Ето това се получава, когато човек яде такава храна!” Праз и риба, чесън и
червен лук,  не е чудно, че са изгубили апетита си.  И те започнали да се  оплакват:  “няма на какво да
гледаме, освен тая манна” (ст.6).

Изпитанието на обезкуражението и депресията 
Може да сте верен на Бога човек, но ако постоянно чувате деморализиращи думи, те скоро започват да

ви деморализират и разрушават. Искате да вървите с Бога, но с вас има неколцина, които просто не желаят
да вървят в тази посока. Те са шумни и кресливи, изпълнени са със съжаления и са отрицателно настроени.
Те не желаят да вървят в Божия път, а искат да вървят по своя си път. И винаги си спомнят за миналото и
колко добре  са  си живеели тогава  (преди да се  появите вие).  Д-р  Хауард Хендрикс  обичаше да казва:
“Онези добри стари времена са причината, която създаде тези лоши времена, в които живеем сега .”
(Коментар: Колко точно тази фраза описва съжалението и тъгата за загубения социализъм сред немалка част от българите. Не
е чудно, че сме най-бедни и изостанали в сравнение с другите бивши социалистически страни. Д.Пр.) 

Моят верен учител улучва право в целта, нали? Ние искаме да гледаме назад към онези “добри стари
времена” и даже не искаме да дадем шанса за реализиране на предизвикателните нови времена.  Тълпата
никога не разбира това. Моисей чул това мърморене, недоволство и оплакване. Той го чувал постоянно.
Чувал го толкова често, че му се искало да затисне устата на недоволниците.  “И Моисей чу как людете
плачеха в семействата си, всеки при входа на шатъра си; и Господният гняв пламна силно; стана мъчно и
на Моисея” (Числ11:10). Не можете ли да си представите как Моисей се разхожда между подредените в
редици палатки и слуша постоянните оплаквания, обвинения, плачове, и гледа постоянно намръщените и
отчаяни лица, тъжното поклащане на главите и охкането. Много скоро това започнало да изтощава този стар
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мъж. 
Искаше ми се да ви кажа, че Моисей е преминал през всички тези изпитания без проблеми. В 75% от

случаите той наистина успявал. Но има едно изпитание, с което той не можал да се справи. Мога да се
поставя на мястото му. Наистина разбирам. Моисей толкова много е искал хората да видят Бога по начина,
по  който  той  го  е  видял  в  горящия  храст,  да  повярват  на  облака,  който  тръгнал  безпогрешно  към
Обетованата  земя,  но  те  не  направили  това.  Моисей  искал  израелтяните  да  развият  в  себе  си  глад  за
небесното, който се засища от небесната храна,  но те не пожелали. Най-накрая те го изморили и той се
обезкуражил. 

Не е изненада, че го чуваме да казва следните неразумни думи на Бога: “Защо си оскърбил слугата
Си? И защо не съм придобил Твоето благоволение, та си турил върху мене товара на всички тия люде? Аз
ли съм заченал всички тия люде? Или аз съм ги родил, та ми казваш: Носи ги в лоното си, както гледач-
баща носи бозайничето, до земята, за която Си се клел на бащите им? От къде у мене месо да дам на
всички тия люде? Защото плачат пред мене и казват: Дай ни месо да ядем. Аз сам не мога да нося тия
люде, защото са много тежки за мене. Ако постъпваш Ти така с мене, то убий ме още сега, моля, ако съм
придобил  Твоето  благоволение,  за  да  не  видя  злочестината си.”  (Чис.11:11-15)  Разбирате  ли  как  се  е
чувствал Моисей? Били ли сте някога толкова отчаяни? Колкото по-дълбоко посвещавате себе си на Бога,
толкова  по-тежък става  товара.  Колкото по-бързо  тича  човек,  толкова  по-тежка  става  котвата,  която го
задържа. Чуйте ме добре: колкото по-големи са мечтите, които Бог ви дава, толкова по-упорито тълпата ще
ги разрушава. Недоволните ще се оплакват, ще вдигат шум и безредици. И ако ги слушате достатъчно дълго,
вие ще изпаднете в отчаяние.

Познавах един млад човек, който преподаваше в едно училище в Лос Анджелис. Той се опитваше да
преподава математика на една група ученици, в която имаше “тълпа”, която не искаше да научи нищо. Той
ми каза:  “Пастор Чък,  това  което всъщност правя,  е  да уча  децата на дисциплина и между другото се
занимаваме с малко математика.” Той ми каза, че веднъж изразходвал голяма част учебния си час, за да
застави един от учениците да излезе на черната дъска и най-накрая успял със сила да го завлече до там.
“Исках да ме обясня някои неща,” каза ми той. Ето това се е случвало в неговите часове. 

Мислите ли,  че този учител се  е  отчаял? Той е  имал професионализма на Моисей в областта на
математиката, обичал е страстно предмета си и е знаел как да го преподава. Но е изразходвал времето си, за
да  гаси  пожари,  които  нямат  нищо  общо  с  неговото  призвание.  Вместо  да  се  бори  с  формулите  и
уравненията, той установил, че се бори с недисциплинирани ученици. 

Мога ли да ви дам един съвет? Веднага след като една група стане достатъчно голяма, “тълпата” в нея
се  появява.  Когато класът  за  изучаване  на  Библията  увеличи размерите  си,  рано или късно вие  ще се
срещнете с тълпата. Вие отивате в Библейско училище, в семинарията, в християнски колеж и се оказва, че
тълпата е там. Посетете църква, независимо колко голяма е тя и ще откриете тълпата. Основете църква и е
само въпрос на време тълпата да се появи. Същото е валидно и за групите в църквата, в неделното училище,
в хоровете. Независимо за какво става въпрос, когато имате достатъчно голяма група, вие ще се срещнете с
тълпата. 

Това означава, че когато искате живота ви да достави удоволствие на Бога, когато силно искате да
означавате много за Христос, рано или късно ще се окажете рамо до рамо с тълпата. С онези, които съвсем
не се интересуват, дали Бог ще остане доволен от поведението им. И ако не забележите появата им, вие ще
им позволите да вземат най-доброто от вас и вие ще се потопите в отчаяние и потиснатост. Една от най-
големите  битки,  които  съм  преживявал  като  студент  в  семинарията  беше  свързана  с  тълпата.  Аз  бях
достатъчно наивен за да вярвам, че всичките ни преподаватели са хора, които твърдо вярват в Бога. Аз бях
толкова странен, защото си мислех, че ако човек наистина се е посветил на обучението, то това наистина се
заслужава усилията. 

Но малък процент от състудентите ми съвсем не се грижеха за обучението си. Трябваше да се боря с
отчаянието, което витаеше около тях. Разбира се, аз не бях някакъв свръх светец, който никога не правеше
грешки и е изживял неопетнено живота си. Но моите цели влязоха в стълкновение с редица от състудентите
ми и ние имахме някои конфликти. Това беше неприятно, даже потискащо преживяване. Но ако човек се
фокусира върху тези конфликти, той ще остане обезкуражен. 

Тъкмо така е станало с Моисей. Той чувал оплакванията, разнасящи се от твърде много палатки и
най-накрая  проплакал:  “Господи,  вземи  живота  ми.”  Това  е  израз  на  дъното  на  отчаянието.  Веднъж
изтощеният Илия промърморил подобни думи, докато се намирал под едно изсушено дърво в пустинята.
Йона казал същото, когато се намирал под една изсушена тиква извън стените на Ниневия. И двамата са
били готови да се предадат, и двамата са молили Бога да умрат незабавно. 

Но Бог отказал да вземе живота както на Илия и Йона, така и на Моисей, като същевременно се
погрижил за разрешаване на проблема.  Моисей отново се опитвал да направи твърде много, поради което
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Господ намалил товара му, прехвърляйки част от работата върху помощниците му. Вие сами можете да
прочетете Чис.11:16-25.  Бог се погрижил да разреши проблема на Моисей.  Но в момента,  в който това
изпитание напуснало сцената от дясната страна, от ляво се появило друго. По петите на първото изпитание
се появило второ. Ето така се случва, когато решим да вървим с Бога. Изпитанията могат да идват при нас
едно след друго.

Изпитанието на ревността и на незаменимостта 
Второто изпитание за Моисей започнало със следните думи от Чис.11:26: “Обаче двама от мъжете

бяха останали в стана…” Няма да разберем смисъла на казаното в това изречение, ако не знаем, че Моисей
преди това бил казал на седемдесетте старейшини на израилтяните да излязат и да застанат пред шатъра за
срещане. Бог назначил тези седемдесет човека, за да помагат на Моисей да носи товара. Но когато те се
подредили в една редица се оказало, че двама от старейшините ги няма. Единият от тях се наричал Елдад, а
другият Модад. Но те не са били непокорни. Всъщност Духът на Бога ги заставил да останат в стана. В ст.26
се казва: “та и на тях застана Духът…и те пророкуваха в стана.” 

Един младеж видял това и се втурнал да съобщи на Моисей новината: “Елдад и Модад пророкуват в
стана” (ст.27). Какво е искал да каже този младеж? Той е казвал: “Моисей, това е твоята работа. Ти си
пророкът.  Ако някой трябва да пророкува, то това трябва да си само ти и никой друг.” Така е гледал този
младеж на случилото се и казвал: “Моисей, двама приятели не се вписват в програмата. В края на краищата,
те се намесват в работата ти.” Интересно е да видим какво е станало след това:  “И Исус Навиевият син,
слугата на Моисея, един от неговите избрани, проговори и рече: Господарю мой, Моисее, забрани им”
(Чис.11:28). Тези млади хора са били ревниви заради ролята на Моисей. Те казвали: “Моисей, не можеш да
им позволиш да правят това. Ти си пророкът. Какво правят Елдад и Модад? Какви си мислят че са, когато
пророкуват? Това е твоя работа.” 

Харесва  ми,  че  Моисей  е  бил  по-широкоплещест  и  не  е  послушал  този  съвет.  Той  отговорил
безопасно,  без  всякаква  нотка  на  ревност:  “А Моисей  му  рече:  Завиждаш ли за  мене?  Дано  всичките
Господни люде бъдат пророци, та да тури Господ Духа Си на тях” (ст.29)!  Ето това се нарича липса на
егоизъм. В този човек на Бога е липсвала и капчица несигурност. 

Вие стремите ли се към Бога? Искате ли да бъдете считани за християнин? Бог дал ли ви е талант да
Му служите? Ако е така, някъде редом до себе си ще се срещнете с изпитанието на ревността, с чувството,
че сте незаменим в някаква конкретна дейност. И някой до вас ще посее семената на ревността в сърцето ви
и ще ви изкуши да се чувствате незаменим. Човек започва да си мисли: “Какво прави там тази жена? Аз
мога да преподавам по-добре от нея. Или, онзи човек постоянно дебне. Той се опитва да заграби властта.
Всички знаят, че тук аз съм най-важният.” 

Чували ли сте някога тези думи или нещо подобно? Може би вие самият сте ги казвали? Това са думи,
демонстриращи жалка ревност и горда незаменимост. Чуйте ме! Всеки може да бъде понижен, ако Бог го
детронира.  Някои  от  най-ревнивите,  най-подозрителните  хора  в  света  са  така  наречените  известни
християнски личности,  влюбени в собствения си имидж в очите на хората.  За тези хора е важно да се
обръщат към подходящите хора, да бъдат виждани близо до харесваните личности и да накарат другите да
се възхищават от тях. Те се стремят към слава. А Бог помага на онзи, чиято слава затъмнява тяхната. Едно
старо стихотворение предупреждава за тази опасност:

Когато се почувстваш важен,
когато егото ти се надига,
когато започнеш да се считаш за незаменим,
тогава печелиш наградата за самонадеяност.

Когато чувстваш, че отсъствието ти
ще остави незапълнима с нищо празнота,
просто подчини се на следните инструкции
и виж как това ще смири душата ти.

Вземи една кофа, напълни я с вода,
след това си потопи ръката във водата до китката.
После бързо я извади от водата и дупката, която се образува във водата,
представлява мярката на това, колко ти липсваш на другите.

Можеш колкото си искаш да разплискваш вода, когато потапяш ръката си
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и да разбъркаш водата в цялата кофа, 
но когато спреш за минута,
положението ще се върне там, където е било преди.

Вие и аз не сме незаменими. С изключение на Господ Исус Христос, никой не е незаменим. Той е най-
важният. Той е Президент Номер Едно. Той е основателят. Той е на първо място. И когато Той накара някой
да замине, и когато доведе друг човек, и когато понижава един човек и повишава друг, Бог ръководи нещата.
Това е Негово суверенно право. Проблемът се появява, когато ние си мислим, че сме независими. Приятелю,
Бог те поставя там, където Той иска ти да бъдеш. Той ти дава работата. Той може да ти я отнеме точно
толкова бързо, колкото бързо ти я е дал. Човек просто трябва вярно да върши работата си, да бъде смирен и
да възвишава и отдава славата на Христос.

Изпитанието да бъдеш погрешно разбран и погрешно представен 
Твърде вероятно е Сепфора, жената на Моисей да е умряла и той се оженил за друга жена, описана в

Чис.12:1 като етиопка. Вгледайте се в отговора на избора, направен от Моисей: “В това време Мариам и
Аарон говориха против Моисея…” Почакайте малко! Кои са Мариам и Аарон? Това не са ли сестрата и
брата на Моисей? Точно така, те са. 

Невероятно е, но точно по-старият брат на Моисей започнал една клеветническа кампания срещу по-
малкият си брат. Защо? “Поради етиопката, която бе взел за жена.” Този откъс затруднява някои хора,
защото Бог защитил Моисей, въпреки че се оженил за жена, която не била израилтянка. Та нали тъкмо Бог
специално беше забранил на който и да е израилтянин да се жени за жена от ханайците. Да, Той е забранил
това. Но тази жена е била етиопка, а не от ханайците. На израилтяните не е било забранено да се женят за
етиопки. Истинският проблем е бил в разбирането им, че Моисей не е потърсил съвета на Мариам и на
Аарон.  Те са се считали за незаменими членове на вътрешния кръг. Те не могли да се примирят, когато
Моисей взел това решение, без да се консултира с тях. 

Поради това казали: “Само чрез Моисея ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас” (Чис.12:2)? Може
би си представите, как присъстващите са притихнали, защото след това в Библията се казва: “И Господ чу
това.” Оох! Това не е утешителна мисъл.  При всяка клевета има човек,  който я казва и други,  които я
слушат.  А Бог е между говорещия и слушащите го. Преди слушателите да са чули клеветата, Бог вече е
възприел казаното. Мариам и Аарон погрешно представили този човек на Бога, който взел решение да се
ожени,  което те  не могли да  разберат и не  биха одобрили.  Тъй като се  почувствали пренебрегнати,  те
поставили палците зад тирантите си, изпъчили се гордо и казали: “Вижте, ние имаме същата власт като
Моисей.” По-късно ще разгледаме това. 

Библията казва: “И веднага Господ рече на Моисея, на Аарона и на Мариам: Излезте вие тримата
към шатъра за срещане.  И тъй,  излязоха и тримата” (Чис.12:4).  Когато чета тези думи,  по гърба ми
полазва един суеверен трепет. Спомняте ли си случаите от училищния ви живот, когато сте били извиквани
да се явите при директора? О, човече, по-добре е да потърсите първия възможен авариен изход. Вие просто
не можете да повярвате, че трябва отидете в кабинета на директора. И Господ казал: “Вие тримата, елате в
кабинета Ми. Незабавно.” Разбира се, Моисей не е имал от какво да се страхува. Той е бил доволен, че
отново ще бъде в присъствието на Бога, не е било така с Мариам и Аарон. 

Когато Бог им казал да дойдат, не трябва да се съмнявате, че те са дошли. И ето какво са чули да им
казва Бог:  “Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез
видение, на сън ще му говоря. Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той е, който е верен на целия Ми
дом; с него Аз ще говоря уста в уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. Как…не се
изплашихте  да говорите  против слугата Ми Моисея”  (Чис.12:6-8)?  Бог  казал:  “Аз имам неповторими
отношения с Моя слуга Моисей и никой няма да заеме мястото му. Той ще умре и ще си отиде, но до тогава,
докато е жив никой друг от този лагер ще има такива отношения с Мене. Поради това го оставете сам!” 

И за да бъде сигурен, че някой не е разбрал погрешно това свято съобщение, Бог остави визитната си
картичка,  за  да  ни  напомня  за  Него:  “И  като  се  оттегли  облакът  от  шатъра,  ето,  Мариам  беше
прокажена, бяла като сняг; като погледна Аарон към Мариам, ето, тя беше прокажена. Тогава Аарон
рече  на  Моисея:  Моля  ти  се,  господарю  мой,  не  ни  възлагай  тоя  грях,  с  който  сторихме  безумие  и
съгрешихме. Да не бъде тя като мъртво дете, на което половината от тялото е излязло, когато излиза
от утробата на майка си” (Чис.12:10-12). 

И как е отговорил Моисей на тази молба? В ст.13 се казва, че той се помолил на Бога: “ О, Боже, моля
Те,  изцели я.”  Каква човечност!  Моисей бил предаден и оклеветен от сестра си,  но когато видял,  че е
прокажена, той казал: “Господи, очисти тялото й.” Сега дошъл редът на Бог да отговаря. В ст.14 е записан
един отговор, който е уникален и не се повтаря на друго място в Библията: “А Господ рече на Моисея: Ако
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би я заплюл баща й в лицето, не щеше ли да бъде посрамена седем дена? Нека бъде затворена вън от
стана седем дни, и след това да се прибере” Поради това Мариам била изведена от лагера и живяла седем
дни извън него, а хората не тръгнали, докато тя не се присъединила към тях. 

Ст.12 ни напомня как Бог защитава този човек, който му е верен. Не е нужно такъв човек сам да се
защитава, тъй като Бог ще го защити. Уверявам ви, че ще бъдете погрешно разбирани. Но когато това се
случи, не се опитвайте да се защитавате срещу всички изречени срещу вас клевети. Оставете Бог да ви
защити. 

Мисля, че е особено интересен фактът, че  Моисей е бил оклеветен от най-близките си роднини. В
края на краищата, за кого ще се ожени си е било лично негова работа, нали? Въпреки това семейният живот
очевидно е тази скандална област, от която тълпата най-често се храни, особено в средите на вярващите. Бог
не ни казва защо Моисей се е оженил за тази жена. Но според мен, след като Господ е защитил решението
на Моисей, те двамата трябва да са обсъждали това решение и Моисей е избрал жената, за която Бог е
решил да се ожени. Но Аарон и Мариам не са приели това и се нахвърлили върху по-малкия брат. 

А ето  и  едно  предупреждение,  с  което  всеки  човек  трябва  да  се  съобразява:  Бъдете  извънредно
внимателни  когато  говорите  за  личния  живот  на  вярващите  в  Бога.  Ако  не  разполагате  с  факти  и  се
безпокоите как ще бъде възприето това, което искате да кажете, поговорете насаме с този човек, а още по-
добре е въобще да не говорите по този въпрос.  Ужасен съм от това, което казват някои хора за личности,
с които други хора са решили да сключат брак. 

Един от вярващите от по-старото поколение изгуби жена си и след няколко години самота се ожени за
една жена, която беше с няколко години по-млада от него. Една любопитна натрапница отишли при него и
му казала: “Нахалство! Как можеш да имаш дебелоочието за се ожениш за жена, която е по-млада от тебе?”
А  той  й  отговорил  през  зъби:  “Виж  какво,  предпочитам  да  дишам  миризмата  на  парфюма,  а  не  на
камфоровия спирт до края на живота си.” Прекрасен отговор! Иска ми се за знам какво е отговорила на това
тази натрапницата. Може би не е казала нищо (стига да е била толкова умна). 

Просто бъдете сигурен,  че сте избрали посочения от Бога мъж или жена и забравете останалото.
Неизбежно  някой  ще  ви  дразни  заради  изборът  ви.  Същото  се  отнася  и  за  децата  ви.  Не  обръщайте
внимание на това, което говорят хората, просто си вървете по пътя. Ще ви помогне, ако помните думите на
един  мъдър  човек:  “Зрелостта  представлява  трансформация  от  състоянието,  при  което  човек  има
чувствителна  кожа  и  нечувствително  сърце  в  състояние,  при  което  човек  има  нечувствителна  кожа  и
чувствително  сърце.”  Мъдър  съвет.  Не  позволявайте  на  сърцето  ви  да  се  втвърдява,  но  се  стремете
черупката ви да стане твърда. Човек никога няма да бъде верен на Бога лидер, ако има чувствителна кожа,
т.е. ако лесно се обижда.

Изпитанието да бъдеш пренебрегнат и отхвърлен 
Когато израилтяните застанали на границата на Обетованата земя,  Бог им казал за разузнаят тази

земя.  Той  ги  изпратил  от  пустинята  Паран,  за  да  направят  таен  оглед  на  Ханаан.  Били  изпратени  12
съгледвачи, които прекарали 40 дни за да обиколят и изследват всичко в нея. Когато се върнали, те казали:
“Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там текат мляко и мед; ето и плода им” (Чис.13:27).
Шпионите давали пример след пример за прекрасните плодове, донесени от Обетованата земя. Сърцето на
Моисей затуптяло по-бързо, защото той си представил как хората влизат в тази земя и възприемал това така,
както Бог бил обещал. Да! Това наистина щяло да се случи! Това, което Бог му бил казал в Медиамската
пустиня най-после предстояло да се осъществи. 

Но  със  същата  бързина  се  случило  нещо  ужасно.  Продължавайки  да  разказват  какво  са  видели,
съгледвачите казали: “Людете обаче,  които живеят в земята са силни,  и градовете укрепени и много
големи; там видяхме още и Енаиновите синове” (ст.28). Кои са били Енаиновите синове? Това са били
великани, едно племе на гиганти, който изплашили съгледвачите до обезумяване.  “Както си вървяхме и
изведнъж попаднахме на тези гиганти. И оттогава бягаме, за да се върнем при вас, братя и да ви кажем за
това.” 

Преди много години,  докато работех като пастор в една църква  в  Нова  Англия,  там имаше едно
семейство,  което би накарало даже Енаиновите синове да избягат от страх. Мъжът беше висок около 2
метра,  а жена му -  около 185 см. Когато жената носеше обувки с високи токчета,  човек можеше да си
помисли, че е попаднал в в някаква дупка, защото те се намираха някъде високо над него. Една неделя след
църква  двамата  влезли в един гастроном,  за  да си купят  някои неща за  неделния обяд.  Докато бутали
количката си между щандовете с продукти, внезапно едно момченце се появило иззад ъгъла. То се спряло
изненадано, погледнало нагоре към тях и изпищяло: “Великани!”, след което отпрашило в друга посока.

Нещо подобно са направили и съгледвачите. Разказът им обезсърчил израилтяните, а и сърцето на
Моисей  се  присвило.  Въпреки,  че  Исус  Навин  и  Халев  настоявали:  “Не  вярвайте  на  тези  мъже  за
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великаните. Ние имаме един Бог, който е великан и той може да ни заведе без проблеми в тази земя.” Но
хората отказали да ги слушат и имали друга идея какво би трябвало да направят. “И рекоха си един на друг:
Да си поставим началник и да се върнем в Египет” (Чис.14:4). 

Ето това е изпитанието - да бъдеш пренебрегнат и отхвърлен.  Хората не искали Обетованата земя,
нито Моисей. Те искали да се върнат обратно при веригите си в  Египет, защото да влязат в Обетованата
земя означавало да се срещнат с гигантите. Колко сериозно е било намерението им да се върнат обратно в
Египет? Когато Исус Навин и Халев се опитвали да убеждават хората да влязат в Ханаан, а Моисей и Аарон
паднали по очи на земята пред очите на всички израилтяни, Библията казва: “Но цялото общество рече да
ги убият с камъни” (Чис.14:10). С други думи: “Нека да се отървем от тях. Щом не постъпват така, както
искаме, да ги изпратим на онзи свят. Я ми подай един от тези камъни!” 

Изпитанието на огорчението и отмъщението 
Какъв шанс за Моисей да кажи: “Боже, унищожи ги!” Ако някой е имал право да изпитва огорчение и

желание за мъст, то това е бил Моисей в този момент. Незабавно в шатъра за срещане се появила славата на
Бога и Господ му казал:  “До кога ще Ме презират тия люде? И до кога няма да Ми вярват, въпреки
всичките знамения, които съм извършил посред тях? Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а тебе ще
направя народ по-голям и по-силен от тях” (Числ.14:11-12). Ето това се нарича изкусително предложение!
Всичко да започне отначало. Погреби тези мърморещи и плачещи хора в пустинята и започни отново с нов
народ. Какво да направи Моисей? 

Ако Бог беше предложил на мене това нещо, аз може би щях да кажа: “Хмм, нека да помисля за
малко. Боже, това не е лоша идея. Бих ли могъл да запазя със себе си Халев и Исус Навин?” Но не така е
отговорил Моисей. Той казал следното: “Но Господи, ако направиш това, Твоята вярност ще бъде опетнена.
Египтяните ще се научат за това и какво ще кажат другите народи?” В отговора на Моисей няма огорчение,
няма желание за мъст, няма даже следа от огорчение. На практика Моисей защитил този коравоврат народ и
помолил Бога да се въздържи от отмъщение срещу тях. И Бог направил така. 

Когато  като  верен  на  Бога  човек  бъдете  нападан  от  други  хора,  това  последно  изпитание  на
огорчението и желанието за мъст ще ви разяде като киселина отвътре. Много верни на Бога хора, изпълнени
с огорчение и желание за мъст, превръщат проповедите си в оръжие, с което се бият срещу тълпата. Лош
план. Колко по-добре е всичко да бъде оставено на Бога, така  както е направил Моисей.

Три истини за да бъдем верни на Бога 
Предлагам ви три съвета, които могат да ви помогнат в живота:
Верният на Бога живот никога не е лесен. Дали получаваме награди? Да. Изпитваме ли пълнота?

Да. Заслужава ли си? Хиляда пъти да.  Но такъв живот не е лесен. Помислете два пъти, преди да станете
християнин. Помислете два пъти, преди да се подпишете, че ще служите в една култура, която поставя на
най-високо място кръста или че работите в едно християнско училище, защото пред вас се простира цяло
царство с трудности. Тънкокожи светци, пазете си!

Верният на Бога живот често е опасен. Веднъж един човек казал, че живота на апостолите е бил
подобен на кърваво надбягване, провеждано през заснежени хълмове, едно истинско кърваво изпитание.
Ако се стремите към безопасно, защитено, лишено от емоции преживяване на остатъка от живота си, в
такъв случай тясната пътечка, която лъкатуши през стръмните хълмисти склонове на богосъобразния живот
може би не е за вас.

Верният на Бога живот винаги е изпълнен със събития.  Един мой приятел-християнин, чието
семейство е активно и обича приключенията, понякога споделя: “Моята тъща много обича да ни посещава.
Тя казва: “Винаги, когато съм тук, нещо се случва. Всичко  е толкова вълнуващо.” 

Истината е, че ако наистина искате да победите синдрома на отегчението, посветете живота си на
Христос. Животът ще започне да идва при вас! Вие ще се превърнете в ефективна личност, получила сила
от небето и битката ще започне. Вие никога няма да намерите бойци от фронтовата линия, които да спят. Те
винаги се бият. Войната бушува. Изумително е колко неща се случват в живота на човека, когато посвети
живота си на Христос. Пс.34 казва:  “Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях”
(ст.19).  Мога  да  ви  обещая  едно нещо:  Ако постоянно вървите  с  Христос,  всички  окови на  ада  ще се
разкъсат и всички небеса ще дойдат да ви спасяват! И вие ще се намирате точно по средата на космическата
битка, в която залога е толкова висок.

Ако харесвате праза, червения лук, чесъна и рибата, поляна с чаша топла вода от река Нил, за вас е
по-добре да се върнете в “добрия стар Египет.” Но ако искате да се запишете и да станете един от Божиите
командоси, сражаващи се на територията на врага, животът ви никога няма да е същият. Вие едва ще имате
време да хапнете на крак от небесната манна, докато привеждате в ред копията си, но живота ви никога
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няма да е отегчителен.
Но това е единственият начин да живеем!

Глава 17

Момент на ярост

Преди  години,  докато  пиехме  първото  си  сутрешно  кафе,  едва  можахме  да  повярваме  на  едно
вестникарско заглавие: “Открити са дванадесет трупа.” Полудял човек убил с тояга една дузина хора и ги
заровил в плитък гроб на брега на една река в северната част на Калифорния. При последвалото разравяне в
гроба се установило, че точният брой на жертвите е с няколко човека повече. Във вестниците се появяват
много подобни заглавия.  Кървави убийства в закусвални, в пощи и както става напоследък - в училища и на
спортни площадки.  Оръжията  станаха по-ужасяващи,  убийците  и жертвите  им стават  все по-млади,  но
споменът от тази трагедия е толкова силен и никога няма да избледнее. 

Все  още  си  спомням горещата  тексаска  сутрин  на  1.08.1966,  когато  Чарлз  Уитмън  занесе  ръчна
картечница в наблюдателната кула на библиотеката на Тексаския Университет. Преди да привърши работата
си и да се самоубие, той успя да погуби не по-малко от 16 невинни жители по улиците на град Остин.
Няколко месеца преди това, Ричард Спек се промъкна в една болница в Чикаго и удуши или закла с нож 8
медицински сестри. Когато чуем за подобни истории, ние невярващо поклащаме глави. Кой би могъл да
определи причината за такива постъпки? Даже професионалните психиатри, които изследват убийците, не
могат да намерят основателни причини за тези ужасни примери на смъртоносно насилие. 

С остаряването започваме да се чудим как могат хората със собствените си ръце да отнемат живота на
невинните  си  братя  и  сестри.  Смятам,  че  списание  “Time”  дава  най-добрия  отговор.  Преди  години,
разказвайки ни една история за убийство, неговите редактори публикуваха снимка на убиец, надвесен над
жертвата  си,  а  под  нея  имаше  надпис:  “Момент  на  ярост.”  Специалистите  по  социалните  отношения
предупреждават, че днес хората седят върху емоционални бурета с барут.  Ние се променихме и от хора,
който имат слаби задръжки се превърнахме в хора, които въобще нямат задръжки и избухват моментално.
Как иначе можем да обясним феномена на “пътното насилие,” при което моторист насочва пистолет през
прозореца на изпреварваната от него кола и застрелва шофьорът й, защото го е ядосал. 

Петте етапа на гнева 
Психолозите са направили задълбочени проучвания на гнева. От тях научаваме, че гневът преминава

през пет етапа, като всеки следващ етап е по-интензивен от предишният.
Психолозите ни казват, че гневът започва с  лека възбуда. Този етап се характеризира с липсата на

лекота, предизвикана от някакво неприятно безпокойство. Това може да бъде задръстване на движението
или  от  притесненията,  свързани  с  тревогата  за  група  шумни  деца  в  някой  малък  дом,  от  липсата  на
достатъчно пари за плащане на неотложни разходи, от липсата на търпение или от безсъние. Така леката
възбуда започва да нараства.

Това  води  до  възмущение,  едно  по-дълбоко  ниво  на  интензивност.  Възмущението  представлява
реакция на нещо, което изглежда нечестно или нелогично. То може да се прояви под формата на насилие,
така както се случва при някои спортни състезания, когато човек от публиката хвърля бирена бутилка на
терена или на игрището и тя удари съдията. Човекът от публиката е ядосан, защото вярва, че отсъждането
на съдията е било несправедливо. 

Третото ниво е  дълбоко възмущение, което според психолозите винаги намира външен израз. Няма
човек, който да може да сдържи гневът си на този етап. Когато гневът ви стигне до това ниво, вие изпитвате
силно желание да отмъщавате,  да се защитавате,  да отвърнете на удара и не можете да се въздържите.
Дълбокото възмущение има много лица и всички те са грозни.

Неконтролируемата  ярост  скоро  преминава  в  ярост,  който  представлява  четвъртия  етап  на  гнева.
Яростта е предшественик на насилието. Това може да включва моментна загуба на контрол, даже временна
загуба на съзнание. В момент на ярост ние се бием срещу някой друг. Преди години по телевизията гледах
документални филми, които показваха подробности от убийствата в района на Лос Анджелис. Повечето от
тях бяха извършени вътре в домовете и главните действащи лица бяха съпругът и съпругата. Неразрешените
домашни конфликти често довеждат до ярост.

Петият етап е свиреп бяс, най-силната проява на гнева. Свирепият бяс е най-опасната форма на гнева.
Той до такава степен може да обхване човека, че го принуждава да извършва актове на брутално насилие,
които понякога са извършвани без насилникът да има ясна представа за това, което прави. Специалистите
казват, че обхванатият от свиреп бяс човек може да извърши убийство, без даже да разбира какво прави,
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защото мисловната дейност на такъв човек е блокирана.

Помощ отвътре навън 
Не е лесно човек да е пастор. Понякога трябва да се справя с грубите и грозни прояви на живота.

Преди много години седях в кабинета си в църквата, когато при мен дойде един посетител. Имаше вид на
разтърсен човек, носеше белезите от скорошна борба и ми каза, че току-що е набил първо дъщеря си, а след
това и жена си. Когато напуснал дома си, дъщеря му лежала в безсъзнание, а жена му седяла на края на
леглото и плачела,  цялата обляна с кръв.  Това ми припомни един друг случай,  при който седях в една
затворническа килия и говорех насаме с мъж, който в някакъв пристъп на ярост беше убил детето си със
собствените си ръце. Изпаднали в дълбоко покаяние и двамата мъже ми казаха: “Просто нещо вътре в мене
прещрака. Нещо избухна. И в този момент на ярост аз направих това.” И двамата откровено признаваха
престъпленията  си.  По  ирония  на  съдбата,  човекът,  който  беше  убил  детето  си  каза:  “Разбирате  ли,
странното нещо, когато човек изпадне в такова състояние е, че властите не искат да вземат живота ми за
това, което направих, въпреки че тъкмо това заслужавам. До края на живота си ще живея със спомена, че
съм убиец.” 

Но преди да започнем да съдим тези двама мъже, трябва да признаем, че вътре в себе си всички ние
притежаваме съвършено същата потенциална възможност за насилие. Единствената разлика е в степента на
самоконтрола. Онези от нас, които са дали живота си на Христос знаят, че в нас живее Една личност, която
ни  дава  възможност  да  контролираме  гнева  си.  Нека  да  не  се  самозалъгваме;  ако  позволим  гнева  ни
свободно да се развива и да нараства, ще се наложи да използваме юмруците си или някое смъртоносно
оръжие и евентуално да отнемем живота на други хора. Но в християните живее личността на Светия Дух,
който предоставя необходимото въздържание и несравним контрол в живота ни. Като вътрешен управител,
той ни казва: “Това е повече от достатъчно.” 

Ако четете тези редове, но все още не сте приели Христос като Спасител, длъжен съм да ви кажа, че
не мога да ви дам никаква надежда по отношение проблема на гнева. Не мога да ви окуража, независимо
дали изразявате гнева си чрез неприлични думи и ругатни, дали налитате да се биете или правите нещо още
по-ужасно. Според мен, само живият Бог може да дойде като потоп и да загаси пламъците на един греховен
характер.  Но въпреки, че сте християнин може да се окаже,  че вие все още не може да се  справите с
необузданата избухливост на характера си. Вие се срамувате от това, чувствате се виновен, но не знаете
какво да направите. Ако вашият случай е такъв, подчертавам, че можете да намерите начин да контролирате
характера си. Можете да намерите друг израз на гнева си, който не е свързан с насилие. Защото, ако това не
е вярно, ако нямаме такава надежда, тогава вярата ни не би могла да ни предложи голяма надежда. Но
Христос  предлага  надежда  на  онези,  които  се  борят  срещу  гнева  си!  Трябва  да  се  възползваме  от
предимствата, които Той ни предлага.

Историята на един разгневен мъж 
Повечето от нас обикновено не мислят, че Моисей е човек, притежаващ гневен характер. Но Библията

ни показва, че той никога не е контролирал напълно гнева си. Това изненадващо наблюдение може да се
окаже полезно за нас поне в две отношения. От една страна, това може да ни даде известна надежда, че щом
като човек като Моисей е имал проблеми с гнева си,  ние не трябва да се чувстваме толкова нещастни,
докато  също  се  борим  с  този  проблем.  От  друга  страна  сме  шокирани,  когато  осъзнаем  ужасните  и
многообразни проявления на един неконтролиран характер. Обикновено Моисей контролирал гневът си, но
когато му позволявал да излезе на повърхността, той проявявал склонност към необузданост. Всъщност,
чудя се дали понякога той не е достигал до нивото на яростта. Даже ако не научите нищо друго от това
проучване на живота на Моисей, аз се надявам да научите поне за тъжните последици от неконтролирания
характер. Надявам се този епизод да ви мотивира да позволите на Божият дух да спечели пълен контрол над
живота ви.

За да  започнем изучаването на  продължилите през  целия  живот на Моисей случаи на  гняв,  нека
накратко да се върнем към детството му.

Смъртоносен гняв. “А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин
син. И преименува го Моисей: понеже, каза тя, извлякох го от водата. А във времето, когато Моисей
порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин,
един от братята му (Из.2:10-11). Когато станал на около 40 години, Моисей видял как един египтянин бие
очевидно безпомощен евреин. Побоят бил толкова безмилостен, че евреинът Моисей незабавно се отвратил
от ставащото. Яростта му избликнала като гейзер. В ст.12 се казва:  “И като поразгледа насам натам и
видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.”  Както видяхме по-рано, Моисей е извършил
убийство, след това изкопал една плитка дупка, поставил в нея трупа и го покрил с тънък слой пясък.
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Книгата  Деяния на Апостолите  потвърждава,  че  гневът не  е  характерен само за  хората,  които са
незапознати  и  необразовани,  тъй  като  ни  напомня,  че “Моисей  биде  научен  на  всичката египетската
мъдрост и бе силен в слово и в дело” (Деян.7:22).  Нито за момент не си мислете, че е достатъчно да сте
добре образован и няма да имате проблеми със сдържането на гнева си. Нещата са много по-сложни. Човек
не може да изучи силата на гнева си по друг начин освен чрез житейския си опит. По-нататък текста в
Деяния на Апостолите продължава и ние научаваме, че  “като навършваше четиридесетата си година,
дойде му на сърце да посети братята си израелтяните и виждайки един от тях онеправдан, защити го и
отмъсти за притеснения, като порази египтянина” (ст.23-24). 

Забелязвате ли мотива зад деянието на Моисей? Той решил да “отмъсти” със собствените си ръце.
Това е причината за убийството на египтянина. Незабавно след този случай Моисей избягал в пустинята.
През следващите 40 години той охлаждал краката си в училището за  самоопознаване.  Въпреки, че там
научил много ценни уроци, той все още не се бил научил да контролира поведението си.

Излишен гняв. След като се върнал в Египет, за да ръководи Изхода, Моисей 9 пъти се срещал с
Фараона, преди по време на десетата им и  последна среща да обяви за смъртта на първородния син на
Фараона. Когато посетил Фараона между деветото и десетото бедствие, той се разгневил много на царя.
Въпреки, че Господ му казал, че ще втвърди сърцето на Фараона, Моисей страшно се ядосал. Изход 11 ни
съобщава, че след като отправил последните си предупреждения към упорития цар, “Моисей  излезе от
Фараоновото присъствие с голям гняв” (ст.8). Кръвта на Моисей достигнала точката на кипенето. Бихме
могли да кажем, че той се е “пържил в тигана.” Съвременните ни изразни средства не добавят нещо повече
към разбирането на това състояние на Моисей, тъй като в оригиналния текст на иврит са използвани най-
силните думи за изразяване на гняв. Моисей е напуснал царския дворец в пристъп на силна ярост. Но защо
е било необходимо това? Бог вече бил казал на Моисей: “Виж, аз ще вкоравя сърцето на Фараона. Ти не
трябва да му се гневиш. Всичко, което трябва да направиш е да му кажеш, “Човече, ти си осъден. Няма друг
изход и ще трябва да позволиш на хората Ми да излязат от Египет.” Но понеже не го задоволявало само да
предаде съобщението, той дал израз на яростта си, което излизало извън  желанието на Бога.

Разрушителен гняв. Тъжното е, че примерите не свършват дотук. Месеци по-късно хората на Израел
напуснали Египет и стигнали до Синай. Моисей се изкачил на планината, за да получи от Бога каменните
плочи  на  които  били  написани  Десетте  Заповеди.  Междувременно,  останалите  в  подножието  хора  се
уморили да го чакат и започнали да нервничат, и да се притесняват поради отсъствието му, и си казали:
“Нека да си направим златно теле и да му се поклоним.” Поради това, в израз на неверие, хората започнали
да подскачат и да вършат непристойни неща пред новия си идол. По време на кулминацията на тяхното
пируване Моисей се върнал в израелския лагер: “И така, Моисей се обърна и слезе от планината с двете
плочи на свидетелството в ръцете си, плочи написани и от двете страни; от едната и от другата бяха
написани.  Плочите  бяха  Божие  дело;  и  написаното  беше  Божие  писание,  начертано  на  плочите  ”
(Из.32:15-16). 

Спомнете  си,  че  плочите  са  били  написани  лично  от  Всевишния  Бог  и  са  представлявали  най-
скъпоценният документ, който някога е попадал в човешки ръце. Представете си, че притежавате плоча с
надпис, който е направен от ръката на Бога! Представете си, че притежавате тетрадка, която е изписана,
подписана и ви е поверена за съхранение от Бога. Ето това е притежавал Моисей. В собствените си ръце той
е държал скъпоценните документи на Стария Завет. Когато слязъл от Синай с тези плочи в ръцете си, той
видял как хората му танцуват пред златното теле и старият му гняв се разпалил: “И като се приближи до
стана, видя телето и игрите; и пламна Мойсеевия гняв…” (Из.32:19). 

Вие се питате: “А не е ли трябвало да се разгневи?” Разбира се, че е трябвало да се разгневи. Точно
това наричаме “праведно възмущение.” Това е гневът, който един баща изпитва, когато види, че детето му
преднамерено  не  му  се  подчинява.  Бащата  има  правото  да  се  разгневи,  когато  е  налице  такъв  акт  на
неподчинение. 

Но как давате израз на гнева си? Ето тук е проблема! Вижте какво е направил Моисей. Той взел
скъпоценните документи на Бога и в момент на якост, “хвърли плочите от ръцете си и строши ги под
планината” (Из.32:19). Но това не било всичко. Изход ни казва: “Тогава взе телето, което бяха направили,
изгори го в огън, и като го стори на ситен прах, разпръсна праха по водата и накара Израелските чада да
я изпият” (Из.32:20). Представяте ли си това! Едва ли можем да си представим подобно нещо. Но нека да се
върнем обратно към плочите. Не е ли странно, че през целия си живот сме чували тази история и въпреки
това не сме престанали да мислим, че това е бил просто акт на загуба на контрол над поведението си от
страна на Моисей. През целия си живот сме извинявали Моисей за това, което е направил, но Бог не го е
извинил. Ако проучите задълбочено следващите стихове, вие ще откриете, че Бог никога не е одобрил тази
постъпка на Моисей. 

Всъщност, когато Бог повторно дал Закона на Моисей, той му казал: “Издялай си две каменни плочи,
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като  първите;  и  ще  напиша  на  тия  плочи  думите,  които  бяха  на  първите  две,  които  ти  строши”
(Из.34:1).  С други думи  Бог му казал:  “Този път ти сам ще направиш плочите. Аз вече веднъж ги бях
направил.” С търпение Бог продължил да се справя с детето Си в тази област от характера му, в която все
още не се поддавала на контрола Му.

Бунтовен гняв. А сега да погледнем напред във времето. Хората на Израел отново са на границата на
Обетованата земя. До тогава евреите вече се скитали 39 години в пустинята и очевидно са се оплаквали на
всяка крачка. Когато  преди почти четири десетилетия пристигнал на границата на Ханаан, хората отказали
да  влязат  в  нея,  защото не  вярвали.  Те  не  повярвали,  че  Бог  може да  им даде  сила  да  надделеят  над
враговете си и да победят гигантите, които населявали земите на Обещаната земя. Като последица от това
неподчинение Бог им казал: “Цялото това поколение ще измре; никой от възрастните няма да влезе в земята
с изключение на Исус Навин и Халев. Няма да изпратя в нея нито един от по-старото поколение, защото не
повярвахте в Моята сила.” 

Спомнете си, че народът на Израел е наброявал около 2 милиона човека. Нека да предположим, че
половината от тях са били възрастни хора, които е трябвало да измрат през следващите 38-40 години. Ако
половината  от  цялото  население  е  трябвало  да  изчезне  от  лицето  на  земята  през  следващите  четири
десетилетия,  евреите  ежедневно  са  погребвали  хора.  Но  независимо  от  погребенията,  независимо  от
надгробните камъни, които са осияли пустинята Син, хората продължавали да се оплакват. 

Без съмнение Моисей често е бил обхващан от прикрит гняв, предизвикван от тяхното нетърпение.
Положението е било подобно на постъпката на майка, която казва на детето си: “Слушай, не прави вече това
нещо. Никога повече не прави така.” Но веднага след като майката отива в стаята си, детето отново се
връща към забраненото занимание. Поради това тя е трябва да се справя с непокорството и го наказва. Две
седмици по-късно тя вижда, че детето отново повтаря грешката си и отново го наказва. Минава по-малко от
една седмица и това отново се повтаря, след това отново и отново. 

Кой не би започнал да се възмущава? Ето така се е чувствал Моисей с израелтяните. И към времето,
описано в Числа 20 Моисей кипял от яд. Той вървял по острието на бръснача на бушуващата ярост.  “И в
първия месец дойдоха израелтяните, цялото общество, в Цинската пустиня; и людете останаха в Кадис.
Там умря Мариам и там бе погребана.  А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против
Моисея и против Аарона” (Чис.20:1-2). Позната сцена, нали? Когато нещата не се развиват съобразно нашия
план,  нека  да  линчуваме  хората,  които  ни  ръководят.  “Людете  се  скараха  с  Моисея,  като  говориха
казвайки:  О,  да  бяхме  измрели  и  ние,  когато  братята  ни  измряха  пред  Господа!  Защо  изведохте
Господното общество в тая пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни? Защо ни изведохте из Египет,
за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове,
нито има вода за пиене” (Чис.20:3-5). 

Това е старият изтъркан припев. Същите огорчения, същото критично отношение, същите оплаквания
заради съдбата им и колко са онеправдани. Колко са нещастни, колко са обидени, колко е болезнено, колко е
несправедливо. Хиляди пъти по-рано Моисей слушал тези неща. Това което хората не са разбирали и което
самият Моисей може би не е разбрал е, че те ще натоварят водача си над предела, който може да понесе.
Вгледайте се внимателно в това, което следва, като не забравяте упорития проблем, който Моисей имал с
гнева си:  “Тогава Моисей и Аарон отидоха от присъствието на обществото при входа на шатъра за
срещане,  гдето и  паднаха на  лицето си;  и  Господната слава им се  яви.  И Господ говори на  Моисея,
казвайки:  Вземи  жезъла  и  свикай  обществото,  ти  и  брат  ти  Аарон,  и  пред  очите  им  говорете  на
канарата и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из канарата, и ще напоиш обществото и
добитъка им” (Чис.20:6-8). 

Може ли тази инструкция да се каже по-ясно? В нея всичко е ясно. “Вземи жезъла, иди при канарата,
говори на канарата и се отмести. От нея ще излезе вода.” Но си спомнете, че Моисей е бил ядосан. Той е
бил обхванат от горчив яд заради всички тези оплаквания и е бил много близо до загубата на контрол над
себе си, и едва се е сдържал. И така, той взел жезъла, както му наредил Бога, отишъл при скалата, както му
наредил Бога, но след това се отклонил по своя собствен път на яростта: “И тъй, Моисей взе жезъла, който
беше  пред  Господа,  според  както Той  му  заповяда;  и,  като  свика  Моисей  и  Аарон  обществото  пред
канарата, той им каза: Чуйте сега, вие бунтовници! Да ви извадим ли вода из тая канара?” (ст.9-10) Но
почакайте малко! Не пропускаме ли нещо?  Кой е разрешил на Моисей да отправя такова заплашително
предупреждение към хората? 

Истината  е,  че  Бог  не  го  е  упълномощавал  да  прави  това.  Тогава  кой  е  източникът  на
предупреждението? Гневът. Преливащ от враждебност и реагирайки като невярващ, Моисей взел жезъла и
произнесъл една гневна проповед пред израилтяните.  Избухливостта му го накарала да се възползва от
предоставения му случай да се разправи с тези бунтовници с едва сдържано многословие.  Мисля си, че тук
е налице даже доказателство за богохулство. Той попитал: “Да ви извадим ли вода из тая канара?” Но
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Моисей, кога ти самичък си бил в състояние да извадиш вода от една скала? Не е ли единствено Бог онзи,
който върши това? Точно това е истината. Но когато човек стане жертва на гнева си, той престава да се
придържа към истината. Тогава човек изоставя здравия разум и попада под властта на неконтролираните
емоции на гнева. 

Поради което в следващия стих се казва:  “Тогава Моисей дигна ръката си  и с  жезъла си удари
канарата два пъти” (Чис.20:11). Господ му казал да говори на канарата. Моисей я ударил и то не веднъж,
а два пъти. Съвсем искрено се съмнявам, че въобще го е било грижа дали от скалата ще потече вода. Може
даже да се е надявал да не потече вода. Той е бил толкова ядосан, че е искал гърлата на хората да пресъхнат.
Той е искал те да се гърчат от жажда и езиците им да се завързват на възел. “Нищожества, мислите ли, че
ние ще ви дадем вода? Ще има да вземате!” След това ударил скалата - Бам! Бам! - и за голяма негова
изненада - водата потекла. 

Библията ни казва: “и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха” (ст.11). Абсолютно
удивително! Удивителна милост!  Но нали тъкмо това е начинът, по който работи Божията милост? Дали
някога сте действали под въздействие на изблик на неверие и въпреки това Бог да е продължил напред и е
отварял вратата, независимо от поведението ви? Това е израз на върховно оскърбление и унижение. То се
случва, когато човек не се подчинява на духовното, когато действа под въздействие на плътта си и е наясно,
че  прави  нарушение.  Той  знае  кога  започва  това  неподчинение,  наясно  е  с  дълбочината  и  силата  на
плътските импулси, които го ръководят в такъв момент, но независимо от това Божията милост му дава
онова, което е най-доброто за него. 

Горчивият плод на гнева 
Даже за миг не си мислете, че Бог не е забелязал или че е извинил избухливия характер на Моисей.

Той не е постъпил така, а направил следното: “Но Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ми вярвахте
за да Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им
давам” (Чис.20:12). Докато четем тези стихове, ние сме изкушени да се кажем: “Това наказание не е ли
малко пресилено? Не е ли твърде сурово? Всичко, което Моисей е направил е, че е ударил скалата. В края
на  краищата,  той  е  бил  предизвикан!  Поведението  на  тези  хора  е  било  достатъчно  грозно  и
предизвикателно, за да постави на изпитание даже търпението на Йов.” 

Ако се зачетете във  Второзаконие,  вие ще откриете,  че  Моисей три пъти се е  молил на Бога  да
преразгледа тази присъда. Накрая Бог казал: “Не се моли повече за това. Отговорът ми е “не.” Тези думи
били казани като окончателно решение. Разбирате ли, Бог е търпял гневът на Моисей и търпеливо е работил
с него, шлифовал го, обработвал го, но въпреки това Моисей позволявал на гневът си да се проявява. От
четиридесетата си година той губел контрол над себе си и просто не можал да научи този урок. Бог търпял
това и търпеливо се примирявал, докато Моисей продължавал да губи контрол над себе си, да чупи плочи и
да удря скалите. Докато най-после Бог казал: “Стига вече, Моисей. Това е достатъчно.”

Какво можем да научим? 
Апостол Яков ни дава горчив съвет, който човек не би могъл  да получи от психиатъра си. Той пише:

“Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи; защото човешкия гняв не върши
Божията правда” (Як.1:19-20). В сърцето си Моисей трябва да е знаел това. Дълбоко в себе си той трябва
да е бил наясно,  че невъздържаният му характер не работи в полза на праведната кауза на светия Бог.
Въпреки това, с течение на годините Моисей не позволил на своя търпелив Бог да убие това унищожително
чудовище в него и в края на краищата то се надигнало и го довършило. Колко тъжно и трагично е това!
Каква поука можем да си извадим от нежеланието на Моисей да държи под безпрекословен контрол гнева
си. Считам, че има много неща, над които трябва да се размислим и ми позволете да се спра на три от най-
важните поуки, за които се досещам:

Актът на неподчинение се предизвиква от неверието.  Бог казал,  че Моисей не се е подчинил,
защото не е вярвал в Него (Чис.20:12).  Моисей не е казал:  “Боже, не искам да постъпя така,  както ми
казваш.” Нещата не са били толкова прости. Неговото неподчинение било предизвикано от неверието му.
Когато знаете каква е Божията воля и преднамерено тръгнете в друга посока, това чисто и просто е неверие.
В  такъв  случай  човек  все  едно,  че  казва  на  Бога:  “Не  вярвам,  че  Твоят  план  е  най-добрият.”  Това  е
причината  Бог  да  каже  на  Моисей:  “Понеже  не  Ми  вярвахте…”  Когато  Моисей  излязъл  от  Божието
присъствие с жезъл в ръка и славата на Бога все още се носела над него, той не е имал намерение да говори
на скалата. Той е бил вбесен. Той щял да им даде да разберат! Той бил намислил да не се подчини. Докато
вървял, той запушил ухото си, което било откъм страната на Бога и казал: “Моят план е по-добър от Твоя.
Аз ще ударя скалата.” Правейки това, Моисей демонстрирал онова, в което всъщност вярвал - че Бог не знае
кой е най-добрия начин, за да се справи с тези бунтовници. 
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Ф. В. Мейер, един надежден коментатор на Библията от предишните поколения, е написал следното
по отношение на неверието:  “За всички нас е от особено голяма важност дали сме достатъчно точни в
подчинението си към Бога. Тази история повторно е описана в онези тъжни глави на Евреи, в които се
разказва  за  странстванията  в  пустинята  -  гробищните  глави от  Новия  Завет,  в  които се  казва,  “и тъй
виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат” (Евр.3:19).  В тези стихове се предлага идеята,
че неверието и неподчинението са синоними, защото хората не са могли да влязат в Ханаан поради това, че
са били непокорни, тъй като неподчинението и неверието са двете страни на една и съща монета - монета от
дяволската парична система. Онези, които не се подчиняват, не вярват; така както и тези, които не вярват, не
се подчиняват.” Тъкмо това се казва в Евр.3:18-19: “На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата
почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни? И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да
влязат.” 

Не мога да обясня защо се е случвало така, но за мой срам съм длъжен да призная, че и аз съм правил
същото.  А вие правили ли сте същото? Има моменти, когато толкова се ядосвам и решавам да наложа
волята си, че това блокира изпълнението на по-добрия план на Бога. И аз правя това от чисто упорство и
инат.  Челюстите ми са здраво стиснати и зъбите ми скърцат.  Обаче, когато се обърна назад, неизменно
потвърждавам, че направеното от мене не ми носи задоволство. С дълбоко съжаление разбирам, че грехът
ми се дължи на неверие, а не просто на неподчинение.

Актът на открито неподчинение принизява  славата на Бога.  Бог  казал  на  Моисей и Аарон,
“Понеже не Ми вярвахте, за да Ме осветите пред израилтяните” (Чис.20:12). С други думи той им казал:
“Вие опетнихте светостта Ми. Вие окуражихте тези хора да забравят, че Аз съм свят Бог.” Това е особено
важно съображение за един слуга на Бога, който е избран от Бога да бъде лидер. Може би това е причината,
поради която Яков съветва:  “Братя мой не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-
тежко осъждане” (Як.3:1). 

Ние сме на показ. Ако имате някаква длъжност във вашата църква, ако сте известен заради някакво
ръководно положение в една християнска институция, вие представлявате едно писмо, отворено за прочит
от целия свят. Вашият акт на преднамерено неподчинение пред очите на обществото хвърля сянка върху
славата на Бога и Той е толкова ревнив, че не позволява такива смъртоносни грешки да се повтарят. Един
човек е написал следното: “Поуката е, че Бог се отнася по-взискателно към греховете на лидерите, особено
когато те накърняват славата Му.” 

Всеки подобен акт,  въпреки че е опростен,  причинява болезнени последствия. След като Моисей,
изпаднал  под  властта  на  гнева  си  извършил  грях,  Бог  обявил:  “за  това  вие  няма  да  въведете  това
общество в земята, която ви давам” (Чис.20:12). Бог ясно казал на слугата си: “Кракът ти няма да стъпи в
Обещаната земя.” Но почакайте малко. Бог не прости ли на Моисей заради извършения от него грях? Да,
така е. Вие може да отидете още по-близо до целта, като попитате: “Ще ми прости ли Бог, ако днес не му се
подчиня?” Да, Той ще ви прости. Но нека да предположим, че вие често извършвате този грях (какъвто е
бил случаят с Моисей) и че непромененият ви навик предизвиква упреци върху името и славата на Христос.
Той  прощава  този  грях  всеки  път,  когато  бъде  изповядан  честно,  но  последствията  от  него,  които
изживяваме на земята могат да бъдат ужасно болезнени. 

Бог прости ли на Давид за смъртоносния му грях срещу Батшеба, както и за убийството и измамата,
които извърши след това? Да. Но ако проучите внимателно живота на Давид, вие ще забележите, че това е
събитие, което се очертава релефно като връх на покрив в жизнения му път. В първата част от царуването
си животът на Давид е вървял нагоре. Той никога не губел сражения и територията на Израел се разширила
от 15 000 кв.км на 150 000 кв.км. Управлението му приличало на неспирен експресен влак на успеха, който
препускал  неуморно  напред,  до  случая  с  Батшеба.  Внезапно  Давид  започнал  да  търпи  поражения  на
бойното поле. Колелата паднали под каруцата. Всичко се променило. В дома му се възцарило неспокойствие
и  липса  на  хармония.  Качествата  му  на  ръководител  избледнели.  Той  загубил  уважението  на  сина  си
Авесалом и бил принуден да бяга от него, като буквално се превърнал в беглец в собственото си царство.
Ужасни последици! Бог не гледа благосклонно, когато Славата Му бива опетнена от детето Му. Той може да
прощава,  но волята Му не винаги остава търпелива.  Опрощение?  Да.  Но никога не забравяйте,  че има
случаи, при които даже простените грехове водят след себе си ужасни последици.

Бог във всички моменти от живота ми 
Не бихте ли желали да притежавате способността понякога да се върнете назад в живота си и да

промените нещо, което сте направили или казали? Аз знам, че в живота ми има неща, които бих желал да
променя - ужасни мигове, когато съм действал под влияние на импулса на плътта, които много бих желал да
променя. Но уви, това е невъзможно. Не си ли мислите, че в дните преди смъртта си Моисей не е бил
съгласен  да  замени  дясната  си  ръка  за  възможността  да  изживее  отново  този  епизод  край  канарата.
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“Господи, ако само можех да се върна обратно и да свърша всичко по друг начин! Щях да плача пред Тебе
да  ми  помогнеш  да  контролирам  гневът  си.  Щях  да  съм  повече  загрижен  за  славата  Ти.  Щях  да  се
придържам стриктно към инструкциите Ти.” 

Но Моисей не е можел да се върне обратно. В един единствен миг на ярост (замислете се над това!),
той загубил правото си да води народа на Израел и пропуснал възможността да влезе в Обещаната земя.
Докато обмислям този кратък период от живота му, в мисълта ми изникват други подобни моменти, описани
в Библията:

· Какво ли не би дала Ева, за да й се даде друг шанс пред дървото в Райската градина?
· Какво не би дал  Ефтай,  за  да анулира безотговорната  клетва,  която направил преди битката  с

амонитите, вследствие на която се наложило да пожертва единствената си дъщеря?
· Какво не би дал Давид, за да изживее отново тази нощ на терасата на двореца си, когато за пръв

път видял Батшеба?
· Какво не би дал цар Осия, за да върне обратно онзи момент, когато влязъл в храма и насилил

свещениците да направят едно забранено жертвоприношение.
Но тъжният факт е, че ние не можем да се връщаме обратно. Никой човек не може да го направи. Не

можем да заличим греховните си деяния или да направим така, все едно че не сме казали греховни думи. Не
можем да върнем онези мигове, когато сме били обхванати от ярост, от похот, от грубост, от безразличие, от
упорита гордост.  Подобно на Моисей,  на нас може да ни бъдат простени  греховете и благодарение на
кръвта  на  Исус  те  да  бъдат  заличени  от  биографията  ни.  Но  въпреки  това,  ще  трябва  да  живеем  с
последиците от думите и действията си. 

Библията  ни  предупреждава,  че  това  което  посеем,  това  ще  пожънем.  Това  е  едно  отрезвяващо
напомняне за мене, че животът на земята всъщност не е нищо повече от върволица от моменти, един след
друг. Аз не искам свидетелството ми за Исус Христос да бъде разклатено от някакъв момент на злоупотреба
с плътта си. Не искам един единствен момент на ярост, или гордост, или арогантност да хвърлят сянка
върху цял един живот, живян с моя Бог. Честно казано, страхувам се от тази възможност. И знаете ли какво?
Искам постоянно да се страхувам от тази възможност. Когато престана да се страхувам от нея, аз ще бъда в
смъртна опасност.  Веднъж Давид се молил:  “Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайни
прегрешения. Още и от гордост предпази слугата Си; да не ме завладее; тогава ще бъда непорочен, и ще
бъда чист от много престъпления” (Пс.19:12-13). 

С други думи Библията ни казва: “Пази ме от преднамерено зли постъпки; помогни ми да престана да
ги  върша.  Само  тогава  ще  бъда  освободена  от  вината  и  ще  бъда  невинен  заради  някое  голямо
престъпление.”

Каква прекрасна молитва! “Боже, ти знаеш способността ми да забравям за всичко по време на някой
глупав и плътски акт. Пази ме от това!  Въздържай ме.  Предпази ме да не разруша всичко в един ужасен
момент на ярост или похот. Боже, ако ти ме предпазваш, никога няма да се налага да се връщам назад в
паметта си и да не тъгувам заради това, което съм извършил.”

Не,  ние  не  можем да  се  връщаме  обратно.  Нашият  милостив  Господ  е  покрил  миналото  ни  със
Собствената Си кръв, пролята на кръста заради нас. Давид ни напомня, че “Колкото отстои изток от
запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни” (Пс.103:12).

Но ние можем да се научим ежедневно, ежечасно и във всеки момент да вървим много по-близо до
Бога. Можем да намалим броя на греховете си към Него и да оставим Светия Дух да пази сърцата ни и да ни
защитава от унищожителни, разтърсващи живота ни грехове. Той ще направи това. Той е обещал да ни даде
изходен път, така че да можем да се справим с всяко изкушение (Евр.10:13) - с всяко изкушение и във всеки
момент.

Приятелю, ако това се превърне в стил на живота ти, когато Бог ти каже да говориш на скалата, ти й
говори, а не я удряй. И водата, която ще потече от тези моменти на подчинение ще освежи много хора,
включително нас самите, без след това да изпитваме горчивината на съжалението.

Глава 18

Наследяване на Моисей

Трудно е човек да замести един герой. Колкото по-велик е героят, толкова по-трудна е задачата. Никак
не е забавно да се представим, че наследяваме една изключителна личност, която е превърната в легенда.
Хората, които е трябвало да наследяват някои велик предшественик, често биват забравяни, независимо, че
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самите те също може да са доста способни. Поставете се на мястото на Андрю Джексън, който е станал
президент след убийството на Линкълн. Какво назначение! Каквото и да кажел, каквото и да направел, то
винаги изглеждало по-незначително от най-доброто.  Така се случва,  когато човек наследи някой гигант.
Можете ли да ми кажете, кой е заел длъжността на ген. Дъглас МакАртър, когато президента Труман го
призовал да се върне от Япония в САЩ? Колкото и да се напрягам, не мога да си спомня името му. Кой се
пресели да живее на Даунинг Стрийт 10 след като Уинстън Чърчил напуснал управлението на Англия?
Наистина не мога да си спомня. Или как си мислите, че се чувствал онзи пастор, който е бил поканен да
заеме  мястото на  великия  Питър Маршал,  който беше пастор на  Сената  във  Вашингтон?  Вие  даже не
можете да си спомните името му, нали? Нито пък аз. А какво да кажем за човека, който наследи Доналд
Барнхоиз като пастор в Десета Мемориална Презвитерианска църква във Филаделфия? Или за онзи, който
наследи поста на Библейската учителка Хенриета Меарс? Спомня ли си някой името на наследникът й? А
какво да кажем за онези, които са наследили отговорностите на английският проповедник Чарлз Хадон
Спържън, или е седнал в овакантеният стол на старият и велик Б. Б. Уорфийлд в Принстънското гробище? 

Трудни за изпълнение роли! Всъщност толкова трудни, че тези, които заменят великите водачи често
биват наричани “жертвени агнета,” тъй като рядко остават дълго на поста си.  Доусън Тротман основал
мисионерската фондация “Навигаторите.” Той бил много дисциплиниран човек, с неудържим ентусиазъм, с
желязна решителност и широк кръгозор. Той пръв организирал начинът на мисионерска служба, който все
още е използван от екипа на Били Греам. Още докато бил сравнително млад 50 годишен мъж, Тротман се
удавил при нещастен случай в езерото Шруун, щат Ню Йорк. Малко преди смъртта си той казал на жена си,
че  има  предчувствие,  че  скоро  ще  умре,  поради  което  те  седнали  и  се  погрижили  за  бъдещето  на
фондацията “Навигаторите,”  все едно че човек си купува гвоздеи и дъски, за да изработи собствения си
ковчег. 

Онзи, която Бог избра, за да наследи Тротман се наричаше Лорн Сени, човек напълно различен от
Тротман като личност, на външен вид, като психическа нагласа, стил и излъчване. Кой би си помислил, че
Сени ще наследи Тротман? Със сигурност не и самият Сени. Той често казвал, че когато ръководители от
фондацията дошли при него и му казали: “Ние чувстваме, че Бог те поставя в сърцето на тази работа,” той
искал да избяга в обратната посока. Но колко точен се оказал този избор!

Освен това си мисля за Ричард Сюм, който работи повече от 10 години като пастор в Баптистката
църква  “Емануил”  в  Ричмонд,  Виржиния.  Той  беше  изящен,  красив,  висок  и  мургав,  евангелист  по
природата си, със стопляща сърцето вяра и лична мъдрост. По чудната промисъл на Бога, Сюм внезапно
беше  взет  от  “Емануил”  и  изпратен  в  Библейската  църква  в  Уеатън,  в  град  Уеатънр  Илиноис,  едно
преместване, което повечето от нас счетоха за изненадващо. Хората от църквата “Емануил” дълго време
чакаха заместник на Сюм. 

Накрая Бог им изпрати един пастор, наречен д-р Стенли Тауизиант, едно име което се съмнявам, че е
познато на много хора, но това е човек, който оказа огромно влияние върху оформянето на уменията ми
(както и на много други в семинарията в Далас) по отношение на справянето с гръцкия текст на Новия
Завет. Той не беше висок и тъмен, нито толкова красив като Сюм. Напротив, той беше нисък, доста пълен,
като последица от паралича, от който беше страдал в детството си. Куцаше, но какъв изключителен човек на
Бога беше той! Не говореше с тих и мек глас, а като типичен учител. 

Въпреки  че  беше  напълно  различен  от  Сюм,  Бог  използва  д-р  Тауизиант  няколко  години  много
резултатно в “Емануил.” За щастие сега той отново се върна обратно в Семинарията в Далас - там където му
е мястото! Истината е, че личностите, които поемат отговорностите да се грижат за много хора, обикновено
са различни от предшествениците си, но независимо от това са назначавани от Бога, за да вършат работата,
която трябва  да  бъде  свършена.  Понякога  Бог  ги  използва,  за  да  промени посоката  на  една  група  или
организация, което не е лесна или добре посрещана задача, но често това е необходимо. Например, може би
не можете да си спомните името на човека,  който смени Хъдсън Тейлър в Мисионерската фондация в
Китай, но този нов човек промени цялостния облик на тази фондация. Бог използва този наследник, който
замени един много успешен предшественик и  свърши една изцяло нова работа. 

Аз не знам Божия план за живота ви. Нито пък вие го знаете. Но във всичко, което знаете, Бог ви
обучава и подготвя за онзи момент, когато ще направите крачка напред и ще започнете да работите като
пастор,  като  служител  или  като  член  на  ръководството  или  като  лидер  на  младежка  група  или  за  да
наследите някой, който предава работата си. Със сигурност вие сте различен от предшественика си. Но ако
Бог ви призовава да заемете това място, Той може да ви използва по забележителен начин. Как замествате
един велик предшественик? Какво правите, когато идва време да изберете наследник на един резултатен
лидер, независимо дали той е работил в училище, в някакъв бизнес, в служба на Бога или в политиката? Как
извършвате продуктивно проучване и вземате правилното решение, особено когато предшественикът е бил
забележителен човек? 
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Неоспорим факт е, че всички велики лидери все някога трябва да бъдат заменени, даже хора като
Линкълн,  Рузвелт,  Мак Артър,  Били Греам или Моисей.  Въпреки че оттеглянето на великите лидери е
изненада за мнозина от нас, това никога не е изненада за Бога. Когато един човек на Бога напусне сцената,
нищо от Бога не я напуска. Той винаги има хора като Исус Навин, който чакат реда си, за да влязат в
светлината на прожекторите.

Кандидат на Бога 
Вие си спомняте, че на Моисей е било забранено да влезе в Обещаната земя, защото злоупотребил с

гнева си и не се подчинил на Бога, когато вместо да говори на скалата, както му било заповядано, той я
ударил.  Чрез  този  акт  на  неподчинение  той  публично  опетнил  славата  на  Бога.  И  Бог  казал:  “Това  е
достатъчно,  Моисей.  Ти  ще  бъдеш  сменен.  Ще  намеря  някой  друг.”  Това  трябва  да  е  било
сърцераздирателно време за Израел и наистина е било болезнено за неговия дългогодишен лидер. Но кой е
бил новият избраник? Кой би могъл някога да заеме мястото на Моисей? Това би трябвало да е някой
невероятно силен лидер, човек, който не се е притеснявал от спомена за величието на Моисей. Такъв човек
не би трябвало да се плаши от заобикалящите го трудности и от вътрешните си задръжки. Наследникът
трябвало да е човек, върху когото е лежала ръката на Бога. 

В Чис.14 четем за такъв човек. Към този момент на историята еврейският народ дошъл до границата
на Ханаан и изпратил 12 шпиони да я проучат. Когато съгледвачите се върнали, 10 от тях казали: “Забравете
всички разговори, че можем да завладеем тази земя. В нея живеят гиганти!” Бог бил толкова недоволен от
хората, че казал на Моисей и Аарон: “До кога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против
Мене?  Чух  роптанията  на  израелтяните,  с  които  роптаят  против  Мене.  Кажи  им:  Заклевам  се  в
живота Си, казва Господ, навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми; труповете
ви ще падат в тая пустиня; и от преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и
нагоре, които сте роптали против Мене, нито един не ще влезе в земята, за която се клех да ви заселя в
нея, освен Халев…и Исус Навин” (Чис.14:27-30). 

Кой е бил избран да заеме мястото на Моисей? Само двама човека са притежавали необходимите
качества. Само двама лидери от години са били обучавани покрай Моисей и са наблюдавали как работи
ръката на Бога в живота на хората и това се били Халев и Исус Навин. Тогава защо Бог не е избрал Халев да
бъде наследник на Моисей? Защо е бил избран Исус Навин? Мисля си, че в стих Чис.11:28  Бог ни се дава
правдоподобно  обяснение  за  Своя  избор.  Библията  нарича  Исус  Навин  “слугата  на  Моисея,  един  от
неговите избрани.” От голямо значение е, че Исус е бил слуга на Моисей. Без съмнение Халев също е бил
толкова верен на Бога, смел и обучен като Исус Навин, но не бил обучаван и наставляван от Моисей. 

Помислете си какво би трябвало да означава човек да бъде слуга на Моисей от детинство. Как човек
да не каже, че това е една необичайна привилегия! Всъщност това е начина, по който са обучени повечето
от хората, които са служили на Бога. Когато преди повече от 100 години човек се е подготвял да служи на
Бога, той обикновено не е отивал да се учи в семинария. Той просто се премествал да живее в дома на някой
по-възрастен и по-опитен служител на Бога и от него възприемал принципите на богосъобразния живот,
дисциплината  в  обучението  и  в  молитвите,  мъдростта  за  справяне  с  трудните  проблеми,  свързани  със
службата на Бога и за посоката, в която трябва да се води църквата. Той се е научавал на това, което е било
необходимо да знае, живеейки дълго време в непосредствена близост с един улегнал и опитен слуга на Бога.

Чарлз  Спържън  обикновено  обучавал  учениците  си  в  къщи,  след  което  ги  изпращал  да
разпространяват евангелието. Г. Камбел Морган постъпвал по същия начин. И това съвсем не е лош метод
за  обучение.  Сега  семинариите  разбират  предимствата  на  това  обучение.  Повечето  от  тях  изискват  от
студентите си да вземат участие в пасторската работата, където получават сведения от първа ръка от опита
на дългогодишни пастори и от улегнали църковни служители. Това е причината, поради която Исус Навин е
бил по-добре подготвен от  Халев да наследи Моисей. Лично Моисей го е обучавал и тренирал за тази
задача. Не вярвам Исус Навин да е знаел, че е подготвян да заеме мястото на Моисей. (Младият човек
сигурно би се изплашил, ако е знаел, че се обучавал, за да въведе народа в Обещаната земя.) Но точно това е
имал предвид Бог по време на тези дълги години, през които Исус Навин е бил слуга на Моисей.

Божията работа продължава 
Числа 27 илюстрира един основен и прост принцип: Когато един служител  на Бога умира, нищо от

Бога не умира. Когато един човек на Бога бъде преместен на друга работа, нищо от Бога не са премества.
Толкова е лесно един човек, който за дълги години остава на едно и също място, където е използван от Бога
и е постигнал успехи, да започне да замества Бога в умовете на хората. Когато такъв човек бъде преместен
да служи на друго място, или умира, или се проваля, мнозина от онези, които са го превръщали в свой идол,
катастрофират в канавката на пътя. Бог ни учи, че когато вземе един човек като Моисей и го погребе на
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върха  на  планината,  нищо  от  Бога  не  се  погребва.  Господ  продължава  да  работи,  плановете  Му  се
осъществяват, а за работата му се грижат други хора.

Когато  почина  Доналд  Борнхауз,  нищо  от  Бога  не  изчезна  от  света  и  от  службата  на  Десета
Мемориална  Презвитерианска  Църква.  Нищо  от  “Навигаторите”  не  умря,  когато  умря  Тротман.
Християнската мисия в Китай не престана да съществува, когато Бог извика Тейлър при себе си. Защо?
Защото Бог живее вечно. Някой друг от служителите Му взема факела и го носи напред. Толкова е лесно
човек да изгради в себе си някакво тунелно виждане и да разбере как през това време Бог работи в живота
на надарените хора. В Чис. 27 виждаме Моисей преди смъртта му, как оглежда земята, в която му е било
забранено да влезе. Колко горчив трябва да е бил този момент за него! “След това Господ рече на Моисея:
Възкачи  се  на  тая  планина  Аварим  и  погледай  земята,  която  съм  дал  на  израелтяните;  и  като  я
погледнеш, ще се прибереш и ти при людете си (по този начин в Стария Завет се казва, че той ще умре),
както се прибра брат ти Аарон” (Числ27:12-13). 

Бог казал на слугата си: “Когато видиш Обещаната земя, ти ще умреш.” Четейки това, някои хора
могат да си помислят: “Възможно ли е това да се каже толкова нетактично?” На тях им звучи така, все едно
един млад мъж да е влюбен в една млада жена, но Бог да му каже: “Тази вечер я погледни за последен път,
защото утре тя ще се омъжи за някой друг.” Или все едно да се каже на едно гладно куче: “Виждаш ли този
кокал?  Добре,  няма  да  го  получиш.”  Защо  Бог  е  постъпил  така  с  Моисей?  Първо,  Бог  никога  не  се
подиграва, нито е груб и нетактичен. В Библията никъде не можем да прочетем, че Моисей е изпадал в
самосъжаление. Никъде не виждаме Моисей да размахва юмрук и да казва на Бога: “Защо постъпи така с
мене?”  Не,  Бог  не  е  подмамвал  Моисей,  напротив  -  Той  го  е  отрупвал  с  благословии.  Бог  просто  е
демонстрирал на Моисей, че изпълнява онова, което казва. Разбирате ли, в продължение на 40 години Бог
казвал  на  Моисей,  “Аз  ще  заведа  тези  хора  в  Обещаната  земя.”  Поради  това,  когато  те  застанали  на
границата на тази земя, Бог казал на Моисей да се изкачи на планината и да погледне от другата й страна
към Обещаната земя. Правейки това, Моисей щял да разбере, че Бог спазва обещанията си. Все едно, че Бог
казвал на слугата Си, “Моисей, поради непокорството и неверието си, ти пропиля възможността да влезеш в
Ханаан. Независимо от това, искам да се убедиш, че Аз изпълнявам обещанията Си.” Докато Моисей гледал
към тази земя, нещо се случило в сърцето му. Душата му е била развълнувана от чувства, които са по-
дълбоки и по-силни от носталгията. От дълбините на пастирското си сърце Моисей осъзнал, че народът на
Израел има нужда от лидер. В Ханаан ги очаквали страховити врагове - високи крепостни стени, железни
карети,  непокорни  противници  и  примамливи  изкушения.  По  правило  жителите  на  Ханаан  били
безбожници. Историческите документи и археологическите свидетелства показват,  че е твърде вероятно
порнографията, както и всички сексуални извращения да водят началото си от Ханаан. В онези дни виното е
било толкова упоително, колкото е и сега и Моисей знаел, че дълбоко в сърцето си тези стари варвари са
измамници. Освен това той знаел, че за да бъдат предпазени от военно и духовно поражение, хората на Бога
трябва да имат здрав и безкомпромисен водач. 

Но едно е да знаеш какво трябва да се прави, а съвсем друго е да го направиш. В предсмъртните си
мигове Моисей още веднъж демонстрирал колко е добър и в двете неща. Чрез последния си официален акт
той  още  веднъж  разкрил  величието  на  сърцето  си.  Вслушайте  се  в  един  човек,  който  е  бил  толкова
неегоистичен, че преди смъртта си е бил в състояние да мисли за бъдещето на Израел: “А Моисей говори на
Господа, казвайки: Господ, Богът на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек, който
да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който ще ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде
Господното общество като овце, които нямат пастир” (Чис.27:15-17).

По отношение на своя наследник Моисей помолил Бога за две неща. Той е знаел, че този човек ще
има нужда от тези две незаменими качества.

Човек, избран от Бога 
Първо, Моисей помолил наследникът му да бъде човек, избран от Бога. Той казал,  “Господ, Богът на

духовете на всяка твар,  нека постави над обществото човек…”  Тези прости думи лесно могат да се
пропуснат при четене. Но замислете се какво всъщност е казал Моисей. Той би могъл да извади от джоба си
един списък и да каже на Бога, “Боже, ако нямаш нищо против, бих желал да Ти предложа няколко човека и
да видя какво ще кажеш за тях.”  Силните лидери имат склонността да не се поддават на желанието те
самите да посочват кой да ги наследи на поста им. Виждал съм многобройни примери за такова поведение с
очите си, виждал съм и провали. Когато един силен лидер посочи своя наследник, обикновено той посочва
човек, който много прилича на него самият. Но често Бог планира да назначи съвършено различен човек,
който да промени всичко, иначе то би останало недоразвито. Моисей е бил достатъчно мъдър, за да осъзнае
тази опасност и казал,  “Боже,  нека  това  да бъде човек,  избран от Тебе.  Ти ще ми кажеш кой е  Твоят
избраник.”  Моисей  не  е  протегнал  колода  с  карти  към  Бога  казвайки,  “Боже,  избери  си  една  карта.
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Предлагам Ти 4 кандидата и Ти трябва да избереш един от тях. Който избереш от тях, той ще бъде.” Вместо
това, той казал, “Нямам предложения. Кажи ни човека и ние ще го назначим.” 

Моисей е знаел, че лидера на Израел задължително трябва да е човек, назначен от Самия Бог. Това е
особено важно, когато си мислите, кой е Бог. Моисей го нарекъл “Богът на духовете на всяка твар.” За
разлика от човека, Бог вижда духът, докато ние виждаме само тънката външна обвивка. Бог ни напомня тази
истина в 1 Цар.16:7, където се казва, “Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.” Векове след смъртта на
Моисей, когато бил изпратен да намери наследник на Саул, първият цар на Израел,  Самуил изпитал с пълна
сила значението на това твърдение. Саул бил висок човек, с една глава по-висок от съвременниците си.
Твърде вероятно е да е бил красив, привлекателен и впечатляващ. Той би могъл да бъде голям политически
кандидат даже в наши дни. С огромното си телосложение и с красивата си външност той би бил много
подходящ за екрана на телевизора и за челните корици на списанията. Може би е притежавал дълбок басов
глас, което би привлякло голяма част от жените да гласуват за него.  Но колкото и привлекателна да е била
външността му, този човек е представлявал морална и духовна развалина. Той разрушил доверието към себе
си, защото бил ръководен от плътта си. 

Поради това Бог го отстранил от поста му и казал на Самуил, “Иди и ми намери заместник. Той ще
бъде от семейството на Есей.” Тъй като бил дисциплиниран пророк, Самуил се качил на мулето си и поел по
пътя за ранчото на Есей, което се намирало близо до Витлеем. Когато пристигнал, той видял Елиав, най-
старият  син  на  Есей.  Поглеждайки  към  него,  Самуил  си  казал:  “Бинго!  Ето  това  е  човекът.  Божият
Помазаник стои пред мене.” Но Бог му казал: “Почакай! Не бързай толкова.” Бог незабавно разяснил на
Самуил: “Това не е Моят избраник.” Знаете ли какво е търсил Самуил? Интересното е, че той е търсил друг
човек, който да прилича на Саул. Елиав е имал същото телосложение и много е приличал на първият цар на
Израел. Но Бог казал: “Няма начин! Почакай малко. Аз вече си избрах Моя човек.” И кой е избрал Господ?
Един човек, който е напълно различен от Саул - едно младо овчарче, един юноша, който бил забравен даже
от собствения си баща. Есей даже не счел за необходимо да го представи на пророка заедно с другите си
синове. Самуил трябвало да го попита: “Това ли са всичките ти синове?” Върнат обратно към реалността,
Есей отговорил: “О, аз забравих. Имам още един син. Той е в полето и пасе овцете.” И както си спомняте,
младият Давид притежавал вътрешните качества,  които били задължителни за  наследника на Саул.  Бог
вижда вътрешността на човека, а не само външността му. А това прави всичко да изглежда различно. Но в
молбата на Моисей към Бога е имало и второ нещо.

Човек със сърце на пастир 
Моисей помолил наследника му да е човек, “който да излиза пред тях и който да влиза пред тях,

който ще ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господното общество като овце, които нямат
пастир” (ст.18). С други думи той казал: “Боже, ние имаме нужда от лидер, който да разбира, че трябва да е
близо до хората, преди да ги води. Той трябва да е човек от народа.” Моисей казвал: “Тези хора нямат нужда
от някой мистик. Нямат нужда от човек, който е прекомерно зает с любовта си към проучвания, колкото и
важни да са те. Тези хора нямат нужда от някакъв организационен гений. Те имат нужда от пастир. Те имат
нужда от човек, който познава хората, който ще им служи, който ще ги разбира и ще знае как да ги води.”

Независимо от вида на служението ви на Бога, дали сте учител по изучаване на Библията, дали сте
студент, който се обучава в семинарията, дали сте някоя жена, която работи съобразно дарбите си - основен
обект на вашето служение са хората, а не някакви документи и хартийки, не да се пишат входно-изходни
номера  на  кореспонденцията,  не  да  се  говори  по  телефона,  не  да  се  пишат писма,  не  да  се  планират
програми, нито пък е в напъването на мозъците, докато планираме стратегии за следващото десетилетие.
Разбира се, всички неща трябва да се правят. 

Аз съм принуден да подписвам и да пиша средно по 40-50 писма ежеседмично и съм ангажиран в
съвещания  по  планирането.  Административните  въпроси  трябва  да  се  решават.  Но  често  напомням на
студентите  от  семинарията  в  Далас:  “Запомнете,  служението  е  работа  с  хората.”  Научих  този  урок  от
житейските  удари,  които  трябваше  да  получавам  като  служител  на  Бога  и  от  някои  глупави  грешки,
породени от това, че не съм бил в хармония със сърцата на хората.” Знаете ли кое беше най-обичайното
нещо, което чувах от хората в началото на кариерата си като пастор? Те много искаха да ме опознаят и
казваха: “Вие не ме познавате, но аз ще дойда в неделя да чуя проповедта ви.” Те почти се извиняваха, все
едно че казваха: “Съжалявам, че ви отнемам от времето, но просто искам да ви стисна ръката.” Аз правя
всичко на което съм способен, за да кажа на всеки от тях: “Вие сте толкова важен за мене колкото всеки
друг  в  църквата.  Няма  незначителни  членове  в  семейството  на  Бога.”  Не  казвам това  просто  за  да  си
създавам добра репутация, нито пък за да привлека вниманието им. Казвам го, защото вярвам, че е така.

Който и да сте, каквото и да правите, за Бога вие сте специален, защото той ви е избрал. Харесвам
един стар албум състоящ се от две грамофонни плочи, записани преди много години от “Трио Бил Гейтър,”
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наречен “Специално за деца.” На него беше записана песента “Аз съм обещание.” 

Аз съм обещание, аз съм възможност,
Аз съм обещание с главно О.
Мога да направя всичко, което Бог поиска от мене.

Ти си обещание, ти си възможност,
Ти си обещание с главно О.
Ти си един огромен куп от възможности.

Ако слушаш, ти ще чуеш гласът на Бога,
Ако се опиташ, Той ще ти помогне да направиш правилния избор.
Ти си обещание да бъдеш всичко, което Бог иска да бъдеш.

Хората нямат представа за потенциалните си възможности. В нашата епоха на загуба на идентичност
това е част от проблема. Мъжете и жените, момчетата и момичетата не разбират какво представляват в
очите на Бога. Едно от нещата от които се нуждаете е пастор, който ви вярва толкова, колкото вие вярвате на
себе си. Това е причината, поради която Моисей е казал: “Боже, моля те, не ни изпращай някой стерилен
учен! Не ни изпращай някое конте. Изпрати ни човек с огромно сърце, отворено за хората. Изпрати ни
някой,  който ще се грижи за  стадото.”  Това е  жизнено важният баланс,  който не може да се  научи от
учебниците  или  от  класната  стая  в  семинарията.  Мога  да  изброя  имената  на  десетки  учители,
преподаватели, автори на проповеди и много достойни административни служители. Но не познавам много
истински, грижовни пастири, които имат сърца на слуги. Поради това Моисей се помолил Бог да избере
подходящ човек, който да стане пастир на Божието стадо. И знаете ли какво се случило? Бог имал точно
такъв човек предвид: “И Господ каза на Моисея: Вземи при себе си Исуса Навиевия син…” (Чис.27:18). 

Харесва ми този стих! Бог никога не се е чудил, кой би могъл да заеме мястото на Моисей. Той не е
трябвало да се консултира с отговорника на личния състав, да търси в Интернет или да обявява конкурс за
овакантеното място. От началото Той е знаел кой ще избере. Най-отгоре на купчината от документи на
потенциалните кандидати Той вече е притежавал биографията на Исус Навин и го е обучавал от години за
този момент. Ръководствата на църкви и на мисионерски организации често се чудят кой би могъл да замени
една пенсионираща се “звезда.” Мъчат се да решат, кой би могъл да поеме управлението. 

Когато чакате  с  такава  вяра  Бог  да  реши,  не  се  изненадвайте  колко директно Той ще ви посочи
конкретното име. Точно така е направил Той, когато е бил помолен от Моисей:  “Вземи при себе си Исуса
Навиевия син, човек в когото е духът и положи на него ръката си” (Чис.27:18). Бог не е дал на Моисей
възможност да избира. Той не е изброявал имената на възможните кандидати и не е казал: “Изберете между
тези пет човека; който събере повече гласове, той печели.” Господ казал: “Вземи Исус Навин и положи
ръката си на него. Той е получил това, което е необходимо. Моят Дух е в него, той е Моят избор.” 

Защо  Бог  е  наредил  на  Моисей  да  положи  ръцете  си  на  Исус  Навин?  В  Библейските  времена
полагането  на  ръцете  онагледявало  предаването  на  властта  на  получаващият.  Тази  практика  се
демонстрирала  нагледно чрез  ръкополагането и  било свързано с  предаването на лидерството от  едното
поколение на  следващото.  Това  е  причината,  поради която Павел казва  на  Тимоти:  “Не прибързвай да
ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист”  (1Тим.5:22). С тази церемония не
се предава физическа сила, нейната цел е да установи духовна връзка потвърждаваща авторитета. За да бъде
сигурен, че някой няма да пропусне значението на Неговата заповед, Бог инструктирал Моисей да накара
Исус Навин да се изправи пред цялото общество по време на едно общо богослужение. “И възложи на него
част от твоята почетна власт,  за  да  го  слуша цялото общество израилтяни”  (Чис.  27:20).  Моисей
незабавно се подчинил на тези заповеди.  “И Моисей стори според както му заповяда Господ; взе Исус и го
представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество; и като положи ръцете си на него, даде му
поръчка, според както Господ заповяда чрез Моисея” (Чис.27:22-23). 

Без никакви възражения Моисей изпълнил плана на Бога. Това ме впечатлява. Той не казал: “Но Боже,
аз бих предпочел Халев.” Той чул избора на Бога и го приел. След това взел Божият човек и го представил
като  новият  лидер  на  Израел.  Колко  силен  е  бил  Моисей!  Не  открих  даже  грам  самосъжаление,  или
огорчение, или недоволство в този момент от живота му. Няма кисели физиономии. Няма грам враждебност
или завист. Той се е старал възможно най-бързо да се отмести от пътя на Исус Навин, за да не му пречи.

Това е добър пример за всички нас. Ако доживеете да видите как вашият наследник се изкачва на
сцената, аплодирайки неговото или нейното издигане и след това не се изпречвайте на пътя му. Оттеглете
си. Откажете да обикаляте из старите канцеларии. Позволете на Бога да работи по начин, който само Той
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може да сътвори. И подкрепяйте наследника си с цялото си сърце и душа. Правете го гласно, Правете го
насаме, Правете го публично. В края на краищата, той или тя са избрани от Бога, той или тя принадлежат на
Бога. Вие имахте вашите дни, а сега е неговия ред.

Силната ръка на Бога по време на промените в живота ви 
Когато Бог премества, Той замества. Нека да повторя нещо, което казах по-рано: Когато един слуга

на Бога умира, нищо от Бога не умира. Когато Бог се навежда и откъсва едно цвете, Той дава живот на друго
цвете да расте. Когато изтръгва едно растение, Той е подготвил друго да разцъфти. Бог никога не изпитва
липса от квалифицирани заместници. Няма значение кой сте вие, вие сте част от този процес. Позволете ми
да ви окуража да се молите за църквите, които си търсят пастори. Молете се за тези, които Бог е призовал да
приемат уникални роли за изпълнение на Неговия план. Молете се за новите служители, които ще заменят
предшествениците си. Молете си за хората на Бога, които одобряват и прегръщат назначенията на Бога. По
човешки казано, бъдещето на църквата зависи от квалификацията на ръководството. Молете се да имаме
лидери, избрани от Бога. Ако ви предстои да бъдете назначен за служител в собствената ви църква или на
някое ново и непознато за вас място, обмислете сериозно това предложение. Молете се Бог да ви разкрие
волята си. Не давайте бърз отговор. Представете си: Бог може да няма нищо общо с това предложение. 

Когато Бог назначава, Той одобрява. Красивото нещо при Бога е, че когато контролира нещата, Той
ги благославя. Той одобрява, когато търсим съвета Му кой да бъде заместникът. Когато Бог казал на Моисей
да вземе Исус Навин, не е било необходимо да добавя: “Аз ще го благословя.” Защо? Защото  Исус е бил
Божият избраник и благословията върви заедно с назначението.  Човек трябва да се чувства на края на
възможностите си, когато е избран да заеме някакъв пост, свързан с огромни отговорности. Човек се отчита
пред Бога. Такъв човек не се отчита пред хората, работата му е известна само на Бога. Никой друг не го
проверява. Установявам, че много църкви правят една от двете обичайни грешки. Първата е, че те просто се
опитват да намерят кандидат, който прилича на някой човек. Или втората: те изпадат в паника и сграбчват
първата предоставена им възможност. И двата подхода са погрешни. Най-добрият избор е изборът на Бога.

Когато Бог поддържа лидерът, той преуспява. Животът на Исус Навин прекрасно онагледява тази
истина. Бог е поддържал живота на Исус Навин и в Стария Завет не е записан нито един негов грях. Моля
ви да не ме разберете погрешно. Сигурен съм, че Исус Навин е грешил, но текста на Библията изяснява, че
в живота му не е имало големи провали. Успехът му се дължи на това, че Бог го е поддържал. Между
другото, когато на Бог е предоставена възможност за правилен и подходящ контрол, не съществуват такива
неща като провал. Това не е ли една вълнуваща мисъл. “Човек си мисли, че вече няма да има дни на бедност
и на трудности, че няма да има главоболия и съпротива в живота си.” Аз не бих казал това. Аз считам, че не
би  имало  провал  там,  където Бог  ръководи  една  служба.  Защо няма?  Защото,  когато  Той я  поддържа,
службата преуспява, както преуспява и избрания от Бога служител.

Бог на всяка подробност 
Винаги се учудвам, когато чуя как Бог използва Словото си в живота на хората Си. Не знам условията,

в които се намирате, нито знам как Бог възнамерява да използва този епизод от живота на Моисей в живота
ви. Може би тези думи попадат в едно много гладно сърце. Или пък вие се чувствате подсилен и окуражен
от мисълта, че сте много специален за Бога, че за Бога никое от децата му не е незабележително. Или може
би вземате участие в трудната задача за намиране на човек, който да поеме огромни отговорности и сега ви
се напомня, че сте зависим повече от всякога от Бога заради Исус Навин. Или може би вие сте този Исус
Навин и сте бил помолен да приемете отговорности, които са по-големи от онова, сте си представяли. 

Какъвто и да е вашият случай, искам да ви напомня, че нашият небесен Отец се грижи за онези
области от живота ви, които може да изглеждат незначителни за едно далечно божество. Ако сте Божият
Исус Навин, вие сте точно на мястото, където трябва да бъдете. Спомнете си, че Бог е всемогъщ. Всичко е
под Негов контрол. Той ще осигури Неговия път, в определеното от Него време, за Негова прослава, което
включва вашия живот, работата ви и бъдещето ви. Безсмислено е да се безпокоим за каквото и да е. Бог
ръководи всяка подробност без изключение. Няма такова нещо като почти всемогъщ Бог.

Глава 19

Некролог на един герой

Един следобед преди много години двамата с най-големият ми син Кърт отидохме да разгледаме
надгробните  паметници  в  гробището.  Дописвах  последната  страница  на  една  проповед,  посветена  на
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Втор.34, но ми беше трудно да внеса подходящия дух в нея. Разхождах се в хола в къщи и видях, че Кърт
лежи и си почива. “Кърт”, казах му аз. “Ще отида да разгледам надгробните паметници.” “Мога ли да дойда
с тебе?”, попита ме той. “Разбира се, сине. Това е прекрасна идея.” И така, качихме се в колата и отидохме
до близкото гробище, където се разхождахме около час и половина. 

Правили ли сте някога това? Може да ви звучи зловещо, но човек научава доста неща, докато чете
епитафиите по надгробните паметници. Това е толкова вълнуващо! Върху един надгробен паметник в Лома
Виста, Калифорния са написани следните думи: “Ти не може да не спечелиш,” а след това беше изписано
името. Не ви ли говори нещо този надпис? Друг надпис гласи: “Нашият любим син - роден 3 Май 1940 год.,
починал на 7 Май 1940 год.” Колко много вълнения са скрити в този надпис! 

Обичам да се разхождам в гробищата, когато посещавам богати с историята си градове. Ако искате,
наричайте ме еретик, но посещението на гробищата се превърна в един от любимите ми начини за почивка.
Интересно  ми  е  да  чета  какво  е  издълбано  върху  надгробните  паметници  за  хората,  които  отдавна  са
напуснали тази стара земя. 

Един приятел, който като мене проявява същия интерес, напоследък ми изпрати по пощата няколко
страници на събрани от него епитафии. Имайте предвид, че за да бъдат разчетени някои от тях, човек трябва
да се наведе много близо до паметника, да изтрие надписа от натрупаната върху него мръсотия и мъх, за да
прочете тези творения. Очевидно самотна вдовица е съставила следната епитафия от едно гробище във
Вермонт: “В памет на съпругът ми Джон Барнс, който умря на 3 Януари 1803, от хубавичката му млада
вдовица на 23 години,  която има качествата на добра съпруга и много години, за да бъде утешавана.” На
един паметник от Англия някой е написал следното: “Сър Джон Стрейнж. Тук почива един честен адвокат и
това е стрейнж (странно).” Върху един паметник в Джорджия е написано: “Казвах ти, че съм болен.” На
друг паметник в Пенсилвания пък е написана следната епитафия, която звучи почти като предупреждение
към потребителя: “Който беше фатално обгорен на 21 март 1870 при експлозията на една лампа, напълнена
с неизбухващото  гориво на Данфорт.” А какво да кажем за съобщението, издълбано на паметник в Нова
Скотия? “Тук почива Езекия Ейкл на 102 години. Милият умря много млад.” 

Забелязал съм едно нещо: Всеки надгробен паметник представя изживяното време по един и същ
начин. Където и да отидете,  няма да намерите различия.  Времето, прекарано на тази земя винаги се
представя чрез едно малко тире (поставено между датата на раждане и датата на смъртта) и това е
всичко. Човекът може да е доживял до 80 или даже до 90 години, но на надгробният му паметник целия
този период от време се изобразява с едно малко тире. Това е животът и толкова. 

Започнах да мисля сериозно за смъртта наскоро, след като баща ми си отиде от този свят преди около
25 години. Той лежеше в болницата, но положението му се влошаваше. Първо имаше сърдечна криза, после
няколко  сърдечни  удара,  които  предизвикаха  парализа,  вследствие  на  което  той  трудно  преглъщаше.
Последвалите усложнения позволиха да се зарази от някакъв вирус, който предизвика треска, а след това се
разболя от пневмония.  Една студена вечер в сряда преди да умре,  аз го посетих в слабо осветената му
болнична  стая.  Наблюдавах  облечената  в  бяло  медицинска  сестра,  която  изпълняваше  обичайните  си
задължения и погледнах към човека, който умираше в металното легло. 

На следващия ден се върнах и видях човек без зъби, изпаднал в безсъзнание, който гледаше право
пред себе си с празен поглед. Този човек, който някога ме водеше за ръка преди много години, който години
по-късно аз водех, докосвах и прегръщах, ни беше напуснал. Просто едно късо тире и скоро след това той
умря.  Това  изживяване,  придружено  от  тихата  ми  обиколка  в  гробищата  внезапно  ме  накара  да  се
почувствам част от сцената, която се беше разкрила на планинския връх Фасга, където е умрял Моисей.
Чувството ни обхваща тихо, но достига дълбоко в нас. Мисля, че е погрешно да разглеждате някоя глава от
Библията, все едно че ви предстои да завършите урока си или както става в този случай, една книга. 

Божията Книга е книга на живота.  С изключение на смъртта на Собствения Си Син, Авторът на
Библията никога не говори много за смъртта. Мога да изброя на пръстите на ръцете си некролозите, които
ще откриете в Библията. Когато изучавате живота на велик човек като Моисей, когато го погребвате на края
на книгата си и се обърнете назад, за да видите къде сте били в началото, вие ще установите, че нещата са
стигнали до своя логичен и правдив край. Много може да се научи от текста на един некролог. По тази
причина Бог ни приканва да се замислим над погребението на Моисей и над надгробния му паметник, за да
открием божествената оценка за този велик Негов слуга.

Поглед отгоре 
Второзаконие 34 започва с описание на мястото, където е умрял Моисей: “Тогава Моисей се възкачи

от моавските полета на планината Нево, на върха Фасга…” (ст.1).  Връх Фасга се издига на височина
около 1400 м.  Не са много 120-годишните старци, които могат да се изкачат пеша на една толкова висока
планина  и  да  останат  живи,  за  да  ни  разкажат  какво  са  направили.  Моисей  е  можал  да  го  направи,
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изкачвайки се на четири крака. Не е имало достатъчно широка пътека, по която да върви пешеходеца, а и
самият Моисей не  се  е  нуждаел от  нея.  Ако се  чудите  в  какво  физическо състояние  е  бил,  то  самото
изкачване дава отговор на този въпрос. 

Кога за последен път сте се изкачвали на някой планински връх? Може би това е било доста отдавна, а
може би никога не сте го правили. Аз съм се изкачвал два пъти и не планирам да го правя повече. И двата
пъти се потях и пъшках по пътя нагоре, докато изкачвах един връх с височина около 900 м и се чувствах
като мъченик.  А ето Моисей,  на възраст 120 години се изкачил на един 1400 метров връх и прекарал
чудесно, когато се озовал там. 

Не можете да откриете никакво самосъжаление в Моисей. Той е знаел, че му предстои да умре; Бог му
е съобщил това.  Бог вече бил поставил друг човек -  Исус Навин, на неговото място.  За пръв път през
последните  40  години  от  живота  му  от  него  бил  свален  товара  да  води  Израелския  народ.  След  като
раменете му били освободени от това бреме, той с лекота можал да се изкачи по стръмния скат на върха, тъй
като е знаел много добре, че скоро му предстои да умре. 

Моисей ни учи, че освободителят няма причини да се страхува или да хукне панически по улиците,
когато дойде време да умира. Всички умираме; всичко това е част от живота. Ние наистина не сме готови да
живеем, докато не сме готови да умрем. Поради това, когато сме готови да умрем, нека да го направим. Аз
разбирам,  че  мисълта  за  умиране  предизвиква  в  нас  всевъзможни мисли.  Всичко в  нас  се  стреми към
предотвратяване  на  смъртта  на  любимите  ни  хора.  Това  силно  желание  е  ярко  описано  в  следното
стихотворение:

Къде греша, Господи?
Седмица след седмица
те молех да я прибереш.

В агония плачех и чаках,
докато тя се бореше
с коварната болка.

Наблюдавах постепенното отпадане
на нейното някога силно и прекрасно тяло.
Наблюдавах белезите й на умора
и постоянното й безпокойство.

Слушах горчивият й плач,
докато се молеше за облекчение.
Усещах напрежението
в треперещите й пръсти, 
когато мъчителната болка се усилваше.

Чувствах нарастващата й слабост
и общата й отпадналост.
През безсънните нощи
слушах затрудненото й дишане.

В тъмнината плачех към Тебе -
отново и отново плачех.
Накрая, вчера сутринта, Боже,
при първите проблясъци на утрото,
Ти отговори на молитвите ми.

Ти милостиво я прибра при Себе си,
Ти я награди с пълнотата на радостта.
Благодаря Ти, Боже.

Но даже докато Ти благодаря,
ми се иска да бях прекарал
поне още един ден с нея.
Къде греша, Господи?
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Когато стигнах до последния стих на Второзаконие 34, на мене не ми се искаше да поставя точка на
историята на Моисей. Исках да прекарам с него поне още няколко глави. Не ми се искаше той да направи
това последно изкачване по склоновете на Фасга. Искали ли сте е някога да се вкопчите в любимия си
човек, който се е отправил в това последно пътуване. Сигурно сте искали. Това е част от плътското в нас -
да задържим, да не дадем, да стискаме, да не споделяме. Искаше ми се да удържа Моисей да продължи да
живее, но Бог казал: “Това е достатъчно, сега той е Мой.” И така Той го придружил до върха и му дал
възможност да хвърли последен поглед, нещо което ние с вас не можем да си представим. 

Ние никога няма да видим Обещаната земя така, както Моисей я е видял - тази девствена земя, която
все още не е била докосната от стъпките на еврейския народ. Представете си гледката, която се е разстлала
пред него. Моисей я огледал:  “И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан, цялата Нефталимова
земя, Ефремовата и Манасиевата земя, и цялата Юдова земя до Западното море, южната страна, и
околностите на Ерихон, град на палми, до Сигор” (Втор.34:1-3). Бог дал възможност на Моисей да направи
оглед на Обещаната земя. Огледът започнал от север, след това продължил на запад, след това се обърнал
обратно и погледнал на юг, а най-накрая - на изток. Моисей е бил като светлината на фар, който се върти в
кръг. Това е въртяща се сцена, наситена даже с географските си особености.

Гледайки всичко това,  Моисей сигурно е  цъкал с  език и  си  е  казвал:  “Човече,  погледни нататък.
Красиво! Прекрасно! О, Боже, погледни към това. Каква земя!” Анализът на смъртта на един вярващ човек
отваря една божествена гледна точка, която плаши разсъдъка ни. Павел ни казва: “Каквото око не е видяло,
и ухо не е чуло, и на човешкото сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го
любят” (1Кор.2:9).  Ето това е видял Моисей в далечината, докато е правил последен оглед на Обещаната
земя, един къс недвижима собственост, върху която кракът му никога нямало да стъпи. 

След това Бог му казал: “Това е всичко, Моисей. А сега си ела у дома.”  “И Господ му каза: Тая е
земята, за която съм се клел на Авраама, на Исаака и на Якова, като рекох: На твоето потомство ще я
дам. Аз те направих да я видиш с очите си, но в нея няма да минеш. И тъй, Господният слуга Моисей умря
там, в Моавската земя, според казаното от Господа” (Втор.34:4-5).  

Моисей предал духът си. Герои или не, всички ние идваме до този момент, когато изоставяме това
тяло и се преместваме в другото царство. Когато си мисля за преминаването на Моисей, съзирам две поуки
в него.

Самотата на смъртта 
Тук става  въпрос  за  самота,  а  не  за  празнота -  в  това  е  разликата.  Празнотата  предполага  едно

напразно очакване, напразен опит да се достигне до някой друг. Самотата означава, че заедно с вас няма
никой друг.  Ето  това  съзирам тук.  Това  е  солов  полет.  Човек  никога  няма  спътник,  когато  тръгва  към
смъртта, той върви сам към нея. В Талмута се казва: “Човек се ражда със свити юмруци, а умира с отворени
ръце.” Човек не взема нищо със себе си; всичко което притежава остава тук на земята. Животът на Моисей,
а не имотът му, е бил неговото наследство. Той умрял съвсем сам, високо горе на връх Фасга. Ако сме
честни, трябва да признаем, че повечето от нас не са свикнали да бъдат сами. Ние разполагаме с радио,
телевизия и факс, електронна поща, телефон, мобифон и пейджър. Ние притежаваме кола, многобройни
контакти  с  приятели и  изобилие  от  места  за  срещи.  Това  е  белег  на  стадното  ни  съществувание.  Ние
обичаме да участваме. Поетесата Рут Хармс Калкин предлага една интересна гледна точка по този въпрос:

Господи, ти знаеш с какво огромно 
желание Ти служа
когато съм в светлината на прожектора.
Ти знаеш с какво желание говоря за Тебе
в клуба на жените.
Знаеш искреният ми ентусиазъм
с който изучавам Библията.

Но чудя се как бих реагирала,
ако ми бъде посочен един леген с вода
и бъда помолена да мия мръсните крака
на една прегърбена и сбръчкана старица
ден след ден,
месец след месец,
в една стая, където никой не ме вижда
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и никой не знае за мене?

Това е съвършено различна история,  нали? Всичко е прекрасно до момента,  когато се наложи да
останем сами. Може би това е причината, поради която смъртта е толкова страшна за някои хора. Ние много
рядко сме абсолютно сами. Но на връх Фасга Моисей е бил сам. На Исус Навин не му било позволено да го
придружи. Аарон вече бил умрял. Моисей е бил една самотна фигура, която с препъване е търсела пътя си
през скалите по лишения от пътека склон към мястото на срещата.

Безопасността на смъртта 
Моисей умрял според казаното от Бога. За този стар мъж всичко свършило точно така, както е било

подготвено от Бога. Напълно съм доволен от факта, че Бог не само знае колко ще продължи живота ни на
земята, но и че знае кога ще умрем. Поради това не се страхувам, когато летя със самолет. Нямам мрачни
предчувствия, когато се отправям на дълго пътуване с кола, не се страхувам даже от магистралите в Лос
Анджелис или в Нова Дакота. Знам, че в плана Си Бог е определил продължителността на живота ми и е
посочил денят на моята смърт. Може би ще успеете да възприемете тази мисъл. Може би тази идея ви се
струва малко трудна, за да се съгласите с нея. Ако е така, има голяма вероятност да се страхувате от мисълта
за смъртта. 

Позволете ми да ви предложа едно окуражение. Погледнете отново към текста във Втор.34:5, но този
път го разделете на две части. Прочете го по следния начин: “Господният слуга Моисей умря…казаното от
Господа.” Тук се казва: “Слугата на Бога умря съобразно казаното от Бога.” Двете фрази си приличат и това
е  изворът  на  огромната  безопасност  в  неговата  смърт.  На  нас  ни  изглежда  странно,  че  двете  идеи  за
самотността и безопасността на смъртта трябва да се допълват една друга, особено в момента на смъртта. 

Но въпреки това, ако искаме да победим страха си от смъртта, тези две неща трябва да се допълват в
нашето мислене. Със сигурност те са се допълвали в мислите на апостол Павел. Това му е дало възможност
да напише:  “Според усърдното ми очакване и надежда, че  няма в  нищо да се  посрамя, но че,  както
всякога, така и сега, ще възвеличая Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез
смърт. Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка” (Фил.1:20-21).

Мнозина  от  нас  прославят  Бога  в  живота  си,  но  съвършено  различно  е,  когато  дойде  време  да
умираме. А не трябва да е така. Моисей е умрял сам, но в безопасност. Съобщението за смъртта му се
съдържа в последните шест стиха на Второзаконие 34. На първо място Библията ни уведомява за неговата
възраст:  “Моисей беше на сто и двадесет години…” (ст.7).  Това са  доста  години.  Но въпреки това,  в
момента на смъртта му цялото му образование, цялата му слава, целият му жизнен опит,  всичко това си
отишло заедно с него и нищо не останало тук на земята.

По-широко виждане 
Нали сте съгласни, че смъртта притежава способността да поставя нещата на истинските им места.

Едно от нещата, които харесвам в службата на Бога е, че няма два абсолютно еднакви дни. Като пастор
често пътувам по вечните пътеки: раждане, смърт, тежки болести, трагедии. Аз живея на границата, където
живота  свършва.  Справянето  със  смъртта  е  точно  толкова  обичайно  за  вярващия  в  Бога,  каквото
представлява извършването на продажбата за един търговец, сготвянето на едно ядене за една домакиня или
подмяната  на  няколко  контактора  за  един  автомеханик.  Пасторите  са  подложени  на  риска  да  бъдат
обвинени, че се отнасят към смъртта като към някакъв бизнес, но съм длъжен да кажа, че не си спомням
някога да съм погребвал човек на 120-годишна възраст. 

Една нощ преди да напусна болницата, където лежеше баща ми след като получи сърдечен удар, аз
благодарих  на  сестрата  заради  това,  че  се  грижеше  толкова  добре  за  него,  въпреки  че  той  беше  в
безсъзнание и не разбираше, че тя е край него. Аз й казах: “Разбирате ли, той изживя 83 прекрасни години.”
А тя ми отговори: “Да, малцина са хората, които доживяват до възрастта на Моисей.” Тя не можеше да знае,
че  аз  си  мислех  за  същото  нещо.  Помислих  си:  “Точно  така.  Аз  не  съм  погребвал  човек,  който  да  е
доживявал до 100 годишна възраст. Малцина доживяват до тази възраст.” 

Повечето от столетниците, които съм срещал не бяха в най-добро здравословно състояние. Те бяха
слепи, сакати, глухи. Не са много планинарите, които са 90-годишни. А Моисей е бил на 120 години! Ние си
казваме: “Човече, той би трябвало да е неподвижен.” Но не това ни казва текста на Библията. Там се казва:
“очите му не се помрачиха” (ст.7). Живата Библия ни казва, че “очите му не се помрачиха, нито силата му
намаля.” Какво мога да кажа? Какъв прекрасен живот! Да доживееш до 120-годишна възраст и да нямаш
нужда от очила; да доживееш до тази преклонна възраст и да нямаш нужда от бастун или патерица. Моисей
никога не е седял в люлеещ се стол на верандата, пиейки лекарства. Той е продължавал да се движи и е
останал в добро физическо състояние до края си. 
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Знаете ли кой е нашият проблем? Ние остаряваме преди да сме остарели. Преди да сме навършили
70 години ние започваме да живеем като изкопаеми. Това е престъпление! Човек получава титлата “Доктор
на науките” и счита, че е стигнал до върха на живота си, защото дълго време е работил, за да я получи.
Човек се занимава с бизнес, върши работата си и когато стане на 65-годишна възраст, започва да  се пита:
“Не съм ли вече твърде стар за тази работа?” Глупости! Лангфелоу е писал:

“Твърде късно е!” Не, нищо не е твърде късно -
Катон научил гръцки на 80 години; Софокъл
написал своите прекрасни Удипус и Симонидис
и получил награда за прекрасните си стихове,
когато е бил на повече от осемдесет години.

И Теофраст, на деветдесет годишна възраст, 
започнал книгата си “Човешки характери.”
Шейсетгодишният Чосър в Уудсток с неговите славеи
е написал “Кентърбарийски разкази.”

Гьоте във Ваймар, работейки до последният си ден,
завършил Фауст, когато е бил над осемдесет годишен.
Тогава какво? Да седнем ли със скръстени ръце и да кажем:
“Нощта дойде; денят свърши?”

Защото старостта също е възможност като 
младостта, независимо, че е облечена в други дрехи.
И когато изчезнат светлините при свечеряването,
небето се изпълва със звезди, които са невидими през деня.

Живейте докрай! 
Човек е точно толкова стар, колкото иска да бъде. Мисля си, че е срамно, че не живеем така, както е

живял Моисей. На преклонна възраст Джим Елиът казал: “На каквато и възраст да сте, живейте без резерви.
Изпивайте до последна капка всяка ситуация, за която сте сигурни, че е в съответствие с волята на Бога!”
Ако сте студент, живейте като студент! Ако се занимавате с бизнес, правете всичко, което се полага за това!
Ако изгубите работата си, живейте като безработен! Наистина бъдете безработен. Ако имате бебе, зарежете
компаниите! 

Ако разрешавате на единственото си дете да се ожени или да се занимава с бизнес, оставете го да се
оправя само!  Оставете го! Бъдете изцяло адекватен на обстановката,  в  която се  намирате.  Спрете и се
кажете: “Каква възможност?” Да влезе ли човек в килера и да затвори врата след себе си? Тъжно е, че всеки
ден срещам мъже и жени, които са избрали да вървят по този път. Знам, че са тръгнали по него, защото за
разлика  от  Моисей  погледът  им  е  замъглен  и  силата  им  е  намаляла.  Но  духовното  е  по-важно  от
физическото. 

Какво е написал Бог върху надгробният камък на Моисей за този начин на живот? “Не се издигна вече
в  Израиля  пророк  като  Моисея,  когото  Господ  познаваше  лице  с  лице”  (ст.10).   Когато  Исус  Навин,
наследникът  на  Моисей,  е  искал  да  получи  указания  от  Бога,  той  е  трябвало  да  ходи  при  върховния
първосвещеник. Но не и Моисей. Удивителното е, че той е получавал инструкциите от Бога по време на
личните си срещи с живия Бог. Животът му през тези 120 години е бил живот изцяло посветен на Бога. По-
възрастен ли сте от 60 години? 

Ако е така, какви са отношенията ви с Исус Христос? Все още ли си говорите? Все още ли носите
Книгата Му? Отделяте ли време да я четете? Или си казвате: “Вече се изморих.” От Библията? От вярата ви
в Христос? Господ казва в Новия Завет, че старите жени трябва да проповядват чрез благоговейното си
поведение пред младите жени (Тит. 2:3-4). Въпреки това не мога да спомена имената на много млади жени,
които да са били свидетели на такова поведение. А много от тях се нуждаят отчаяно от подобен пример.

Знаете ли коя е  причината за  това тъжно положение? Защото болшинството от възрастните жени
вярват в лъжата, че повече не могат да бъдат полезни или че не могат да имат отношения с по-младото
поколение. Но това не е истина! Една 60-70 годишна жена може да бъде невероятно полезна за делото на
Исус.  Когато започвах работата  си  като  пастор,  някой от  най-добрите  си  напътствия  получих от  60-70
годишни мъже, които са обмисляли написаното в Библията, докато то се е превърнало в част от характерът
им. 
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Спомням си, че имах навика да се моля заедно с един мъж, който поради многократното четене на
псалмите, при което беше влачил пръста си по редовете, буквално беше изтрил печатарското мастило от
страниците. Когато се молехме заедно, все едно че редом с нас беше коленичил Давид. Онези от нас, които
са  били обучавани от  възрастния  д-р  Мерил Йънгър в  Даласката  Семинария  знаят,  че  си  заслужаваше
просто да бъдат споменати в неговите молитви. Д-р Йънгър се молеше така: “Господи, много от тези хора
сега са разочаровани.” Състудентът ми, който седеше зад мене прошепваше: “Човече,  това се отнася за
мене. Боже, точно така се чувствам сега.” Д-р Йънгър продължаваше: “и много от тези приятели не могат да
се справят с финансовите си проблеми.” “Господи, това отново се отнася за мене.” Все едно, че влизахме в
живота на този човек, посветен на молитвата. 

Някои могат да си помислят, че е твърде отегчително да се молим заедно в продължение на 5 минути.
Но не и д-р Йънгър! За цялата семинария беше урок да прекарат 5 минути под молитвата на този човек. Ние
вървим след професионалисти като Йънгър, Хендрикс и Пентекост подобно на сенки, просто за да бъдем
по-близо до тях. Искам да бъда заедно с хора, които познават Бога даже така, както Моисей го е познавал. А
Моисей лично се е срещал с Бога, лице в лице. 

Сега  на  нас  не  ни  е  обещано  такова  лице  в  лице  познание  за  Бога  тук  на  земята.  Павел  пише:
“Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а  тогава ще видим лице в лице; сега познавам
отчасти,  а  тогава  ще  позная  напълно,  както  съм  бил  напълно  познат” (1  Кор.13:12).  Под  “тогава”
апостолът разбира това време в бъдещето, когато ще получим прославени тела и ще  бъдем подобни на
Исус. Тогава не е сега. За разлика от Моисей, ние все още не можем да познаем Бога лице в лице. На друго
място апостолът се моли:  “Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете към каква
надежда ви е призовал, колко богато и славно е наследството, което той ще дари на всички свои свети
хора, и колко несравнимо велика е мощта му за нас, вярващите, както и проявата на всемогъщата му
сила” (Еф. 1:18-19). Павел ни призовава: “Да познаете напълно Божията воля и заедно с това познание да
сте изпълнени с мъдрост и да разбирате духовните неща; да живеете така, както е достойно за хора,
които принадлежат на Господа,  и да го радвате по всякакъв начин;  да вършите всякакво добро и да
растете в пълното познаване на Бога” (Кол. 1:9-10). 

От личен опит Павел казва:  “И всичко друго сега смятам за безполезно в сравнение с величието да
познавам  Христос  Исус…Искам да  позная  Христос  и  силата  на  възкресението  му,  искам  да  споделя
страданията му и да бъда като него в смъртта му” (Фил.3:8,10). Павел пише следното за Моисей: “Ако
служението,  което донася смърт (закон издълбан върху каменни плочи),  бе  славно и израелтяните не
можеха да сдържат погледа си върху лицето на Моисей, защото то блестеше с такава слава, макар че
беше слава, която скоро щеше да избледнее, нима служението на Духа няма да бъде по-славно?…И ако
служението, обречено да изчезне, бе придружено от слава, колко повече слава ще има служението, което
остава завинаги! И така, понеже имаме тази надежда, ние говорим много смело. Не сме като Моисей,
които покриваше лицето си, за да не могат израелтяните да видят, че славата избледнява и изчезва…
Тогава  всички  ние  с  открити  лица,  докато  съзерцаваме  Господната  слава  като  в  огледало,  се
преобразяваме в неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване е от Господа, който е Духът” (2
Кор. 3:7-8, 11-13, 18). 

Ние можем да опознаем Бога по-дълбоко, по един начин, който е бил недостъпен даже за Моисей. Но
въпреки това Библията казва, че Моисей е говорил на Бога лице в лице. Това е наследството, което този
велик човек на Бога ни е оставил, наследство и един прекрасен спомен, който хората му никога няма да
забравят. Вие се питате:  Наистина ли тези постоянно оплакващи се израилтяни са го обичали или той е
представлявал една удобна мишена за техните неудобства? Дали са гледали на него като на някакъв
далечен и величествен човек на Бога? Отговорът може да се намери в Втор.34:8: “И израелтяните плакаха
за Моисея тридесет дена в моавските полета.” 

Представете си това! В наши дни, когато един човек умре, завещанието му се отваря и наследството
му се разпределя в 30 дневен срок. Когато Моисей е умрял, хората не са постъпили така, те са били заети с
тъгуването. О, колко много са го обичали израелтяните. Престоят му сред тях по такъв начин разпалвал
сърцата им, поради това те цял месец тъгували за него. Но най-накрая дошъл краят и на това тъгуване. Това
трябва да е истина и в наши дни. Ако загубим любим човек, ние трябва да тъгуваме. Да изплачем сълзите
си. Но не плачете като хора, за които няма надежда, плачете за онова, което сте загубили. Тъгувайте заради
земните раздели. Извадете всичко от себе си. А след това спрете. 

Когато заедно със синът си Кърт посетихме гробищата, видяхме двама човека, които бяха застанали
пред два различни гроба и говореха на паметниците. Имах добра приятелка, която беше толкова отчаяна
когато мъжът й умря, че прекарваше много време на гроба му. След като майка ми й разказа за вярата в Исус
Христос, тя откликна по един прекрасен начин на призива Му и няколко дни по-късно стана дете на Бога. И
Бог я поведе и й възложи да работи в гробището. Почти до последния си ден приятелката ми прекарваше
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съботните  и  неделните  дни  на  гробището  и  разказваше  за  Христос  на  хората,  които  си  говорят  с
паметниците. 

След смъртта идва погребението и така станало в случая с Моисей. Но в Втор.34:6 се съдържа едно от
най-забележителните  твърдения  за  цялата  кариера  на  Моисей:  “И  Господ  го  погребва  в  долината  в
Моавската земя срещу Ветфегор; а до днес никой не знае где е гробът му.” Моисей е единственият човек в
Библията, който е бил лично погребан от Бога. Знаехте ли това? А след това Бог скрил гроба му. Защо е
постъпил така? Защото това място би се превърнало във втора Мека. Хората щяха да продължават да се
изкачват  на  планината  Нево  и  в  наше  време,  да  строят  гробници,  да  продават  пуканки,  да  предлагат
всевъзможни неща, можеха даже да построят въжена железница и един огромен надпис: “Тук е гробът на
Моисей!” “Невъзможно,” казал Бог, “поставете го в този гроб, запечатайте го и го скрийте, така че никой да
не знае къде е.” 

Това е било толкова важно за Бога, че даже предизвикало борба между дявола и ангелите. Юда 9
съдържа едно странно описание за  това събитие:  “Но архангел Михаил,  когато бе в борба с дявола се
препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна дума, но рече: Господ да те
смъмри” (Юда 9). Очевидно дяволът е имал свои собствени планове за тялото на Моисей, но Бог казал: “Не.
Тялото му е мое, както и душата му и аз ще погреба трупа му там, където никой няма да го намери. Край на
историята.” Всички неща си имат подходящ край, така е положението и с историята на Моисей: “Не се
издигна вече в Израел пророк като Моисея, когото Господ познаваше лице с лице относно всички знамения
и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египетската земя върху Фараона, върху всичките му слуги
и върху цялата му земя и относно всичката мощна ръка и относно всичкия голям ужас, който Моисей
прояви пред очите на целия Израел” (Втор.34:10-12). 

“Всички…всичкия…целият.” Тези думи се повтарят в целият откъс. Йосиф Ренан, известен френски
филолог  и  историк,   казва  за  Моисей:  “Той  е  един  от  колосите  между  изтъкнатите  личности  на
човечеството.”  Когато  четем  тази  епитафия  и  мисля  за  цялата  невероятна  сила  и  за  всички  чудеса,
извършени от Моисей, мнозина от нас може да си помислят: Моисей е различен човек. Аз не бих могъл да се
сравнявам  с  него.  Животът  на  Моисей,  с  който  се  запознах,  не  представлява  нищо  повече  от  едно
теоретично изследване. Това изследване има за цел да ме измами, защото аз не съм като Моисей.  Каква
огромна грешка правим, ако стигнем до такива неправилни заключения. Моисей наистина е бил уникален,
но той е бил просто един човек, който е служил на Бога и ние можем да научим много от неговия живот и от
неговата смърт.

Три разкрити тайни 
Тайната на задоволеността се състои в участието. Не позволявайте това първо наблюдение да

мине покрай ушите ви. Едно от най-лошите проклятия, които засегнаха нашата страна, е проклятието на
пенсионерското отношение. Не самото пенсиониране, а отношението, което казва: “Не ме безпокойте. Аз
съм си отработил своето и се нуждая от почивка,” или “Аз съм на края на живота си, не ме закачайте.”
Понякога това отношение се появява на бял свят чрез мисълта: “Аз наистина не бих могъл да бъда от голяма
полза.” Не е чудно, че нивото на самоубийствата сред хората, които са на възраст над 60 години е толкова
високо, включително сред много заможните хора. Тайната на задоволеността е в участието - в упорстването,
в това да сме ангажирани в многостранната работа на Бога. Както вече казах в това проучване, само две
неща  на  земята  са  вечни:  хората  и  Библията.  Когато планирате  да  се  пенсионирате,  не  планирайте  да
прекъснете връзките си с хората или с Божието Слово. Ако постъпите така, вие се отдалечавате от това,
което е вечно, и тръгвате в погрешна посока, приятелю. Поради това поддържайте контакт. Давай докато не
ти  остане  нищо за  даване,  а  след  това  се  потопи  в  Божия резервоар  и  дай още  нещо.  Това  удължава
смисълът, целта, а  понякога и продължителността на живота.

Тайната  на  реалността  е  в  смиреният  живот.  Ако  участието  придава  продължителност на
живота,  смирението  му  придава  ширина.  Моисей  ни  представя  една  прекрасна  картина  на  истинска
човечност смесена с дълбоко смирение и искрена вяра в Бога. Моисей никога не е вярвал в отзивите на
хората за делата му. Той никога не се е хвалил с делата си. Той никога не е ставал сутрин с желанието да
види какви са заглавията на вестникарските статии за неговите действия през вчерашния ден. Наистина, той
е имал невероятен живот,  какъвто никой друг не би могъл да има,  но той никога не станал жертва  на
собствената  си  гордост,  а  оставал  реален,  предсказуем  и  бил  смирен.  Смирението  придава  широта  на
живота. Поради това бъдете достъпни. Бъдете на разположение. Бъдете предсказуем. Соломон пише: “Нека
те хвали друг, а не твоята уста; чужд, а не твоите устни” (Пр.27:2).  Може да заслужавате похвала, но
нека тя да не излиза от собствената ви уста.

Тайната на щастливия живот е в избора на гледната точка. Мисля, че това е най-хубавата от
трите тайни. Ако участието придава продължителност, а смирението - ширина, то изборът на гледната точка
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придава  дълбочина на живота. Нека да бъда пределно откровен с вас. Знам, че някои от вас точно в този
момент изживяват труден период от живота си. Вие не сте сигурни за бъдещето си. Може би сте изправени
пред дилема по отношение на кариерата  си.  Може да имате  проблем със  здравето си.  Може да сте  се
разделили с любимия си човек, с който сте желаели да прекарате остатъка от живота си. Може би имате
криза в брака си и не виждате изход. Чувствате се като в капан от който не можете да се освободите. Ако сте
в подобно положение, обърнете специално внимание на следващата история. 

Замислете се над казаното от този известен писател за гледната точка, защото вярвам, че голяма част
от отчаянието се дължи на липсата на правилна гледната точка. “През 1966 година на път за работа в
лекарския си кабинет, аз забелязах един красив млад мъж, който неизменно стоеше до прозореца в един
стар жилищен блок, разположен от другата страна на паркинга пред офиса ми. Сутрин след сутрин
същият мъж, който по моя преценка беше около 35 годишен, се появяваше на отворения прозорец, докато
минавах с колата си. Той беше на мястото си и вечер, когато си отивах у дома. Започнах да му махам с
ръка и да му се усмихвам и той отвръщаше на поздравите ми по същият начин. Въпреки че изглежда
необичайно, но ние станахме приятели при липсата на лично познанство и информация един за друг, без
въобще да сме разговаряли помежду си. 

Любопитството ми най-после ме принуди да се запозная по-отблизо с този човек. По време на една
обедна почивка излязох от кабинета си, отидох до сградата, където живееше духовният ми приятел и се
изкачих по тъмното стълбище до втория етаж. Почуках на вратата и тя беше отворена “от човека на
прозореца.”  Той се  представи като Томи и  ме  покани да  вляза  в  двустайният му  апартамент.  През
следващия час ми разказа историята си. Той бил преуспяващ мениджър, но преди 6 години пострадал от
масивна коронарна тромбоза. Сърдечното му заболяване било придружено от емфизема и други болести,
които не му позволявали да извършва каквато и да е работа. Освен това забелязах, че дясната му ръка е
деформирана  и  беше  много  по-малка  от лявата.  Научих,  че  Томи  рядко  бил  в  състояние  да  напуска
малкият си  апартамент.  Той  не  беше  женен  и  изглежда  нямаше  роднини  или  близки  приятели.  Без
преувеличение можеше да се каже, че той се намираше в социална изолация в една двустайна килия. 

Красивата част от историята на Томи се състоеше в начина, по който той избра да се справи с
личната  си  трагедия.  Той  имаше  всички  основания  да  бъде  подтиснат  и  разочарован,  но  излъчваше
увереност и  оптимизъм.  Беше  решил,  че  ще  стане  приятел  с  възможно повече  от тези  хора,  които
минаваха  покрай  жилището  му  на  отиване  и  връщане  от  работа  и  това  съставляваше  целият  му
социален живот. Казах му: “Томи, какво мога да направя за тебе? Имаш ли нужда от нещо? Мога ли да
ти  помогна  по  някакъв  начин?”  Той  ми  отговори:  “Благодаря  ви,  господине,  високо  оценявам
предложението ви. Но аз се справям добре. Аз наистина от нищо не се нуждая.” В разговорът ни не се
чувстваше нито грам самосъжаление и той твърдо отказа да ми позволи да го третирам като инвалид.
Единственото признание за това, че животът му е труден, дойде в отговор на въпроса ми: “Чувствали
ли сте се някога обезкуражен от сегашното си състояние?” Томи отговори: “Сутрин, когато хората
отиват на работа, аз се радвам да ги поздравявам с началото на новия ден.  Но когато вечер те си
тръгват за вкъщи и аз им казвам довиждане, понякога се чувствам малко тъжен.” 

Това беше единственото негативно изречение, което чух от него. Очевидно Томи беше взел твърдо
решение да приема живота такъв какъвто е. В продължение на повече от 15 години Томи стоеше на
поста си над шума и движението по улицата и ние си останахме добри приятели.  На 3 януари тази
година спрях колата си под прозореца му, за да го поздравя, след като бях в Коледна отпуска. Без да се
замислям,  го  попитах:  “Добре  ли  прекара празниците?” Томи отговори:  “Беше прекрасно.”  По-късно
научих,  че  прекарал  целият  период  на  коледните  празници  в  уединение  в  стаята  си,  наблюдавайки
затворените магазини и случайните минувачи по улицата. 

Няколко седмици по-късно Томи не се появи на обичайното си място до прозореца.  На втората
сутрин отново липсваше и прозорецът беше закрит с две завеси. От пазача на паркинга научих, че Томи
получил удар и умрял преди седмица. Приятелят ми си беше отишъл. Погребението вече беше минало,
въпреки че се съмнявах, че някой беше присъствал на него. Сега, когато всяка сутрин минавам покрай
прозореца му, аз чувам последните думи, които ми каза Томи: “Беше прекрасно.” 

Разказвам ви за Томи, за да подкрепя факта, че  отчаянието обикновено е въпрос на гледна точка.”
Дългогодишният ми приятел д-р Джеймс Добсън написа тези редове преди години, но аз все още си мисля
за тази история. Животът ви може да е труден, но може би не е толкова труден като живота на Томи, защото
вие сега седите и четете тази книга. По някакъв начин вие сте в състояние, било с помощта на някой друг
или  изцяло  разчитайки  на  себе  си,  да  си  купите  книгата,  да  разлистите  страниците  й,  да  включите
осветлението и да четете или да слушате онова, което е написано в нея. Може би утре ще имате някакви
трудности и ако не сте внимателен, много лесно може да се потопите в самосъжалението. 

Всичко зависи от вашата гледна точка. Разбирате ли, в най-голяма степен щастието в християнския
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живот зависи от това как го възприемаме, как се чувстваме. В очите на Томи живота беше прекрасен. А как
се чувстваш ти? Ако умреш по-рано от мене и аз посетя гроба ти, каква епитафия ще прочета на паметника
ти? Положителната гледна точка е изпълвала живота на Моисей и това е причината,  поради която тя е
достатъчна да ни дава толкова голяма надежда.

Цел, към която си заслужава да се стремим 
Смъртта идва при всички хора. Ако нашият Бог не дойде преди нея, този ден на раздяла ще настъпи и

за нас,  може по-рано,  може и по-късно.  Ние не контролираме този процес,  но можем да контролираме
начина, по който живеем, до момента, в който ще напуснем този свят.

Когато се отдадем на самосъжаление, нека да се спомним за Томи и за хилядите хора, приличащи на
него, които са разпръснати по целия свят и всеки ден живеят с надежда. Ние имаме един Бог, заради който
човек си заслужава да се живее и заради който със сигурност си заслужава да се умре. Нещо повече, време е
да коригираме гледната си точка, ако сме започнали да живеем така, все едно че това не е вярно.

Моисей ни учи, че независимо от това,  дали живеем или умираме, Бог продължава неизменно да
заслужава да го хвалим. Това задължително трябва да бъде нашата цел,  след като същото е било цел в
живота на Моисей - да прославяме Бога независимо дали правим това чрез живота или чрез смъртта си. А
след това надгробния ви паметник сам ще се погрижи са епитафията, която ще бъде изписана върху него. 

Глава 20

Вярата на Моисей, изборите на Моисей и аз

Преди няколко дни се връщах от обяд с двама студенти от семинарията. Докато вървяхме, един от тях
ми зададе въпрос, който никой до тогава не беше ми задавал: “С кой от Библейските герои ви е най-лесно да
се оприличите?” Това беше добър въпрос. Труден, но добър. Той не ме попита: “Кой е любимият ви герой от
Библията?” или “За кой от тях предпочитате да проповядвате?” С други думи, той ме питаше: “Ако можехте
да влезете в кожата му, на мястото на кой герой от Библията най-много бихте желали да бъдете?”

Човек трябва да си задава този въпрос. Все още не съм отговорил на този студент. Честно казано, не
знам какъв човек съм и все още мисля по този въпрос. Но ако ме попитате: “Кой са петте ви най-любими
герои от Библията?” със сигурност бих ви отговорил, че Моисей е един от тях. Какъв величествен слуга на
Бога,  какъв  великан  във  всяко  отношение.  Той  е  човекът,  който  е  ръководел  Изходът,  свидетел  е  на
разделянето  на  Червено  море,  водил  е  едно  общество  от  2  милиона  човека  през  пустинята,  което  в
продължение  на  дълги  години  се  е  хранило  с  манна,  вървейки  след  прашен  стълб  през  деня  и  се  е
разполагало на стан нощем, докато огненият стълб на Бога е висял над лагера. 

За него Стефан казва:  “Моисей биде научен на всичката египетска мъдрост, и бе силен в слово и в
дело”  (Деян.7:22).  Родителите  на  Моисей  научили   сина  си  на  такава  праведност,  че  даже  когато  бил
издигнат на върха в кариерата си, той отказал да измени на онова, което бил научил в детинството си. Той
имал прекрасни корени. Разбира се, той е имал и слабости. Ако проучи подробно дългият му живот, човек
със сигурност ще открие причина да каже, че Моисей периодично е изживявал моменти на падение. Но с
кой не е така? Същото нещо може да се каже за всеки от нас. 

Не мисля, че сме в състояние напълно да оценим величието на този човек, без да сме в състояние да
оценим от какво се е отказал и какво е означавало за него да стане пример за такава неегоистична вярност
към  Бога.  Както  вече  научихме,  пред  младият  Моисей  се  е  разкривало  прекрасно  бъдеще.  Той  е  бил
гордостта и радостта на древния Египет.  Никой ръководител в бизнеса не може да си представи,  че би
печелил толкова пари,  колкото годишно са се  трупали в съкровището на Моисей.  Ние не можем да си
представим  величината  на  неговото  богатство.  Не  можем  да  си  представим  показността,  която  е
придружавала всяко пътуване на този осиновен син на фараона или дворецът, в който е живял. Не можем да
си представим властта, която е притежавал, за да е в състояние да каже: “Този човек да умре” или “Нека да
живее” и никой не му е задавал въпроси. 

Той е притежавал всичко това, с други думи, то му е било на разположение. Но не е ли странно? В
чест на Моисей в Египет няма построен нито един сфинкс. Няма никаква впечатляваща пирамида, някакъв
каменен храм, които да са носят неговото име. Спомнете си, че онези хора са уважавали мъртъвците си.
Египтяните  са  имали  следната  поговорка:  “Да  произнесем  името  на  умрелия  означава  да  го  направим
отново да живее.” Следователно къде са паметниците, посветени на паметта на Моисей? Защо в памет на
Моисей хората  не са  изградили някое огромно лъвско тяло с  дължина 70  метри и височина 18 метра,
носещо главата  на  Моисей  с  диаметър  5  метра?  Защо с  такива  паметници са  удостоени само Тутмос,
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Рамзес, Тутанкамон и царица Хатшепсут? 
Защо не и Моисей? Принцът на Египет Моисей е бил избраникът на фараона. Въпреки това, човек

може да  обходи надлъж и нашир Синайската  пустиня  и  никъде  няма  да  намери  даже  един  единствен
паметник в чест на Моисей? Защо няма? Мисля си, че отговорът е преплетен в текста на Евр.11. Това, което
не може да се намери в горещите пясъци на Египет, се съдържа във вечното Слово на Бога:  “А вярата е
даване твърда увереност в ония неща -  убеждения за неща, които не се виждат” (Евр.11:1).“С вяра
Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да
страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът на
Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. С вяра
напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимият. С
вяра  установи  пасхата  и  поръсването  с  кръвта,  за  да  се  не  допре  до  тях  този,  който  погубваше
първородните” (Евр.11:24-28). Решението, взето от Моисей, е причината да няма вечен паметник посветен
на негово име в Египет. Да направим преглед на тихите сцени от забележителния живот на Моисей, докато
разгледаме три от тези променящи живота му исторически решения.

Първото решение: Отказ да се поддържа греха 
В Евр.11:24 се казва:  “С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа…” Представете си този

силен млад мъж, който е евреин по душа, а на външен вид изцяло е приличал на египтяните. Той много
лесно е  можел да стане следващия фараон. Но когато станал зрял човек,  в него се извършила коренна
промяна. С други думи фразата “като стана на възраст” означава, “когато порасна.” Това е даже още по-
нагледно! “След като пораснал, Моисей решил …” 

Разбирате ли, всеки човек много пъти в живота си идва до някакъв кръстопът. Към нас се размахват
огромни  флагове,  всеки  от  които  ни  приканва  да  тръгнем  в  напълно  противоположни  едно  на  друго
направления. Единият път е просторен, широк, привлекателен и претоварен от движение. Другият път е
тесен,  стръмен,  непопулярен  и  безлюден.  Когато  човек  е  на  кръстопът,  той  трябва  да  вземе  решение.
Тръгвайки по един от двата пътя, скоро човек стига до следващо разклонение, след това до следващото и
т.н. Когато пораснал, Моисей стигнал до първото разклонение по пътя си. Той е бил принуден да направи
избор и да реши, дали да позволи на египтяните да продължат да го наричат Принцът на Египет. 

Той е трябвало да избира между видимото и невидимото и е направил изборът си без колебание.
Библията казва, че той отказал да бъде наричан синът на дъщерята на фараона. В буквален смисъл Моисей
отхвърлил възможността да бъде наричан Принцът на Египет. Колко изумителен е този избор! Може би той
е направен, докато Моисей е бил в царския двор. Може би той е споделил решението си с някои собствените
си доверени слуги. Може би го е съобщил на дядо си, който е управлявал като всемогъщ фараон. Или може
би е казал за решението си на дъщерята на фараона, на жената, която го е осиновила. Каквото и да се е
случило, един ден Моисей казал: “Не ме наричай повече твой син. Отказвам се от правата си към трона.
Отказвам повече да ме наричат Принцът на Египет.” 

Решението на Моисей ми напомня за Данаил, който векове по-късно живял сам в един варварски
царски двор - един евреин във всички отношения, който е бил заобиколен от вавилонски стил на живот. И
този Данаил казал: “Няма да ям от царската храна. Няма да  възприема царският начин на живот. Няма да
възприема царските навици.  На първо място аз вярвам в Яхве. Той е моят съюзник, той е моят цар. Ще
живея за негова прослава и ако е необходимо, ще умра в негова прослава.” Но как е можал да направи това?
Все пак, той е бил човек като нас.  Той е бил на върха на царството. Той е имал всичко, което е пожелавал и
когато го е пожелавал. Той е притежавал невероятно положение. Как е могъл да се откаже от него? Думите
“предпочете” и “разсъди” в ст. 25 и 26 ни предават гледната точка, от която се нуждаем, за да отговорим на
този въпрос. Как е могъл Моисей, поради вярата си, да се откаже от тези неща?

Предпочитание.  Евр.11:25  ни  казва,   че  той  е  направил  избор.  Думата,  преведена  като
“предпочитание” -  “избор” идва от една гръцка дума, която означава “поставям се в положение.” С други
думи, Моисей стигнал до това епохално разклонение на жизнения си път и е трябвало да заеме някаква
позиция, преди да бъде в състояние да завие наляво или надясно. Без да заеме тази позиция, той би си
останал парализиран от неутралитета. (Коментар: Тази истина се потвърждава от притчата за Буридановото магаре.
Философът Буридан, който е бил и ректор на Парижкия университет през 14-я век, разказва притчата за едно магаре, което
било вързано с въже за едно дърво, равно отдалечено от две купи сено. Когато огладняло, магарето тръгнало към едната купа
сено, но после решило, че другата е по-привлекателна и тръгнало към нея. Но още преди да стигне до нея, то погледнало към
първата купа сено, харесало я повече и се върнало към нея. Така магарето се лутало ту към едната, ту към другата купи сено,
докато накрая умряло от глад и изтощение, защото не успяло да направи своя избор. Д.Пр.)  

Една от причините, поради които не вземаме правилни решения е, защото не сме решили за себе си
кои са приоритетите в живота ни. Ние не сме решили какви принципи да защитаваме по отношение на
характера, на морала, на ценностите, на добротата и на вярата ни в Христос. Поради което ние се колебаем
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и течението ни носи. Тръгваме по единия път и се връщаме, за да тръгнем по другия път,  заставаме в
началото на разклонението и чакаме да стане нещо, което да ни освободи. Или решаваме да тръгнем по
един от пътищата, ръководени единствено от чувствата си, или в отговор на другите около нас, само за да
съжаляваме след това. 

Исус Навин, наследникът на Моисей, сигурно е наследил и решителността на своя учител. Преди да
умре, той застанал пред старейшините на Израел и ги призовал да се подготвят да направят най-сериозния
избор в живота си: “Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите,
на боговете ли, на които служеха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в която
земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу” (Ис. Нав. 24:15). 

Илия,  застанал  сам  на  върха  на  планината  Кармел,  казал  почти  същото  пред  насъбралите  се
израилтяни: “До кога ще се колебаете между две мнения? Йехова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал,
следвайте него…” (3 Царе 18:21). 

Моисей не се е чудил коя от двете възможности да избере. Той заел позиция и решил, като направил
изборът си. Какво избрал? Той “предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко
време на греха.”

В живота си ние постоянно правим избор. Избираме коя радиостанция да слушаме, кой телевизионен
канал да гледаме, как да прекараме времето си след обяд, избираме си брачен партньор (ако ни предстои да
се  женим),  дали  да  имаме  деца,  каква  кариера  да  направим,  къде  да  учим,  по  каква  програма  да  се
обучаваме, къде и как да живеем, кои да бъдат приятелите ни, избираме църквата си. Ние постоянно трябва
да избираме, като някои от нашите избори променят живота ни.

Моисей  заел  позиция  по  отношение  вярата  си  към  Бога,  след  това  взел  решение,  което  е  било
необичайно и неизгодно за него от културна и материална гледна точка. Той напуснал царския дворец на
фараона, пренебрегвайки всички привилегии на които е можел да се наслаждава до края на живота си и
избрал да живее с хората на Бога.  

Даже за миг не си помисляйте, че Библията просто украсява текста, когато се говори за наслаждение
от греха. В началото наслаждението от греха винаги е по-приятно отколкото верността към Бога. Сърцето на
човека  започва  да  бие  по-бързо,  когато  се  доближава  до  греха.  Грехът  е  възбуждащ,  сладострастен  и
подмамващ, той подхранва плътското и ни кара да се чувстваме добре. Не позволявайте на който и да е да
ви казва, че това не е така. За кратко време в началото грехът ни носи задоволство. 

Една неделя след службата в църквата ме спря една много привлекателна млада жена и ми каза: “Не
съм от вашия град, просто дойдох да науча за Христос и наистина ми е много трудно да повярвам, че Бог
може да  ме  обича.”  Тя  се  разплака  и  сълзите  потекоха  по  грижливо гримираното  й  лице,  а  след  това
продължи: “Аз съм направила толкова много погрешни избори. Вземах наркотици и имах няколко мъже в
живота  си,  които  бяха  привързани  към  всичко  останало,  но  е  и  към  Бога.  И  сега  бера  плодовете  на
последствията.” Казвайки това тя закри лицето си с дланите и се разплака гласно. Колкото и привлекателна
да изглеждаше, в този момент имаше вид на по-възрастна отколкото всъщност беше. Човек трябва да е
извървял труден път, за да стигне до това състояние. Без съмнение първите й километри по този път са били
приятни. Забавление, приключения и завладяващи усещания. 

Но нека ви кажа нещо за чувствените удоволствия: Библията твърди, че те “преминават” и не траят
дълго.  И когато изчезнат, което неизбежно ще се случи, те оставят след себе си океан от болка,  тъга и
съжаление.  Тази жена беше преследвала своите отминаващи удоволствия и това я беше мотивирало да
отива  при  следващия  мъж  и  да  взема  следващата  доза  наркотици  и  да  се  стреми  към  следващото
приключение. Това прилича на падането по стръмен терасовиден склон на някой хълм, при което човек се
носи стремглаво надолу и скоростта на падането му се увеличава с всеки удар в поредната тераса, бам, бам,
бам, докато най-после стигне до дъното и спре. Моисей избрал пътя на Бога, а не “да се наслаждава за
кратко време на греха.” Как е можал да направи това? Какво е било това нещо вътре в Моисей, което го е
накарало да направи такъв избор? Отговорът се намира в една друга дума, която заслужава по-подробно
разглеждане.

Разсъждение. Думата “разсъждавам” от Евр.11:26 ни помага да разберем как е постъпвал Моисей. Тя
означава “да обмисля предварително.” Моисей е гледал напред, гледал е по-далеч от разклонението на пътя
и е позволявал на въображението си да върви пред него. Той дошъл до разклонението на пътя и си казал:
“Ако продължавам да бъда наричан Принцът на Египет, да бъда наричан синът на фараоновата дъщеря,
ако продължавам да се наслаждавам на това щастие и на тези награди и да получавам аплодисментите
от тези хора,  аз ще се озова на място, от което няма да мога да се върна обратно, без да навредя на
народа си или на собствената си душа.” Защо? Защото заедно с това положение върви и едно възбуждащо
състояние на ума, което нашепва: “Хайде, давай, всички правят така.” Моисей си казал: “Не. Виждам
достатъчно надалеч по пътя, за да знам, че подобен живот няма да ми донесе нищо добро и неизбежно ще
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се  превърне  в  нещо  лошо.”  Моисей  размишлявал:  “Укорът  на  Христа  е  по-голямо  богатство  от
египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда”. 

Според оригиналният текст Моисей не е гледал към нищо друго и е фокусирал вниманието си върху
едно единствено нещо:  върху наградата,  която Бог предлага на верните му хора.  Ако сте футболен
запалянко,  вие  знаете  някои  неща  по  този  въпрос.  В  последните  секунди  на  решителна  среща  между
непримирими  съперници  запаленият  запалянко,  който  наблюдава  мача  по  телевизията  никога  няма  да
напусне мястото си, за да отиде при хладилника и да проверява дали в него има нещо вкусно за ядене.
Напротив, такъв човек се изключва от всичко останало и концентрира вниманието си върху играча, който
владее топката. Дали противникът ще промени резултата? Ще спечели ли неговият отбор? 

Моисей се изключил за всичко останало и концентрирал погледа си върху Христос. Ето така е взел
правилното решение. Ако искате да се възползвате от всяка възможност, ако твърде дълго се отдадете на
отминаващите удоволствия, вие ще отместите погледа си от Христос. Това ще стане! Слушайте, това се е
случвало  с  най-добрите  мъже и  жени на  Бога.  Не  си  казвайте,  че  сте  защитен,  не  си  мислете,  че  сте
имунизиран.  Лесно мога да ви кажа имената на 40-50 известни християни от нашето поколение,  които
престанаха да вярват в Христос, защото не успяха да запазят погледа си вперен само в Исус.

Ние нямаме друг избор, освен да се фокусираме изцяло върху Христос. Мисля си за Джим Воус,
прочутият подслушвач на телефонни разговори - един луд и необуздан човек, който работел едновременно
за гангстера Майки Коен и за полицията в Лос Анджелис - един случай, при който престъпниците и закона
работят заедно. Проблемът е, че Джим Воус е трябвало да живее с Джим Воус. Една вечер през 1949 година
той по погрешка попаднал на едно християнско събиране в центъра на Лос Анджелис и повярвал в Христос.
Вярата му много бързо сложила край на двойствения му живот. Той повече не можел едновременно да бърка
с двете си ръце в различни чинии. И защо? Защото разбрал, че Исус трябва да бъде Господар на всяка част
от живота му. Вие стигнали ли сте до това разбиране? Причината в Египет да липсва сфинкс с образа на
Моисей е, че той е отказал да поддържа греховното. Липсва земен паметник, няма даже най-прост надпис,
който да носи името на Моисей. Той е забравен в Египет, но е превъзнесен в небесата.

Второто решение: Изоставяне на познатото 
Второто решение на Моисей се концентрира около думата “изоставил.” Авторът на Евреи казва: “С

вяра  напусна  Египет,  без  да  се  бои  от  царския  гняв;  защото  издържа,  като  един,  който  вижда
Невидимият” (Евр.11:17).  Моисей обърнал гръб на познатото. Виждате ли накъде е вперил погледа си?
Къде  се  е  концентрирал?  Това  не  е  било  някаква  неделна  среща  с  приятел,  нито  някакво  анемично
благотворително занимание. Този човек е концентрирал вниманието си върху Яхве. Той прихванал целта,
подобно на радара, който прихваща приближаващ военен самолет или като търсеща топлинния източник
ракета, която преследва изчезващия реактивен самолет на противника. Поради този концентрация Моисей
решил в сърцето си да изостави познатото. “С вяра напусна Египет.” 

Египет.  Никога не съм посещавал тази страна.  Не знам много за Египет,  но познавам достатъчно
добре Ел Кампо. Роден съм в едно малко градче в Южен Тексас. Познавам всичките му тесни пътища и
пътечки.  Знам  малките  му  магазинчета  и  малобройното  му  население.  Информацията  е  запечатана  в
паметта ми, защото корените ми се от там. Но аз напуснах Ел Кампо като дете, поради което всъщност не
познавам града, както и хората, които са прекарали там целия си живот. Може би работите в една и съща
фирма от 35 или 40 години. Всичко, което знаете е тази фирма. Как можете един ден просто хей така да я
напуснете и да започнете работа на друго място? Няма ли да се чувствате малко несигурно? Аз сигурно бих
се чувствал така. Или живеете в една и съща къща откакто се помните. Отгледали сте децата си в нея и ако
нещата се развиват според желанието ви, сигурно ще умрете в нея. Защото това е вашето място и корените
ви са дълбоко заровени в него. 

Имам  един  приятел-пастор,  чийто  предшественик  беше  работил  37  години  в  същата  църква.
Приятелят ми каза: “Чък, гласът му е пропит в обзавеждането. Белези от почерка му могат да се забележат
по катедрата. Свидетелства за него могат да се открият навсякъде в църквата.” В продължение на цели 37
години един и същ човек е бил пастор на една и съща църква. Присъствието на този човек ще се усеща на
това място дълго след неговото заминаване. Ето това е бил Египет за Моисей. Той не е познавал друго място
освен земята на Нил. Той никога не бил в Обещаната земя, той е познавал само Египет. Но го е напуснал. 

Защо? Защо е трябвало да прави това?  Заради вярата си. Бог го е извел от там. Моисей решил да
изостави познатото, въпреки че Египет е бил в кръвта му. Отхвърляйки старото, той не се страхувал от това,
което царят може да му стори. Приемайки новото, той очаквал бъдещето, гледайки към Невидимият. 

Най-голямата битка за повечето американци е битката за нещата, за местата, за къщите, за имота, за
територията. Чрез тези неща ние заравяме корените си в нашата безопасност. Разбира се, във всичко това
няма нищо лошо, но можем твърде много да се привържем към тях. По тази причина как могат един син и
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снахата да обяснят на родителите на мъжа защо искат да напуснат безопасна среда в САЩ и да отидат да
живеят в Европа? И двамата са завършили образованието си и имат две здрави деца. Те са в началото на
обещаваща кариера и внезапно съобщават на Мама и Тате, че ще се преселят да живеят на другата страна на
океана. “Къде отивате” “Заминаваме за Испания.” “Защо отивате там?” “Защото вярваме в това.” “Добре, но
погледнете  какво  имате  тук.  Току-що  ви  помогнахме  да  си  купите  къща  и  платихме  25  000  долара
първоначална вноска. Вие се преместихте да живеете в нея. Тук имате здравна осигуровка. Защо искате да
се местите в Испания?” “Бог ни призовава да отидем там.” “Но вижте, там всичко е напълно различно.
Виждали ли сте какви коли карат хората в Испания? А как ще се справите с езика? “Знаем, че ще трябва да
посещаваме езикови курсове.” “Вие се шегувате!” “Не, не се шегуваме.” “И защо правите това?” “Защото
Бог иска да отидем там.” 

Как бихте могли да разберете двама човека, които искат да направят такова нещо? Как можете да
разберете  някой,  който  иска  да  отскубне  корените  си  и  да  се  премести  Бог  знае  къде?  Може  би  в
пущинаците на Етиопия, в средата на Европа, в най-южната част на Южна Америка, в централната част на
Канада  или  в  някой  индиански  резерват  в  центъра  на  Америка.  Как  бихте  могли  да  разберете  едно
семейство, което иска да напусне всички “изгоди,” на които се радва тук? Ако ги попитате, те ще ви кажат:
“Защото искаме нещо по-добро.” 

Казвам ли, че това се отнася за всички? Не, но това е валидно за много хора. Най-важното сражение е
напускането на Египет. Това е рискът на вярата. Напускането е трудно, защото сме родени и възпитани да се
привързваме към нещата! Моисей напуснал Египет и изгорил мостовете след себе си. Той не се погледнал
назад, не се изплашил от гнева на царя. Той просто заминал. Харесва ми начинът, по който един човек
описва  това:  “Ние или живеем чрез  вяра  или въобще не  живеем.  Или  рискуваме или вегетираме.  Или
рискуваме, или ръждясваме.” 

Третото решение: Правене на необичайното 
Това решение може би ми харесва най-много от трите решения.  Моисей отказал да се  отдаде на

греховните  удоволствия,  изоставил  познатото  и  след  това  направил  необичайното.  Опитайте  се  да  си
представите какво е направил този човек. Да постъпи така, като че ли никога не е имало Пасха, защото
когато е изоставил обичайното, тя още не е съществувала.  “С вяра установи пасхата и поръсването с
кръвта, за да се не допре до тях онова, което погубваше първородните” (Евр.11:28).  В предишните глави
видяхме, как Моисей се връщал многократно при Фараона и му казвал: “Пусни хората Ми да си отидат.” Но
царят упорито отказвал. 

Накрая Бог казал на Моисей: “Аз ще ги поразя със смърт. Фараонът ще пусне хората да излязат. Ще
поразя всеки дом със смърт, с изключение на една специална група домове.” И как щели да бъдат спасени
хората  от  тази  специална  група?  Спомняте  си,  как по-рано описахме тази  сцена  в  нашето изследване.
Закланото агне. Кръвта по рамката на вратите. Яденето, което хората яли набързо, с обути крака и с тояга в
ръката си. Хората е трябвало да тръгнат в нова посока, натам, където никога не са били. Бог казал: “Моисей,
внимавай да държиш тоягата в ръката си, да си препасан, сандалите да са на краката ти и да си готов да
тръгнеш веднага! Защото изпращам смърт по цялата земя и вие ще чуете писъци на тъга и ужас от единия
до другия край на Египет. Но ако сте намазали с кръв касата на входната си врата, Аз ще ви отмина.” 

Пред  вас  е  Моисей,  който  е  получил  най-доброто  възможно образование.  Той  е  знаел  всичко  за
йероглифите и е получил дипломата си в Храмът на Слънцето. Гърдите му са били покрити с ордени. А сега
стои хей там и маже рамката на входната си врата с кръв! Можете ли да си представите погледите, които са
били отправяни към израелтяните? Сега ние гледаме на стореното от тях, все едно че те са били възвишени
и свети и те  наистина са  били такива.  Но представете  си  подигравките,  които е  трябвало да изтърпят
израилтяните в този момент. 

После писъците започнали. Те започнали в Мемфис и се разпространили по цялата долина в посока
към Гесен. Това са били нечувани писъци. Децата мрели като мухи. А хей там малко израелско семейство,
членовете му стояли с тояги в ръцете си, препасани и обути със сандали, докато лапали набързо печеното
агне, готови да започнат Изхода. 

Каква необичайна сцена? Не забравяйте, че Моисей не е имал навика да се обляга на нещо? Как е
можал да спази тази първа Пасха точно съгласно инструкциите на Бога?  Той е постъпил по същия начин
като Ной, когато е строял ковчега,   въпреки че до тогава никой не бил виждал някога да вали дъжд  . Той
е можал да постъпи  и като Авраам и Сара, които са търсели град, чийто основи са били положени и чийто
строител е бил Господ, въпреки че никога не са били в Ханаан. Моисей е можал да направи това просто
защото Бог е казал: “Направи го.”
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Посоки на кръстопътищата 
Авторът на Евреи посвещава 6 стиха в глава 11, наречена “Залата на вярата” на един човек, наречен

Моисей.  Той не е писал тези думи, за да ни обезкуражава, за да ни изплаши или за да постави летвата
толкова високо, че да въздъхнем и да кажем: “Е, и каква полза от това? Никога не бих могъл да бъда като
този човек.”  Тъкмо обратното,  тези  думи се появяват  в  текста,  за  да  презаредят  батериите  ни и да  ни
изпълнят със свежа решителност да инвестираме живота си във вечността. 

Моисей отказал да направи компромис с вярата си; така трябва да правим и ние . Моисей с желание
изоставил познатото, за да тръгне след призива на Бога; така трябва да правим и ние. Моисей извършил
необичайното,  така  както  му  заповядал  Бог,  без  да  обръща  внимание  на  презрението,  критиките  и
отрицателното отношение на хората около себе си. И ние можем да постъпим така! Животът на Моисей
представлява просто една карта на житейския път за хора като най-обикновени, ежедневни, незабележими
хора, млади и стари, самотни и със семейства, пенсионери и младежи. И посоките, които вземаме от тази
карта могат да ни помогнат, когато се намираме на три съдбоносни кръстопътя в живота си.

За да притежавам необходимата решителност да отхвърля греховното, вярата ми трябва да е по-силна
от чувствата. Чувствата ми казват: “Бягай!” Вярата ми казва: “Не мърдай.” Чувствата ми казват: “Откажи се.
Хвърли кърпата на ринга.” Вярата ми казва: “Дръж се!” Ние живеем в епохата на чувствата. “Стани такъв,
какъвто чувстваш, че си.” Една песен, която стана носител на награди преди две десетилетия се възползва
от тази философия и казва: “Не може да бъде погрешно това, когато чувстваш, че е правилно…” 

О,  да,  то  може  да  е  погрешно!  Вярата  казва:  “Спри.  Ти  си  дошъл до  разклонение  на  пътя.  Ако
извървиш този път, ти ще се пристрастиш към един погрешен стил на живот. Спри. Върни се. Огледай се
отново.” Може би сега вие се намирате точно на такъв кръстопът.  Вече сте направили някои погрешни
избори. Ако е така, време е да дадете заден ход. Време е да се върнете по пътя, по който сте дошли до тук,
докато стигнете до мястото,  където сте завили в погрешната посока.  За това се изисква решителност и
смелост,  но Бог ще ви даде сили.  За да притежавам необходимата решителност  да изоставя познатото,
вярата ми трябва да е моята безопасност. Ако вярата е нашата безопасност, ние можем да опаковаме багажа
си и  когато  Бог  ни  призове,  да  заминем например  за  Испания  или за  Сибир.  Мога  да  назова  десетки
семейства и самотни хора, които са направили подобно нещо. Тяхната вяра се превърна в тяхна безопасност.
Вярата им в Бога е стабилната скала под краката им, а не безопасният и познат под в собственият им дом.
Спомняте ли си думите на Кори тен Буум? “Научих се да не стискам здраво скъпите за мен неща,
защото боли,  когато Бог разтваря пръстите  ми и ми ги отнема.”  Не стискайте здраво онова,  което
притежавате, даже децата си. В един стар химн се казва:

Дай на синовете си да носят славно съобщението,
дай им богатството си, за да тичат бързо по пътя си;
излей душата си заради тях в победоносна молитва
и Исус ще възстанови всичките ти разходи.

Как възпитавате децата си - да дават или да не дават? Понякога най-големите битки на децата ни,
които искат  да  служат на  Бога  е,  че  родителите  им не  им разрешават  да  заминат.  Оставете  ги!  Каква
внушителна инвестиция. Ако човек иска да притежава решителността да изостави познатото, той е длъжен
да превърне вярата си в своя безопасност.

За  да  притежавам дисциплината,  която  е  необходима,  за  да  се  извърша  необичайното,  вярата  ми
трябва  да  накара  критичното  отношение  да  замълчи.  Повярвайте  ми,  че  това  е  вярно.  Критичното
отношение  непременно  ще  се  появи.  Разчитайте  на  това.  Необходима  е  дисциплина,  за  да  направим
пътуването и да живеем с подигравките, с презрителните коментари и с неизбежните догадки. 

Човек се нуждае от здрава дисциплина, за да каже:” Боже Господи, Ти си Този, който ми каза да вървя
по този път и докато не ми кажеш да спра, аз ще вървя в тази посока. Критиците ми ме обкръжават все по-
близо и викат все по-силно. Накарай ги да млъкнат или поне запуши ушите ми.” Елтън Трюболд е описал
това най-точно: “Вярата не е убеденост без доказателства, а безрезервно доверие.” 

Ние  имаме  склонност  да  си  мислим,  че  сме  вярващи  хора.  Но  въпреки  това  качеството  и  даже
здравината на вярата ни може да бъде поставена на изпитание от това проучване на живота на Моисей.
Може би произнасяме твърдения, че вярваме в Бога, без всъщност да сме убедени в това, което Бог ни казва
за Себе си и за Неговия план за нашия живот. Ако искаме да имаме същата вяра като Моисей, тази вяра,
която ни дава възможност да изоставим безопасното в този свят, заради безопасността, която Бог ни желае,
ние трябва да развием в себе си дълбоко вкоренена и спокойна увереност в Онзи,  който върши всичко
съобразно волята Си. За щастие, това е по-лесно, отколкото изглежда, защото Бог върши всичко правилно.
Моисей открил това чрез продължителния си опит. Същото можете да откриете и вие.  Искам да живея
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живота си с вечна вяра в моя Спасител и да бъда толкова достъпен за Него, че всичко което Той трябва да
направи е да ми подсвирне от небесата и аз веднага се подчинявам. Искам така да бъде и с жена ми, с децата
ми и с внуците ми. Искам това и за вас като вярващи в Бога.

Нека да се върна към въпроса, с който започнах: ако можехте да заемете мястото на някой от героите
от Библията, кой от тях бихте си избрали? В тези заключителни редове ви призовавам да се поставите на
мястото на Моисей. Замислете се какво е дали и какво е получил в замяна. Липсва паметник на този човек
със  силна  вяра.  Няма  някакъв  монументален  сфинкс,  няма  някаква  впечатляваща  пирамида.  Египет  е
демонстрирал силното си желание да забрави, че такъв човек въобще е съществувал. Той е бил погребан на
самотния планински връх  Фасга на планината Нево, без някой да положи даже едно цвете на гроба му.
Моисей с желание заменил земните паметници и аплодисменти, помпозността, властта и удоволствието за
една награда в невидимото царство. Той инвестирал всичко до последната си стотинка, за да я получи и да
има връзка с живия Бог.

Това е представлявало най-изгодната сделка, която човек би могъл да направи. Това от което се е
отказал Моисей в никакъв случай не можел да задържи вечно за себе си, а това което спечелил - никога
няма да загуби. Моисей не е могъл да направи по-добър избор.

Нито пък ние.

Заключение

Моисей - един човек със самоотвержена преданост

Какво  пътешествие  направихме  заедно!  Спътник  ни  беше  преподобният  стар  лидер  на  Изхода  -
самият Моисей. Когато започнахме, ние само бегло го познавахме. Сега, когато завършихме пътуването, той
може да ви е станал приятел. За мене това пътуване беше носталгично, защото преднамерено позволих на
разума си да влезе в света на Моисей. По пътя се спирах, за да размишлявам над болезнените моменти в
живота му. Навлязох в трудните сцени и оглеждах задълбочено онези периоди от живота на нашия герой,
когато се е борил,  усещах ужилването на разочарованието в тези случаи,  при които сърцето му е било
разбивано и се усмихвах с него, когато се е радвал на изненадващата власт на Бога. Мисля си, че почти
усещах влагата, когато Моисей е повел стъписаните израилтяни през Червено море по сухото морско дъно.
Пътуването беше трудно, по-трудно от обикновеното пътуване. 

Една ранна сутрин, докато се занимавах с това изследване и пишех за бедствията в Египет, получих
телефонно обаждане от Даласката Семинария. Посред нощ се получил пробив в главна водопроводна тръба,
разположена под улицата, която е съседна на семинарията. След отстраняване на повредата и повторното
възстановяване на водоснабдяването, внезапното покачване на налягането предизвикало счупване на един
водопроводен кран в баня,  разположена на втория етаж в една от сградите и водата потекла по пода и
надолу по стълбището към хола. Часове наред водата текла, без никой да я забележи. През това време бил
наводнен целия първи етаж,  където на лавици се намираха хиляди мои книги.  От там водата нахлула в
мазето, където бяха складирани стотици мои ръкописи и книги. След като поражението беше открито и бях
уведомен, посещението на тази сцена ми напомни за наводненията в Южна Азия, които бях преживявал
преди  години,  тъй  като  влагата  беше  проникнала  навсякъде,  водата  капеше  отгоре  и  всичко  беше
подгизнало.  Няма да  отнемам място или време,  за  да  описвам всичко,  което трябваше да  свършим за
почистването и да разказвам, колко много от моите скъпоценни книги и ръкописи бяха унищожени, но това
не ми попречи да продължа проучването на живота на Моисей. Все едно, че Бог искаше да изпитам на
собствен гръб тази поредица от бедствия, вървейки заедно с Моисей и израелтяните. 

Докато  пътувахме  към  края  на  живота  му  и  най-накрая  застанахме  на  брулените  от  ветровете
склонове на Фасга, аз се чувствах така, все едно че съм загубил един интимен спътник. Сърцето ми биеше
ускорено, докато наблюдавах тайното му погребение, четох епитафията и си припомнях забележителният
му 120-годишен жизнен път. Подобно на този мрачен ден, когато се сбогувах със собствения си баща и го
оставих да почива в мир, прощаването с Моисей беше вълнуващо изживяване, което скоро няма  да забравя.
Има много неща, които можем да научим от мълчанието на един гроб. 

Кларънс Макартни описва по следния забележителен начин подобни моменти: “Аз не се страхувам от
гробището.  Понякога  е  по-добре  човек  да  е  там  и  да  си  има  работа  с  погребаните  в  него  мъртъвци,
отколкото да върви по улиците на градовете ни и да се среща с непогребани мъртъвци. Това са хората, в
които  вярата,  надеждата,  любовта  и  чистотата  отдавна  са  умрели  и  в  тях  е  останало  да  живее  само
животинското. В гробището Библията на живота е отворена и един безстрастен глас ни чете великите й
уроци, казвайки ни да ги прилагаме с мъдрост в сърцата си. 
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Понякога можем да научим повече от мълчанието на мъртвите,  отколкото от казаното от живите.
Независимо дали става дума за малък църковен двор, където под древния бръшлян близо до стените лежат
погребаните  или за  мрачните  пространства  на  някоя  катедрала,  където мъртвите  лежат в  украсени със
скулптурни орнаменти саркофази под изписаните с епитафии надгробни плочи, или за някое пусто бойно
поле, където народът е събрал телата на бойците, отдали без резерви последното, което се притежавали, или
имаме предвид някой открит хълм, където ветровете духат безпрепятствено, или тихо парче земя на брега
на някоя река, която подобно на живота тече безмълвно и бързотечно - където и да се намира, мястото
където почиват мъртвите винаги има да каже нещо ценно на живите.” 

От тишината на гроба на Моисей си излъчват вечни и безценни поуки за нас. Да, великият водач със
сърце на слуга е умрял, но нещата, на които ни учи никога няма да изгубят своята значителност. Животът
му завинаги ще остане като един от тези солидни гранитни блокове, които не могат да бъдат разрушени
както от бурите, така и от земетресенията. 

Във времена като нашите ние имаме нужда от такива опорни точки. Благодаря ви, че вървяхте заедно
с мене.  Ако сте пътували през всяка от другите ми биографични книги,  тогава вие сте в състояние да
отбележите тази като четвъртата книга от серията, посветена на Великите Личности от Библията. 

С Божията милост и с Негова помощ ще има и други книги. Но за сега дано тази книга посее корен и
да израсте във вас.  Дано историята на    Моисей: Човек със самоотвержена преданост   да ви вдъхнови да  
правите това, което е направил той: да издържите, гледайки към Невидимият.

Списък на преведените от мен книги или подбрани  мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат

1. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

2. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

3. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

4. Глад за разбиране - Калвин Милър

5. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

6. Давид – Суиндъл

7. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

8. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

9. Естир – Суиндъл

10. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

11. Здравото семейство – Суиндъл

12. Изненадани от Библията – проф. Райт

13. Илия – Суиндъл

14. Йов - Суиндъл 

15. Йосиф – Суиндъл

16. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

17. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

18. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

19. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

20. Мир с Бога - Били Греам

21. Моисей – Суиндъл

22. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън
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23. Мъжки разговор – Суиндъл

24. Нещо повече - Катрин Маршал

25. Основи на християнството - Джон Стот

26. Обикновено християнство – К. С. Луис

27. Отговори на житейските проблеми – Били Греам

28. Павел – Суиндъл

29. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

30. Победата на разума – Родни Старк

31. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

32. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

33. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

34. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

35. Проповеди от Кърк Нийли - 178 бр.

36. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

37. Проповеди от Спържън - 28 бр.

38. Просто християнин – проф. Райт

39. Религиозна класика – христоматия

40. Роден отново – Чарлз Колсън

41. Свободни в Христос - Сесил Хуук

42. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

43. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята

Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха

Част 7 – За приятелството

Част 8а – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 8б – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 9 – Да не съдим другите, да не обвиняваме, да не отмъщаваме

Част 10 - Справедливост и несправедливост, добро и зло

 Част 11 - За Светия Дух и духовността

Част 12 - За греха, изкушението и бдителността

Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата



138

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост

Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 б - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 в - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 26 - Задоволство от живота, щедрост и даряване

Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта

Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 - Факти и данни за Исус, за човешкото тяло, за света, за вселената и живота и изказвания на 
велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията

Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието

Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората
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Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

44. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

45. Тайната на щастието – Били Греам

46. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

47. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

48. Цар Давид - Дейвид Пиърс

49. Целенасочената църква - Рик Уорън

50. Целенасочен живот – Рик Уорън

51. Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофер 
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