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Информация за Били Греъм

Били Греъм,  1918 -  21.02.2018,  умря  на  99  год,  американски
евангелски християнин, евангелизатор, баптистки свещеник от 1949,
умерено консервативен протестант, автор на много книги. Считан е за
най-влиятелният  проповедник на 20-я век. Ръководил е огромен брой
евангелизаторски кампании на стадиони и в спортни зали по цял свят.
Проповедите  му  се  предават  по  радиостанции  и  телевизионни
програми в продължение на 60 години. Проповядвал е на живо пред
около 215  милиона  хора  от  повече  от  185  страни по света.  Други
стотици милиони хора по цял свят са слушали проповедите му по
радиото, по телевизията и чрез филми. Пресметнато е, че около 2,2
млрд. души по света са слушали проповедите му или са чели книгите
му.  Считан  е  за  проповедникът,  който  е  говорил  пред  най-много
слушатели през цялата история на християнството.

От дълги години има основана фондация, която носи неговото
име и се занимава с евангелизация  по цял свят.
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Предговор

Ако мислите да го изпълните, съветът е лесен

 Авторите, които дават съвети във вестниците и списанията, астролозите и книгите, които предлагат
съвети как да печелим пари, как да избягваме болестите и как да подобрим физическото си здраве и форма
са толкова много, колкото са колите в пиковете часове по улиците в градовете. Но не всеки съвет е добър.
Много от тези съвети се основават на човешката мъдрост, на фалшиви надежди или на погрешни мотиви,
поради  което  много  хора,  които  се  възползват  от  такива  съвети  се  оказват  разочаровани  и  лишени  от
илюзии. На хората, израснали в САЩ през тревожните 1960-те им беше казвано от медиите, от културата на
рок-музиката и от приятелите им, че ценностите, към които са се придържали техните родители, баби и
дядовци са демодирани. Те изхвърлиха нещата, които считаха, че са бреме и затруднение и ги замениха с
„други начини на живот“ и „на правете на това, което вие искате.“ Имаше широко пропагандирана подкрепа
от културата на техните идеи и поведение.  „Правенето на това, което вие искате“ се превърна в норма за
поведение в обществото. 

Трагично е,  че  изследване,  публикувано  в  списание   Rolling  Stone  разкрива,  че  на  хората,  които
възприеха манталитета на контра-културата на 1960-те и вярваха в лъжите, които им бяха казвани, сега им е
трудно да съобщават на собствените си деца, че се нуждаят от ценностите, които самите те са отхвърляли.
Изследването разкрива,  че  поради прекомерната  употреба  на  наркотици и на  „безплатната  и  свободна“
любов (която въобще не се оказа безплатна и свободна), „децата на цветята“ от 1960-те,  сега прегръщат
психиатрията като нещо, на което трябва да уповават.

Съществува ли стандарт, на който можем да разчитаме, че ще ни даде добър съвет, точна информация
и отговори на въпросите за самите нас и за нашия живот? Има такъв стандарт. В продължение на почти 30
години списвах една вестникарска колона,  озаглавена „Моят отговор.“  Всъщност,  колонката беше нещо
повече от отговор на всеки въпрос, който хората ми изпращаха.  Отговорите ми се основаваха на това, което
казва Библията. Въпреки, че има разлика в културите и че времената се менят, Словото на Бога вечно стои
като непроменим източник на отговори на всички житейски проблеми.

Президентът Рейгън правилно каза, че отговорът на всички житейски проблеми може да бъде намерен
в Библията, ако хората я четат. Той е прав, защото всеки проблем на човечеството има духовен произход.

Възможно е в настоящата книга да намерите отговор на един или повече от вашите въпроси за Бога,
за взаимоотношенията ви с другите хора, за тревогите с работата ви, за вселената и за много други теми.
Ние имаме документирано доказателство, че тези отговори са помогнали на хиляди хора. Убеден съм, че
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основната причина, поради която мнозина от нас изглежда, че имат толкова много неразрешени проблеми е,
че ние не знаем онова, което Бог има да каже за нашите проблеми или че ние сме отхвърлили Неговият
отговор, който знаем какъв е, без даже да го изпробваме. 

В продължение на повече от 50-годишната ми работа като евангелизатор аз съм прочел много книги,
консултирал съм се с много психолози и други специалисти в много области, но въпреки това имам нужда
от  информацията,  практическият  съвет  и  надеждата,   които  се  съдържат  в  мъдростта  на  Библията.
Молитвата ми е вие да откриете в тази книга този източник на информация и още по-важно, да откриете
Божият план за вашето спасение чрез Исус Христос.

Глава 1

Съществува ли истинска любов?

 Въпрос:  „Аз  съм  в  началото  на  20-те  си  години  и  винаги  съм  имала  много  високи  морални
стандарти. Срещала съм се с много мъже, но честно казано, аз се лиших от всички илюзии за мъжете,
защото изглежда, че единственото, което ги интересува е секса.  Аз искам някой,  който да ме обича
заради това, която съм, но сега започвам да се питам, съществува ли истинска любов?“

Отговор: Преди няколко години имаше една популярна песен, в чийто текст се казваше: „Аз бях
търсил любовта във всички погрешни места.“ В днешният свят има изобилие от така наречената любов,
която всъщност не е любов, защото се основава на егоизма и даже на похотта. Ежедневно получавам много
писма от хора, които са се оженили, защото са искали да задоволят своите егоистични нужди, а чак след
това са разбрали, че това не върши работа. Но наистина има такова нещо като  искрената и неегоистичната
любов.  За този вид любов говори Библията, когато говори за Божията любов към нас. Този вид любов е
описана кратко, но дълбоко в 1Кор.13:4-7: „Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда,
любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи
сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко
хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.“ Моята молитва е вие да се придържате здраво към вашите
стандарти и ще се радвате след години заради това, което сте направили. Но нещо повече от това, моля се да
посветите целия си живот, всяка област от него – на Исус Христос. Бог иска да ви научи какво представлява
истинската любов тогава, когато вие започнете да изживявате и да разбирате Неговата любов към вас. Освен
това, Той има безгрешна воля за вашия живот, включително и за вашият бъдещ съпруг, ако волята Му е вие
да бъдеше омъжена. Не се задоволявайте с нищо по-малко от онзи, който по Божията воля ще бъде вашият
спътник в живота, независимо от натиска, който може да бъде упражнен върху вас.

Ние живеем във време,  когато стандартите на Бога често пъти са прогонвани или презирани като
старомодни и безполезни. Но Божиите стандарти не се променят, както и Неговите обещания към онези,
които вървят след Христос. Има много млади хора, които се стремят да отдават почит на Бога в живота си и
вие трябва да вярвате на Бога, че Той ще ви води по пътя, който е най-добрият за живота ви.

* * * 

Въпрос: „Моят любим не е съвършен и аз понякога се питам, дали той би станал много разумен или
чувствителен съпруг, но се страхувам да се разделя с него, защото се чудя дали някога ще си намеря друг
съпруг. Как би трябвало да постъпя с моят любим?“

Отговор: Подозирам, че има много жени, които четат това и им се иска да ви пишат и да ви кажат:
„Не  си  мислете,  че  трябва  да  вземете  първият  приемлив  мъж,  когото  срещнете!  Ако  сега  той  е
нечувствителен или е егоист, той и като съпруг ще бъде  нечувствителен и егоист. Аз се омъжих за първият
приемлив мъж, когото срещнах и от тогава до сега съжалявам за това!“ Разбира се, нито един съпруг или
съпруга няма да бъде безгрешен; в края на краищата и вие вероятно си имате вашите недостатъци! Но,
казано сериозно, моята загриженост за вас е следната: повече от всичко друго, вие трябва да се научите да
поверявате  бъдещето си  на  Бога  и  да  Му се  подчинявате.  Това  се  отнася  до  всяко нещо в  живота  ви,
включително и за вашата женитба. Една от най-големите истини на Библията е, че Бог ни обича. И понеже
ни обича, Той иска да ни даде това, което е най-доброто за нас. Аз твърдо вярвам, че ако волята на Бога е
вие да се омъжите, тогава Той вече е избрал мъж за вас, който ще бъде вашият съпруг. Търсете да разберете
Божията воля и вярвайте в Него, защото Неговата воля е най-доброто. Исус е казал: „Има ли между вас
човек, който, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък?...И така, ако вие, въпреки че сте зли, знаете
как да давате добри дарове на децата си, колко много повече вашият Отец на небето дава добри дарове
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на тези, които искат от Него!“ (Мат.7:9, 11 – мой превод). Търсете съпруг, който почита Христос в живота
си и иска Неговата воля. Този мъж ще бъде любящ и чувствителен и за вас ще е радост на свой ред да
бъдете обичаща и чувствителна към неговите нужди.

* * * 

Въпрос: „Преди известно време открих,  че  моят сърдечен приятел е замесен в продажбата на
наркотици. Предполагам, че трябва да престана да се срещам с него, но си мисля, че го обичам и надявам,
че по някакъв начин ще мога да го променя. Мислите ли, че има някаква надежда за това?“ 

Отговор:  Знам,  че  вие  сте  загрижена  за  вашия  сърдечен  приятел  и  искате  да  му  помогнете,  но
сериозно се съмнявам, че вие ще можете да го промените. Освен това,  бракът не е училище за промяна.
Срещал съм много жени, които са вярвали, че техните майчински инстинкти ще окажат влияние и върху
мъжете, за които са се омъжили. Голяма е вероятността вместо вие да го промените, той да ви повлияе и да
ви накара да бъдете въвлечена в неща, които са нередни. Може би прекъсване на връзката ви ще бъде това
нещо, което ще го раздруса и ще го накара да разбере сериозността на онова, което той прави. Онова, което
прави той е сериозно не само от гледната точка на закона, но и от гледната точка на Бога. Причината е, че
той принуждава хората да употребяват наркотици и така уврежда живота на безброй хора по ужасни начини.
Трябва да разговаряте с него напълно откровено за това. Освен това трябва да осъзнаете, че вероятно има
много малък шанс за добро бъдеще за този вид връзки. Какво ще се случи, ако някои ден се омъжите за
него? Какъв съпруг и баща ще бъде той? Двамата  със сърдечният ви приятел имате друга,  по-дълбока
нужда, много по-важна от това да го спрете да прави онова, което прави и да започне да живее отговорен
живот. И двамата трябва да дойдете при Исус Христос и да обърнете живота си към Него. Сега вие живеете
за себе си. Но Бог ви е създал и Той ви обича. Той иска вие да правите това, което е правилно и да вървите
след Него, защото Той знае, че това е единственият път към истинския мир и щастие в живота. Исус е казал:
„Аз дойдох, за да имат те живот и да го го имат в пълнота“ (Йоан 10:10 -мой превод).

Бог има съвършен план за живота ви в който е включена и Неговата воля за вашия брак с мъж, който
обича Христос. Пътят по който вървите двамата с приятеля ви е погрешен и ще ви отведе само до нещастие.
Тръгнете по пътя на Христос, докато не е станало твърде късно. 

* * * 

Въпрос: „Струва ми се, че обичам мъж, който работи в офиса, в който работя и аз. Той всъщност 
не знае за чувствата ми към него, той като ние никога не сме се срещали двамата насаме. Трябва ли за му
кажа, че го обичам? Проблемът се състои в това, че той има съпруга и семейство.“

Отговор: Обърнете въпроса обратно. Как щяхте да се почувствате вие, ако бяхте омъжена за този мъж
и друга жена ми пише за да ме попита, дали е правилно съпругът ви да се разведе, защото тя се е влюбила
във него? С цялата строгост която притежавам ви призовавам за прогоните от ума си идеята за тази връзка –
даже ако, за да стане това, ще се наложи вие да смените работата си. Ако не направите това, ще ви очакват
само болка  и главоболия.  Ако по някакъв начин успеете да спечелите  сърцето му и да  го  накарате да
напусне семейството си, вие ще разбиете живота на много хора. А освен това, за самата вас евентуалният ви
нов брак няма да е сигурен, защото какво ви гарантира, че той няма да се разочарова от вас и да ви напусне
точно така, както ще напусне сегашната си съпруга?  Не, единственото правилно нещо за вас е да прогоните
от себе си тази идея. Писмото ви ми подсказва, че вие търсите любов. В това няма нищо лошо, стига вашето
търсене да е насочено в правилната посока. В края на краищата, Бог ни е направил така, че да обичаме
другите  и  самите  ние  да  чувстваме,  че  сме  обичани.  Но  вие  трябва  да  осъзнаете,  че  трайната  любов,
истинската любов ще ви избягва, ако я търсите егоистично и без да се съобразявате с последствията от нея
върху живота на другите хора. Поради това съм загрижен за вашата сегашна ситуация. Още по-загрижен
съм за цялата посока на вашия живот. Най-голямата ви нужда сега не е връзка с някой човек или любов.
Най-голямата ви нужда сега е да осъзнаете, че вие сте Божие създание. Бог ви обича и има съвършен план
за вашия живот. Той знае какви се истинските ви нужди и ако волята Му за вас е вие да бъдете омъжена
(каквато вероятно тя е),  тогава Той има някой, който ще бъде правилният съпруг за вас,  ако вие Му се
доверите и му позволите Той да ви води. Вярвайте, че Бог ще ви заведе при мъжът, който Той е избрал да
бъде ваш съпруг – мъж, който ще бъде предан християнин и ще ви обича неегоистично. 

* * * 

Въпрос: „Аз израснах в семейство с един родител. Достатъчно съм пораснал, че това повече да не
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ме  притеснява,  но  моят проблем е,  че  сега  съм влюбен  в  една  млада  жена,  която също е  израсла  в
семейство с един родител. Мислите ли, че това би се отразило по някакъв начин на щастието ни, ако се
оженим?“ 

Отговор: След като сте израсли по един и същ начин, струва ми се, че шансове да имате добър брак
са много добри. Тъй като сте живели с болката на разбито семейство, вие вероятно сте научили колко е
важно да бъде положен здрав фундамент на семейство, което ще остане обединено и щастливо. Грешките на
родителите и на двама ви ще ви служат като предупреждения да не се проваляте по същия начин. Когато
правите плановете за съвместния си живот, ви призовавам  да бъдете напълно откровени и открити един
към друг във всички области, за да не възникват бъдещи недоразумения и неразбиране.  Не основавайте
любовта  си  върху  взаимната  симпатия  и  състрадание,  заради  нещастният  ви  предишен  живот,  а  я
изграждайте върху истинското взаимно уважение. Тогава ще трябва да включите Христос в плановете си.
Въпреки че много семейства идат някаква степен на щастие без Него, има много неща, които им липсват във
всяко семейство, когато Христос не е приет и уважаван от тях.

Покланяйте му се заедно, изповядайте вярата си в Него и се молете един за друг. Това ще циментира
съвместният  ви живот и щастието,  към което се  стремите ще бъде резултат  от Божията  благословия и
присъствие. Библията казва: „Който е намерил съпруга, намерил е добро нещо; тя е благословия за него от
Господа“ (Пр.18:22 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Мъжът, който иска да се ожени за мен твърди, че е християнин. Поради това аз бих
могла да се омъжа за него. Но понякога тай ме лъже и това ме тревожи, защото аз не мога да търпя
измамата. Безопасно ли е за мен да се омъжа за него, считайки, че той е християнин?“

Отговор: Само защото човек твърди, че е християнин не е задължително да означава, че той наистина
е християнин. Всъщност, когато казвате, че този млад мъж понякога ви лъже, никога ли не ви е идвало на
ум,  че  той може да  ви  лъже и  когато  твърди,  че  е  християнин?  Честността  и  искреността  са  основни
отличителни черти на християнството. Исус е казал: „Аз съм пътят и истината и живота“ (Йоан 14:6). А
на друго място е казал: „Аз за това се родих и дойдох на света, да свидетелствам за истината.“ (Йоан
18:37).  Истината е постоянство.  Ако този млад мъж ще ви излъже за едно нещо, той ще ви излъже и за
много  други  неща,  защото  му  липсва  уважение  към  истината.  Веднаж  Давид  изповядал  пред  Бога,
разкайвайки се: „Ти желаеш истина във вътре в човека“ (Пс.51:6 – мой превод).  Вие можете да понесете
много по-лесно много други слабости на човека, освен нечестността.  Със всички средства и по всякакъв
начин избягвайте нечестността. 

* * * 

Въпрос: „Влюбена съм в млад мъж, но родителите ми не го одобряват. До къде човек трябва да се
подчинява на родителите си?“

Отговор: Навсякъде Библията ни учи, че ние трябва да уважаваме родителите си, но тя никъде не ни
учи, че те  имат правото да контролират порасналите си деца.  „Почитай баща си и майка си,  за да се
продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог“ (Изх.20:12). Новия Завет казва:
„Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа“ (Кол.3:20). Имаше
период в живота ви, когато вие бяхте пряко отговорен пред тях. Тогава вие трябваше да им се покорявате за
всичко. Но това, което някои родителите забравят е, че този период не продължава в зрелостта на децата им .
Вие трябва да продължите да почитате и уважавате родителите си, но не сте длъжен да подчините на тях
радостта от собствения ви брачния живот и живота на собственото ви семейство.

Но има и още едно нещо, което е свързано с този проблем. Понякога ние откриваме каква е Божията
воля  за  нас,  когато  се  подчиняваме  на  съвета  на  други  хора,  ако  е  доказано,  че  те  са  силно  вярващи
християни. Сигурен съм, че вие искате да знаете каква е Божията воля, когато избирате партньора в живота
си. Обмислете внимателно и задълбочено тяхната гледна точка,  но след това вземете сам своето решение,
търсейки Божието водителство, докато правите това. 

* * * 

Въпрос: „Понякога си мисля, че ще умра от разрив на сърцето. От три години живея заедно с моят
любовник с постоянната надежда, че ще се оженим, но миналата седмица той ми каза да се заминавам,
защото повече не иска да има нищо общо с мен. Защо Бог ми причини това нещо, когато аз наистина
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обичам този мъж?“
Отговор:  Да си представим, че вие сте участвали в някакво транспортно произшествие и сте била

ранена, защото сте решила да пренебрегнете ограничението на скоростта и сте се движили с два пъти по-
висока скорост от разрешената. Кой би трябвало да обвиняваме за вашето произшествие? Човекът, който е
поставил ограничението на скоростта или вас? Вашето произшествие се случи, защото вие отказахте да се
подчините на ограничението на скоростта. По същият начин, ние никога не трябва да обвиняваме Бога за
нещата,  които  са  следствие  от  нашите  собствени  действия  –  особено  когато  тези  действия  са  преки
нарушения на ясният закон на Бога. Библията предупреждава: „Недейте се лъга; Бог не е за подиграване.
Понеже каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Гал.6:7). Според гледната точка на Бога е грешка, че вие
живеете с този мъж, без да се се оженили, защото Неговото Слово е пределно ясно за това. Поради това вие
не можете да обвинявате Бога за резултата. Но къде ще отидете вие оттук нататък? В миналото вие сте
търсили сигурността си в тази връзка – връзка, в която  никога не е имало някаква трайна обвързаност. Ще
направите ли отново същата грешка? Моля се да не я направите. Бог ви обича и не иска вие да се носите по
инерция в живота си без никаква котва. Направете Христос да бъде вашата котва и Той ще ви промени, и ще
ви даде изцяло нова гледна точка за живота. 

* * * 

Въпрос:  „Аз съм 18-годишно момиче, първокурсничка в колеж. Влюбих се в студент от последния
курс в колежа, който иска да се оженим сега, въпреки че той все още няма ясен план за бъдещата си
работа и за живота си. Трябва ли да се откажа от обучението си в колежа заради него?“

Отговор: Самият факт, че вие претегляте собствената си кариера и я сравнявате с несигурността на
женитбата ми дава основание да считам, че вие все още не сте готови да вземете това много важно решение.
Очевидно вие познавате този млад мъж само от няколко месеца. Освен това, неговите планове за бъдещето
са толкова неясни, че те ви предоставят пауза. Всичко това е добавка към силният сигнал, че вие трябва да
чакате. Чакането има две предимства. То ще ви даде възможност да разберете какво става с в собственото ви
сърце и да решите, дали това е любов или е имало други съображения, които са ви привлекли един към
друг. Освен това, чакането ще предостави време и на двама ви да узреете в мисленето и планирането си.
Най-накрая, християнинът има правото и привилегията да моли Бога за напътствие за всяко нещо. Библията
казва: „Но първо търсете Божието царство; и всички тези неща ще ви бъдат добавени“ (Лука 12:31 – мой
превод).

* * * 

Въпрос:  „Приятелят  ми  и  аз  искаме  да  се  сгодим  много  скоро,  но  родителите  ни  са  против.
Въпреки, че сме доста млади, ние сме сериозни и нямаме намерение да се женим поне през следващите 3
години. Трябва ли настояваме да вървим по нашия път?

Отговор: Вероятно несъгласието на родителите ви се дължи само на младата ви възраст. Може би те
считат,  че  вие  не  сте  достатъчно  зрели,  за  да  вземете  това  толкова  важно  решение.  От  друга  страна
изглежда, че единствената причина, поради която вие искате да се сгодите е, че се страхувате единият  или
другият от двама ви да не се почувства достатъчно необвързан, ако не е сгоден. Искам да ви предупредя, че
ако вие не можете да си вярвате взаимно в сегашното състояние, тогава всъщност вие може би не се обичате
истински. Освен това, вие винаги трябва да оценявате връзката ви от гледната точка на Христос. Не трябва
да се надявате, че ще имате напълно успешен брак, ако той се основава само на вас двамата. Поради това ви
предлагам да изпълните предложението на родителите си. Единственото нещо, с което те не са съгласни е,
вие двамата официално да се сгодите, а това не е най-важното нещо за вас. Всичко от което се нуждаете
сега, е да посветите живота си на Христос. Това, в допълнение към вашата любов, ще превърне сегашната
ви връзка в много по-важна и съдържателна през следващите години.

* * * 
Въпрос:  „Повече от една година живея заедно с приятеля си. Знам, че това е неправилно, но се

страхувах винаги, когато исках да го напусна, защото се страхувам да бъда сама. Молете се да имам
мъдростта да знам, кое е правилно.“

Отговор:  Да, аз ще се моля вие да знаете кое нещо е правилно, но и нещо още повече от това – ще се
моля  вие да ВЪРШИТЕ това, което е правилно. Мисля си, че сте започнала да осъзнавате, че това, което
правите е неправилно според критериите на Бога, тъй като признавате, че знаете, че това е неправилно. Но
вашият проблем е свързан не толкова със знаенето кое нещо е неправилно, а с постъпките ви съобразно това
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знание. Божието Слово, Библията, казва пределно ясно, че сексът извън пределите на брака е неправилно.
Една от Десетте Заповеди казва: „Не прелюбодействай“ (Из.20:14). Основанието за това е, че Бог ни е дал
брака  за  наше  добро  и  сексуалните  отношения  трябва  да  бъдат  ограничавани  в  рамките  на  брака.  За
нещастие, ако сексуалните взаимоотношения са считани като нещо случайно, самият брак, а чрез него и
самото семейство бива излагано на опасност. Подчертавам това, защото искам да разберете, че това, което
правите, според Бога е неправилно. Няма преки и лесни пътища за вършенето на правилното нещо. Божията
воля - която е съвършена и най-доброто за вас в дългосрочен план – е вие да прекъснете тази връзка. Това
няма да е лесно. Знам, но се моля вие да имате смелостта да направите това, което е правилно. Но още по-
важното от това е, че молитвата ми за вас е вие не само да направите това, което е правилно в тази ситуация,
а да започнете да разбирате собствената си нужда от Бога и да предадете живота си изцяло и безрезервно на
Исус Христос. Вие имате нужда от Божията прошка, нуждаете се Той ежедневно да насочва живота ви.
Нуждаете се от сила за да правите това, което е правилно, имате нужда да откриете каква е съвършената
Божия воля за вашия живот. 

Обърнете се към Христос. Вие никога не сте сама, когато Христос е с вас и тогава ще можете да
живеете в радостта, която идва от знанието, че вие сте дете на Бога и че Той всеки ден е с вас.

* * * 
Въпрос:  „Аз живея с моят приятел, който е баща на моето бебе. Знам, че това е неправилно, но

обичам много приятеля си и просто не мога да си представя, че мога да живея без него. Проблемът е, че
той изглежда все повече и повече ме изпреварва далеч пред мен и сега аз се страхувам, че той ще ме
изостави съвсем сама. Просто не знам какво да направя.“

Отговор:  Може би има и други жени, който четат вашия въпрос сега и са изкушавани да постъпят
точно по същият начин като вас. Моята молитва е вашият случай да се превърне в предупреждение за тях и
те да имат смелостта да отхвърлят това изкушение. Проблемът (както вие тъжно сте установили) е, че този
вид взаимоотношение което имате, за известно време може да изглежда, че е идеално. Но когато липсва
обвързаност (за разлика от брака, в който се дава клетва за вярност), накрая връзката се разпада. Подозирам,
че няма да ви е лесно да направите това, което е правилно.  Но вършенето на неправилно нещо само ви
отведе до безизходното положение на разбито сърце и тъга. Кое е правилното нещо? Правилното нещо за
вас  е  да  сложите  край  на  тази  връзка,  особено  ако  (както  подсказахте)  вашият  приятел  дава  слабо
доказателство, че ви обича и че иска да се обвърже чрез брак с вас. Това, което правите сега е погрешно  от
гледната точка на Божия морал и продължаването на  тази връзка само увеличава проблема. Детето ви има
нужда от примера и безопасността на стабилен семеен живот. 

Но искам да посоча един много важен за вас факт. Вие се страхувате за бъдещето и сте загрижена, че
ще бъдете сама. Но вие не сте сама – Бог е с вас. Вие трябва да се обърнете към Него и да намерите в Него
прошката и сигурността, от която се нуждаете. А Той иска вие да идете при Него, защото Той ви обича. 

Това, което сте направили е грешно и животът ви като самотен родител неизбежно няма да е лесен.
Но  Бог  се  грижи за  вас.  „Жалостив  и  милостив е  Господ,  дълготърпелив  и  многомилостив.  Няма да
изобличава винаги, нито ще държи гняв до века...Защото колкото е високо небето от земята, толкова
голяма е милостта Му към онези, които се боят от Него.“ (Пс.103:8-9, 11)

Глава 2

Сексът не е ли израз на любов?

 Въпрос: „Двамата с любовника ми сме си говорили много за секса. Решихме, че ако двама души
наистина се обичат взаимно,  сексът преди брака не е  проблем.  Не мислите ли,  че  сексът е израз на
любовта?“

Отговор: Да,  сексът  е  израз  на  любовта,  но  той  трябва  да  бъде  съпроводен  от  силна  взаимна
обвързаност. Библията ни казва, че сексуалното взаимоотношение трябва да бъде ограничено в рамките на
брака. В това отношение Бог е бил много ясен и аз силно ви призовавам да преразгледате решението си и да
правите това, което Той иска вие да правите. Нека да ви предупредя искрено, че е лесно да убедите себе си
да направите това,  което е неправилно,  за което след време ще съжалявате. Бог ни казва: „Сред вас не
трябва  да  има  даже  намек  за  сексуална  неморалност или  за  някакъв  вид  нечистота“  (Еф.5:3  –  мой
превод). Колкото повече изучавам Библията и по-добре виждам резултатите в живота на хората, които не се
подчиняват на Божия закон, толкова повече разбирам, че Бог всъщност ни е дал тази заповед за нашето
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телесно, емоционално, обществено и духовно добруване.
Например, ние виждаме тревожно нарастване на болестите, предавани чрез секса в нашата страна.

Последиците от СПИН са надвиснали като чума над нас. Освен това Бог знае, че ние се нуждаем и искаме
сигурността на истинската обвързаност, която можем да имаме единствено, когато двама човека се закълнат
един пред друг в спойката на брака. Освен това Бог ни е казал: „Не прелюбодействай“ (Изх.20:14) за да
запази семейството, което е основният съществен елемент от структурата на всяко общество.  (Коментар:
Малко е странично от темата, но ширещото се сега съжителство на мъже и жени, които даже раждат деца и са около
половината от всички млади хора у  нас се оказва,  че съжителството без брак е съкрушителен удар върху структурата на
нашето общество.  А  в   заслеплението  си,  хората  не  се  тревожат много  от този  страшен  упадък  на  морала.  И  това  е
придружено от засилено желание на хомосексуалисти и лесбийки да сключват брак. Виждате ли абсурдността на ситуацията?!
Нормалните хора отказват да сключват брак, а хората с някакви отклонения – искат да сключват брак! И двете неща водят до
още по-голям морален упадък. Д.Пр.) Историята не ни дава нито един пример за цивилизация, която е оцелявала,
след като семействата са били разрушавани. Моята молитва е вие и вашият приятел да предадете живота си
на Христос и да откриете радостта от това, ежедневно да бъдете водени от Него.

* * * 

Въпрос: „Аз имам приятел, който казва, че секса преди брака е разрешен, защото в Библията се
говори само за прелюбодеянието, което означава да правиш секс извън брака, след като вече имаш брак.
Това вярно ли е? Трябва да знам това, защото моят сърдечен приятел настоява да правя секс с него“

Отговор: Библията пределно ясно казва, че секса извън пределите на брака е грях в очите на Бога и
вие не би трябвало с лекота да пренебрегвате това. Тази заповед е валидна, когато чрез прелюбодеяние е
нарушавана обвързаността на брака. „Не убивай, не прелюбодействай...“ (Мат.18:19). Но това се отнася за
всеки вид сексуална неморалност. „Бягайте от сексуалната неморалност! Всички други грехове, които
извършва човек са извън неговото тяло, но този, който греши сексуално, извършва грях против своето
собствено  тяло (1Кор.6:18  –  мой  превод).  Думата,  която  в  този  стих  е  преведена  като  „сексуална
неморалност,“ всъщност е обобщаваща дума в езика, на който първоначално е бил написан Новия Завет и в
нея се включва не само прелюбодеянието, но и изневярата, похотта и кръвосмешението. (Интересно е да се
знае, че и нашата дума „порнография“ произлиза от същата гръцка дума.) Въпреки, че този грях се превърна
в обичаен в нашето общество, аз ви призовавам да запазите чистотата си. Бог ни е дал секса и целта Му,
заради която ни го е дал, може да бъде изпълнена единствено в обвързаността на брака. Вие се нуждаете от
Божието водителство за  бъдещето,  нуждаете се  и от Неговата сила,  за  да живеете така както трябва  –
особено в нашето време, когато от толкова много места върху вас се упражнява натиск да изоставите Божия
път. 

* * * 

Въпрос: „Двамата с приятелят ми се обичаме много и сме говорили много за брака. Подхождаме си
във всичко, освен в това, че той не проявява никакъв интерес към Бога или към църквата. Обаче за мен
тези неща са много важни. Мислите ли, че това ще е проблем, ако се оженим?“

Отговор:  Да,  длъжен съм откровено да ви предупредя,  че  по-късно това  може да се  превърне  в
сериозен проблем. Ще е много по-добре за вас сега да решите този проблем, отколкото да изчакате, докато
ви бъде причинена по-голяма вреда. Срещал съм много жени, които след дългогодишен брак и опити да
променят съпрузите си съжаляваха, че не са се вслушали в съвета на Библията за избора на партньор в
живота да се  омъжат да християнин.  Какви могат да бъдат евентуалните проблеми,  ако се  омъжите за
приятеля си? Възможните проблеми са няколко.  Най-очевидният проблем е това,  което вие двамата ще
правите с децата си и с тяхното духовно израстване. Даже в случай, че съпругът ви се съгласи да участвате
активно в работата на Неделното училище и в църквата (което не винаги се случва), чрез своя пример той
ще ги учи, че според него Бог не е важен и това може да окаже силно влияние върху тях. Защо би трябвало
те да се отнасят сериозно към Христос, когато Той не означава нищо за някой, когото те уважават и обичат?
Но това може да засегне брака ви и по други начини. Неизбежно е човек, който не се интересува от Бога и
от Неговата воля да има приоритети, които ще се различават от вашите и това ще създава напрежение.  А
трябва да си представите и вероятността, след години той да започне да ви променя и малко по малко, но
сигурно да ви отклони от вашата собствена привързаност към Христос.

Текстът на Библията е ясен: „Не се впрягайте заедно с невярващите“ (2Кор.6:14). Наистина ли сте
решили неотклонно да вярвате в Исус Христос? Споделете искрено убежденията си със своя приятел и се
молете Бог да му помогне да разбере неговата собствената нужда от Христос. Но ако той продължи да не се
интересува от Христос, вярвайте, че Бог ще ви отведе при друг мъж, който Той е избрал за вас, с цел вашето
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семейство да бъде съединено с Христос. 

* * * 

Въпрос: „Аз съм студент в университет и съм израсъл в християнско семейство. Бях шокиран,
когато установих,  че  много студенти живеят само за  секса  и  изглежда,  че  нямат никакви  морални
задръжки. Тук се чувствам изцяло не на мястото си. Трябва ли да се опитам да се приспособя към този
начин на живот?“

Отговор:  Някои младежи все още вярват, че са длъжни „да си поживеят, докато са млади.“ Но те
забравят че : “Каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Гал.6:7). В никакъв случай не се приспособявайте
към онези, които са били победени от течението на неморалността, което е обхванало нашата страна! Проф.
Сорокин от Харвардския университет е казал, че Америка е жертва на сексуална революция, която може да
унищожи нашата нация. Какво ще бъде бъдещето ни, ако млади хора като вас, с идеи и убеждения, отстъпят
пред натиска на неморалността? Провалът на голям брои бракове се дължи на необуздан морал по време на
обучението  в  колежа.  „Младежките  лудории“  имат  способността  да  властват  в  продължение  на  много
години и да се появяват в най-притесняващите моменти. Въпреки, че има някои, които се присмиват на
човек със стандарти и идеи, повечето хора се възхищават от вас.  Нашата нация израстна силна в епоха, в
която моралните стандарти са били притесняващи и тя ще отслабва, когато намира извинение за поведение,
което някога е било осъждано. Помогнете да препречим пътя на течението на прелюбодеянието, развода и
сквернословието в Америка, като останете верен на убежденията си. Вие сте такъв вид млад мъж, от който
ние най-много се нуждаем в Америка. 

* * * 

Въпрос: „Годеницата ми е от друга вяра. Сега правим окончателните планове за сватбата и за
пръв  път се сблъскваме с  взаимни несъгласия за  много неща.  Трябва ли  да  продължим да планираме,
въпреки тези несъгласия?“

Отговор: По-добре е да стигнете до съгласие по религиозните неща преди сватбата, даже ако това ще
означава да я отложите. Няма съмнение, че семействата ви ще чакат до последната минута, надявайки се че
вие няма да продължите да правите планове за вашата сватба. Вие наистина виждате, че има конфликт и
липсва основа,  върху която да стигнете до взаимно съгласие.  Някои хора ще ви съветват  просто да се
примирите с съществуващото несъгласие, но това не е разумно и практично, когато двама души ще живеят
интимно като съпруг и съпруга. За да имате щастлив живот заедно, между двама ви задължително трябва да
има доверие и уважение и вие трябва да сте в постоянно съгласие с вашата вяра.  Християнинът обича
Христос и вярва в Него. Това е много повече от интелектуално разбиране – това е обвързване. Поради това,
докато не стигнете до цялостно и пълно съгласие, за вас ще е много по-мъдро да се откажете от вашите
планове за сватба. Амос 3:3 задава въпроса: „Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?“ На този
въпрос винаги трябва да бъде отговаряно с твърдо „Не.“ 

* * * 

Въпрос:  “Трябва ли да изповядаме всички подробности от греховния си живот пред брачния си
партньор след сватбата? И ако ги изповядаме, трябва ли да кажем и имената на онези, с които сме
извършили сексуални грехове?“

Отговор: Нещастие в брака е, ако както мъжът, така и жената имат списък от сексуалните грехове на
партньора си от миналото. Ако младите хора можеха да осъзнаят, че щастливият брак се основава не само
на  настоящето,  но  и  на  миналото,  те  щяха  с  по-голямо  нежелание  да  навлизат  в  неангажираните
взаимоотношения  в  миналото  на  партньорите  си  брака.  Много  бракове  са  излагани  на  опасността  от
разпадане поради неочакваната бурна и враждебна реакция на един от двамата партньори поради грехове в
миналото, които не са били изповядани, а са били „разкрити.“

Относно нуждата от изповядането на миналите грехове пред брачния партньор аз не мисля, че това
винаги е препоръчително или нужно. Познавам семейства, които бяха разрушени чрез такива изповеди.
Важното е да изповядаме всеки свои грях пред Бога, да решим да бъдем верни на своята брачна клетва и да
простим черното минало чрез безупречното настояще. Библията казва: „Който крие престъпленията си,
няма да успее, а който ги изповяда и остави, ще намери милост“ (Пр.28:13). 

* * * 
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Въпрос:  „Когато се омъжих,  аз  бях много млада,  но бракът ни трая по-малко от 2 години.  С
втория ми съпруг имаме 2 прекрасни деца, но през цялото време се тревожа за нещо, което чух за развода
и повторния брак. Живея ли в грях сега, защото имах съпруг, но се разделих с него?“

Отговор: Докато не отидем при Христос, животът на всички ни е греховен и погрешен. Поради това
Бог ни е предоставил спасение, което  покрива и премахва всичките ни грехове и прави ново създание от
греховното създание. Понеже вие сте повярвали в Христос, Той е простил всичките ви предишни грехове.
Библията говори за греха на хората на Бога, спасявайки съпругът или съпругата, въпреки греховете им и им
казва повече да не извършват грях. Идеалният план на Бога е постоянно да спазваме на обвързаността на
брака, но е важно поведението ви сега. Исус казал на жената, която била уловена в прелюбодейство: „И аз
не те осъждам; иди си и от сега нататък не съгрешавай вече“ (Йоан 8:11). Кръвта на Исус ни очиства от
всеки грях. „Ако изповядаме греховете си (пред Бога), Той е верен и справедлив да ни прости греховете и да
ни очисти от от всяка неправедност“ (1Йоан 1:9 – мой превод). Моят съвет за вас е просто да благодарите
на Бога заради това, че е простил миналото ви и след това да заживеете изцяло заради Него. Бъдете тази вид
посветена съпруга и майка, каквато трябва да бъдете според сегашната си християнска вяра.  Ако Бог е
простил греховете ви,  защо трябва да продължавате да отказвате сама да простите на себе си? Вие не
прославяте Бога, както би трябвало да правите, ако не приемете Неговата прошка и свободата, която Той ни
е осигурил (Гал.5:1).

* * * 

Въпрос: „Аз израснах с представата, че сексът е нещо мръсно и срамно, но сега съм омъжена и
тази представа все още е с мен, и ми създава проблем. Как мога да се променя?“

Отговор:  Сексът е дар от Бога, който, подобно на всички останали дарове, може да се превърне в
нещо унищожително и изопачено, когато го използваме неправилно или ако го използваме егоистично. А
когато го използваме неправилно, сексът се превръща в мръсно и греховно нещо. Но когато разберем защо
Бог ни е дал величественият дар на секса и когато го използваме в хармония с волята Му, тогава той може да
бъде извор на огромно щастие и радост.

Защо Бог ни е дал секса? Най-очевидната причина е, за да бъде продължена човешката раса от едно
поколение към следващото.  Бог  казал  на Авраам и Ева:  „Плодете се  и се  размножавайте; напълнете
земята  и  я  покорете“  (Бит.1:28).  Бог  ни  е  дал  сексуалното  взаимоотношение  за  наше  собствено
удоволствие. В секса няма нищо лошо, стига нашите страсти да не господстват над нас и Бог се наслаждава,
когато ни дава добри неща. Сексът е израз на обичта и единението между съпруга и съпругата. Той е белег
за взаимна обвързаност в рамките на брака. Между другото, това е причината, поради която Библията ни
казва,  че  сексът  трябва  да  бъде  практикуван  единствено  между  съпругът  и  съпругата.   Сексуалното
отношение трябва да е вид ангажимент и любовна посветеност, която е съставна част от брачната клетва
между двама човека. „Женитбата трябва да е на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще
съди блудниците и прелюбодейците“ (Евр.13:4). Разберете, че Бог не е възнамерявал секса да е мръсен –
вярно е точно обратното, Той е възнамерявал сексът да е красив – но когато е използван само в съответствие
с  Неговите  стандарти.   Ако  имате  нужда,  потърсете  опитен  християнски  съветник,  който  може  да  ви
помогне да промените поведението си – не се притеснявайте да потърсите такава помощ. Но преди всичко
друго, позволете на истината на Божието Слово да ви помогне да победите погрешните представи, които
може да имате и се молете Бог да ви помогне, за да бъдете най-добрата съпруга на своя съпруг по всеки
възможен начин.

* * * 

Въпрос: „Знам, че се счита, че сексът преди женитбата е грях, но аз просто не мога да откажа на
момчетата, с които излизам. Страхувам се, че никой няма да ме харесва, ако не се съгласявам да правим
секс. Моля ви да ми да ми помогнете да се освободя от този нагон.“

Отговор: Вашите любовници са се отнасяли с вас така, както се отнасят към изпразнените бутилки,
които, след като съдържанието им бъде изпито, биват изхвърляни в кофата за боклук. Сексът не е директен
път до любовта, защото на него му липсва посветеността, която е нужна, за да израсне истинската любов.
Никога ли не ви е идвало на ум, че това което правите, с цел да накарате хората да ви харесват, води до
точно противоположният резултат – вие само губите тяхното уважение? По този начин вие само наранявате
себе си, защото дотогава, докато се опитвате да си купувате приятелство по този начин, вие никога няма да
се  научите какво означава  трайната,  задоволяваща и изпълнена  с  любов връзка с  друг  човек.  Бог  не е



12

направил грешка, когато ни е заповядал: „Не прелюбодействай“ (Изх.20:14)! Защо ни е дал тази заповед?
(Между другото,  тази  заповед  се  отнася  за  всички  видове  сексуална  неморалност.)  Той  ни  е  дал  тази
заповед, не защото иска да ни ограничи и да ни направи нещастни, а защото ни обича. Понеже ни обича и
ни е създал, Той знае кое нещо е най-доброто за нас. Бог е ограничил употребата на Неговия дар на секса в
рамките на брака, защото единствено в обвързаността на брака истинската любов може да бъде най-пълно
изявена между мъж и жена. Няма бързо решение за вашия проблем. Вие трябва да престанете да правите
това, което правите и трябва да се обърнете към Бога. Той ви обича – не е нужно да купувате обичта Му.
Единственото нещо, което трябва да направите, е да приемете това, което ви казвам.

* * * 

Въпрос:  „Имам връзка  с  един  мъж в  продължение  на  15  години.  Много  пъти  съм нарушавала
Седмата Божия Заповед. Можех да се омъжа за него преди много години, но не исках да напусна моя дом.
Сега мислим да сключим брак. Какъв шанс за щастие имаме?“

Отговор: Обстоятелствата, в които се намирате не са идеалната обстановка за щастлив брак, но най-
искрено се надявам да оправите начина на живота си. В началото ще кажа, че връзката ви с този мъж е била
на чисто биологично ниво, а сексът със сигурност не е единствената съставна част на брачното щастие.
Всъщност браковете, които се основават единствено върху секса, са обречени на провал. Съдилищата по
разводите  са  пълни  с  хора  с  разбити  илюзии,  които  погрешно  са  си  представяли,  че  животинското
привличане е било истинска любов. Обичате ли този мъж и искате ли двамата с него да вземете Бог като
партньор  във  вашия  брак?  Библията  казва:  „Онова,  което  Бог  е  съчетал,  човек  да  не  го  разлъчва“
(Мат.19:6). Единствено стабилни са тези бракове, които се основават на взаимното уважение. В светлината
на  вашето  постоянно  нарушаване  на  Седмата  Божия  Заповед,  вие  двамата  уважавате  ли  се  едни  друг,
обичате ли се помежду си, възхищавате ли се един от друг?

Сключването на брак може донякъде са успокои съвестта ви, но ако бях на мястото на вас двамата, аз
щях да се поклоня пред Него и да го помоля да ми прости за съзнателното нарушаване на Неговия закон и за
това, че сте изложили на риск вашата репутация и влияние в обществото. Бог е казал: „Ако греховете ви са
като мораво, те ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат бели като вълна“
(Ис.1:18). С Бога вие можете да бъдете щастливи.

Глава 3

Ние вече не се обичаме?

 Въпрос: „Двамата със съпруга си вече не се обичаме и повече не виждаме причина да запазваме
брака си. Мислите ли, че ние грешим, когато разсъждаваме по този начин?“ 
Отговор: Истинската любов не се (или не би трябвало да се) основава върху чувствата.  Бог не винаги

харесва това, което правим ние, но Той винаги ни обича. Въпросът не е, какви са вашите чувства към
съпруга ви в момента. Въпросът е, вие искате ли да го обичате? Ако искате, тогава любовното чувство
ще  последва  желанието  и  волята  ви.  А  ако  не  искате  да  го  обичате,  тогава  вие  изобщо  няма  да
изпитвате никакво чувство на обич към него.  Нашата култура поставя чувствата на първо място, но
истинската любов не се основава на чувствата. Това е причината, поради която днес има толкова много
разводи. Когато първите романтични чувства в брака не остават такива, каквито се били в периода
преди сватбата, много хора вярват, че развода е изходът от тази ситуация. Те се опитват да намерят
някой, който може отново за разпали тези добри чувства. Някои хора се женят многократно, търсейки
постоянно „високата възбуда“ или „тръпката,“ която никога не може да бъде поддържана постоянно.
Моята  молитва  е  вие  двамата  със  съпруга  си  да  направите  всичко  възможно,  за  да  възстановите
радостта и щастието във вашия брак. Надявам се, че ще направите това, преди всичко друго, защото
бракът е свята клетва или обвързаност, която сте дали пред Бога и нарушаването тази клетва е много
сериозно нещо. Освен това се надявам, че ще направите това, защото Бог ни е дал брака заради нашето
щастие и аз вярвам, че Той ще ви помогне да откриете какво означава да изграждате съвместният си
живот върху фундамента на Христос. Когато разглеждате миналото на вашия брачен живот, добре е за
вас да потърсите това, което е било грешно. Дали е имало постепенно и бавно раздалечаване помежду
ви, намаляване на разговорите и обсъжданията помежду ви и намаляване на доверието? Дали други
неща, като: работа, пари или лични амбиции са навлезли между вас и съпруга ви? Имало ли е малки
неща – остър език, непростителен дух, които са подяждали вашата връзка? Едно от най-трудните неща,
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което двамата трябва да направите, е да осъзнаете тези грешки и да кажете „Съжалявам, извинявай.“
Но това нещо може да се окаже първата крачка към възстановяване на едно чудесно взаимоотношение
помежду ви. Освен това искам да ви призова да добавите един нов елемент във вашия брак, който
според вашето писмо досега е липсвал – Бога. Навсякъде в писмото си вие признавате, че Бог почти не
е играл никаква роля в живота ви. Но Бог ни е дал брака и семейството, а здравият брак има три
съставни части – вие, вашият съпруг и Бога. Позволете на Бога да излекува брака ви. Струва си да
направите това и Той иска да ви помогне, ако вие се обърнете към Него.

* * * 

Въпрос: „Женен съм от няколко години и започвам да се тревожа за нашия брак. В началото ние
много  силно  се  обичахме,  но  сега  онези  любовни  чувства  изглежда,  че  увяхват.  Как  можем  да  ги
възстановим?“

Отговор: Преди няколко години имаше една популярна песен, в която се казваше: „Завладян съм от
едно чувство.“ А през 1960-те беше популярен девизът: „Ако чувстваш, че нещо е добро, направи го.“ Обаче
аз съм установил, че има разлика между любовното привличане и истинската любов. Често пъти те са тясно
свързани, но има една разлика. Нека да обясня. Често пъти любовното привличане е много емоционално и
силно. Двама души са взаимно привличани и помежду им се създават силни чувства. Често хората имат
предвид точно това, когато казва, че са влюбени – те имат силни любовни чувства към друг човек. Разбира
се,  в  това  няма  нищо  лошо  –  в  истинската  любов  определено  има  емоция.  Но  проблемът  в  чисто
емоционалната любов е, че постепенно тя отслабва с течение на времето. За нещастие, когато това се случи,
двамата влюбени могат да решат, че вече няма никаква надежда за любов в тяхната връзка и слагат край на
своя брак. Но аз се надявам, че това няма да се случи при вас. Не би трябвало да се случи, ако работите за
поставянето на вашата връзка върху фундамента на истинската любов. В истинската любов има романтична
любов, но има и други неща. В нея има посветеност един на друг и непоклатима решимост да бъдем добри
и внимателни към другия човек, а не да сме егоисти. Както виждате, любовта е нещо повече от чувство – тя
е и действие. Вижте характеристиката на истинската любов, която е описана в Библията така: „Любовта
дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи,
не търси своето, не се разгневява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с
истината,  всичко премълчава,  на всичко хваща вяра,  на всичко се надява,  всичко търпи“ (1Кор.13:4-7)
Такава е Божията любов към нас и аз се моля вие и вашата съпруга да откриете Неговата любов, като
предоставите себе си на Христос и поставите брака си върху Неговия фундамент. Тогава ще откриете, че
любовните чувства, които някога сте имали, ще израснат отново и любовта ви ще бъде много по-дълбока и
по-богата, отколкото някога сте си представяли.

* * * 

Въпрос: „Не мога да повярвам, че това ми се случва. Съпругът ми е в края на средната възраст и
ми каза,  че се  е влюбил в 20—тина годишно момиче.  Казва ми,  че  просто нищо не може да направи.
Молбата ми е да се молите за мен.“ 

Отговор: Да, ще се моля за вас, а и за вашият съпруг. Това, което прави той е неправилно (и както
лично сте се убедила), наранява и много други хора. Но това, което той не осъзнава (или поне не признава)
е, че по този начин той наранява и себе си. Често пъти съм се питал защо се случват този вид чувства. За
нещастие, не е толкова необичайно мъж на средна възраст или по-възрастен да започне да се държи като
зашеметен от любов юноша и да изостави семейството си заради много по-млада жена. Може би една от
причините е тайният страх от остаряването или поне отказът  на мъжа да се приеме факта, че остарява.
Може би егото му е много поласкано от това, че установява, „че не е толкова стар, колкото си е мислил, че
е“ и че е харесван от по-млади жени. Това го прави „отново да се чувства млад“ и отклонява вниманието му
от факта,  че  той остарява.  Каквато  и  да  е  причината,  вашият  съпруг  трябва  се  пребори  с  факта,  че  е
отговорен за действията си. Твърдението му  „  че просто нищо не може да направи“   не е вярно – той просто  
не иска да направи това, което е правилно – да сложи край на тази връзка и да се концентрира в това да е
добър съпруг и добър баща. Истината е, че той остарява и вместо да се опитва да избяга от този неизбежен
факт, той трябва да се пребори с желанието да го избягва, да го приеме и да открие, че това може да е
чудесен период от живота. Съпругът ви трябва да се разкае заради постъпката си и това също е неизбежно.
Това не само е нещо, което ви наранява, но е и погрешно в очите на Бога. Бракът ни е даден от Бога и когато
вие заедно сте се заклели с брачната клетва, вие сте я изрекли както пред Бога, така и пред другите хора.
„Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва “
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(Мат.19:6). А през това време вие се концентрирайте и дайте всичко от себе си да бъдете възможно най-
добрата съпруга, и така да дадете възможност на съпруга си да разбере, че вие го обичате и ще му простите
това, което той е направил.

* * * 

Въпрос: „Моят съпруг разбива сърцето ми, защото има връзка с друга жена. Казва, че знае, че
това е неправилно, но счита, че Бог така или иначе ще му прости, поради което това не е важно. Вярно
ли е това или той просто измамва себе си?

Отговор: Библията пита: „Трябва ли  да продължим да извършваме грехове, за да може милостта да
се увеличи?“ (Рим.6:1 – мой превод) Вярвам, че съпругът ви е в много опасна ситуация по няколко причини
и се моля той да разбере глупостта на това, което прави и да престане да го прави.  В Библията Божията
прошка винаги – без изключение – е свързвана с разкаянието. Разкаянието включва в себе си признанието
от наша страна, че това, което правим е грях, а освен това и обмислено да поставим край на вършенето на
греха. Не е достатъчно да знаем, че това, което правим е грях в очите на Бога. Заповядано ни е да престанем
да го правим! Исус е обявил: „Не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние“ (Лука 5:32).
Павел казал, че „Бог...сега заповяда на всички човеци навсякъде да се покаят“ (Деян.17:30). Могат да бъдат
цитирани още много други стихове.  Ние превръщаме Божията прошка в посмешище, когато обмислено
извършваме грях, мислейки си, че Той после ще ни прости. Съпругът ви се самоизмамва, мислейки си че ще
намери истинско щастие, когато отхвърля Божия път за неговия живот и го заменя с грях. Да, за известно
време  той  може  да  си  мисли,  че  е  намерил  щастие  или  сигурност  по  този  начин.  Но  Библията
предупреждава: „А безбожните са като развълнувано море, защото то не може да утихне и водите му
изхвърлят тиня и кал. Няма мир за безбожниците, каза моя Бог“ (Ис.57:20-21 – мой превод). Моля се Бог
да убеди съпругът ви в сериозността на неговия грях и в неговата отговорност за изпълнението на  клетвата,
която е дал пред Бога по време на сватбата ви. Моля се Бог да ви направи да бъдете най-добрата възможна
съпруга, с цел той да разбере, че домът ви може да бъде място на радост и сигурност.

* * * 

Въпрос: „Чувствам се като така, че ли съм в дупка, която сама съм изкопала за себе си. Имах
няколко извънбрачни любовни връзки и след това се връщах при моя съпруг, който се отнася грубо към мен.
Но осъзнах, че по този начин аз само си навреждах. Може ли Бог да ми прости и да ми помогне или е
твърде късно да бъде направено нещо за оправяне на бъркотията, която създадох?“

Отговор: Съжалявам, че толкова дълго време сте била заблудена да си мислите, че начинът на живот,
който сте живели, може да реши нещо. Но, както сте установили, в този начин на живот не само няма
бъдеще,  но и че той е разрушителен.  Той не разреши брачните ви проблеми, нито ви донесе истинско
щастие и сигурност. Казвам това, защото някой друг, който чете това, може би е изкушаван да постъпи така,
което вие сте постъпили и вашето преживяване ще бъде предупреждение за този човек. Вие се нуждаете от
Божията прошка – не само заради греховете, които сте споменали в писмото си, но и за всеки друг грях,
който сте извършили. Най-големият грях е, че вие сте обърнали гръб на Бога и сте се опитали да живеете
живота си без Него. Но искам да научите една много важна истина. Бог ви обича, въпреки това, което сте
направила.  Той иска да ви прости и е вече направил всичко възможно,  за  да ви бъде простено,  като е
изпратил Своя Син в света да умре на кръста заради вашите грехове. В Христос „имаме изкуплението си
чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е
направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране“ (Еф.1:7-8). Вие се нуждаете от Неговата мъдрост
и помощ, и Той може да ви помогне да изградите повторно вашия брак и вашия живот, ако Му позволите
Той да го управлява. 

* * * 

Въпрос: „Имам нужда де се молите за моя брак. Съпругът ми не показва никаква обич към мен и
само се ядосва, когато се опитвам да го накарам да бъде по-добър съпруг.“

Отговор:  Съжалявам, че вашият брак не е бил щастлив и изпълнен с обич. Божият план за брака е
съвършен и Той иска брака да бъде източник на голяма радост и сила. Разбира се, не знам подробностите за
вашата ситуация,  но нека първо да ви предложа да бъдете много внимателна и да не се подхлъзнете в
злопаметно,  оплакващо се и заядливо поведение,  което само ще мотивира съпруга ви да става още по-
необщителен  и  даже  враждебен  към  вас.  Библията  казва:  „По-добре  е  да  живее  някой  в  пуста  земя,
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отколкото със свадлива и досадна жена“ (Пр.21:19). Съпругът ви трябва да знае за вашите чувства и вие
трябва да се научите да разговаряте с него – но без да го ядосвате или да преставате да си говорите, ако
въобще  е  възможно.  Дали  съпругът  ви  би  се  съгласил  двамата  да  отидете  на  консултация  с  опитен
християнски  съветник?  Това  ме  отвежда  до  второ  предложение:  окуражавам  ви  да  направите  всичко
възможно, за да изразявате обичта си към вашия съпруг. Малките жестове на доброта, грижовността, която
носите с появяването си в дома, усилието което правите за да превърнете вашата къща в топъл и сигурен
дом – всички тези неща ще сигнализират на съпруга ви, че вие сте загрижена за него. Освен това те ще му
покажат, че вие искат домът ви да е място на щастие и мир. Понякога ще видите, че той ще отговаря. Но
независимо от това, дали той в началото ще отговаря или не, вашето отношение към него като съпруга
трябва да бъде като отношението на най-добрата съпруга, за която той някога е мечтал. От вашето писмо
разбирам, че нито вие, нито съпругът ви някога се е замислял сериозно за връзката ви с Бога. Бог ви е
създал  и  Бог  ви  е  събрал  като  съпруг  и  съпруга,  когато  вие  се  заклехте  заедно  пред  Него  да  бъдете
неотклонно заедно „докато смъртта ви раздели.“ Защо не отнесете обратно вашия брак при Онзи, който го е
създал и му кажете да Го поправи? Направете Бог да е центърът и фундамента на вашия брак. Старайте се
ежедневно да живеете така, както Той иска да живеете. После се молете за вашия съпруг и той също да
разбере своята отговорност като съпруг, а и да започне да разбира собствената си нужда от Христос и да се
стреми също да върши Божията воля.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми и аз от години не се разбирахме добре, но накрая той си опакова нещата и
отиде да живее с друга жена. Аз съм гневна и потисната, и просто не знам какво да направя. Можете ли
да ми предложите някаква надежда?

Отговор: Аз не знам дали съпругът ви някога ще се върне при вас или не, но ще се моля бракът ви по
някакъв начин да се върне на правилния път и двамата със съпруга ви да откриете радостта, която Бог е
предвидил да бъде брака. Но мога да ви предложа друг вид надежда, и това може да е надеждата, че Бог ще
изработи начини, които вие никога не бихте могли да си представите, чрез които да донесе изцеление на
вашия брак. Бог иска да ви помогне в тази ситуация. Той иска да ви помогне да победите горчивината и
гнева, който изпитвате и иска да ви окуражи. Той ви обича и знае, че гневът и потиснатостта никога няма да
ви помогнат да се справите с проблемите си – гневът и потиснатостта само ще влошат проблемите ви. Чуйте
какво казва Библията: „Възложи на Господа тревогите си и Той ще те подкрепи“ (Пс.55:22 – мой превод).

Или, „Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1Пет.5:7). Бог иска да
вземете своя проблем и да го поставите в Неговите ръце. Той иска вие да се научите да Му се доверявате и
да Го търсите, за да ви дава сила. Поради това, първата крачка, която трябва да направите, е да признаете
пред Бога, че сте гневна и потисната, но искате да оставите цялата тази ситуация на Него и да търсите
Неговата воля и сила. Нямаше да е честно от моя страна, ако не ви кажех за възможността вашият брак
никога да не бъде възстановен. Въпреки че Божията воля е всеки брак да бъде траен, човешкият грях е
отровил много  взаимоотношения.  Трябва  да  се  молите  за  съпруга  си,  но  трябва  да  се  погрижите  и  за
собствения си живот и за онова, което Бог може да направи в него и чрез вас. Започнете да участвате в
живота на някоя църква, където се проповядва Христос и се срещайте с други християни. Възможно е да
намерите сред тях някои хора, които имат сходно минало като вашето и те могат да ви помогнат да се
справите с проблемите и промените, които ще трябва да направите.

* * * 

Въпрос: „Според вас, кой е най-големият проблем в браковете? Чувал съм хора да казват, че най-
големият проблем са парите, но според мен, най-големият проблем са роднините, които се опитват да се
намесват?“

Отговор:  Има много и най-различни грижи и тревоги, които могат да създадат сериозни проблеми в
брака и мисля, че вие споменахте два от тях. Получавам много писма от двойки, които са позволили на
паричните проблеми да забият клин между тях. Получавам много писма и от хора,  които имат някакви
други проблеми (включително роднини, които се намесват или се опитват да ръководят живота на младото
семейство).  Важният  въпрос  не  е  „Кой  най-общо  казано  е  най-големия  проблем  в  брака,“  а  „Каква  е
грешката във всеки конкретен брак, който е в опасност от разпадане.“ Освен това аз вярвам, че обикновено
в браковете, които са заплашени от разпадане, има един по-дълбок проблем, независимо от конкретните
видими проблеми. Това е духовният проблем. Браковете са създадени от Бога. И Той ги е проектирал така,
че в тях да участват три личности: мъжът, жената и Бог. Когато Бог не участва в брака, тогава този брак е
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нещо по-малко от онова, което е бил проектиран да бъде, даже ако този брак очевидно е щастлив. Когато
Бог не е допускан да участва в брака, това означава, че в брака участват две личности, които вместо да се
обичат взаимно и да си прощават един на друг, често пъти се конкурират помежду си. А когато всеки от
двамата брачни партньори се стреми да изпълнява Божията воля и когато всеки от тях позволява на Бога да
премахва природният егоизъм от неговото или нейното сърце и да го заменя с жертвоготовна любов, тогава
в брака ще има радост и мир.  Това е причината,  заради която Библията подчертава,  че идеалният брак
трябва да е снимка или отражение на Христовата любов към Неговите хора. „Съпрузи, обичайте съпругите
си точно така, както Христос обикна църквата и предаде себе си заради нея“ (Еф.5:25 – мой превод).

Тогава, когато в брачния ви живот се намесят роднини, те трябва да разберат, че нахлуването в брака
може  да  бъде  оприличено  с  нахлуването  на  грабител  в  дом.  Това  може  да  е  нахлуване  в  личното
пространство на някой човек и посяване на семена на недоволство, които всъщност могат да допринесат за
увеличаването на напрежението в брака, а не за разрешаването на проблемите. Ще трябва учтиво да кажете
на натрапниците, че цените загрижеността им, но бихте предпочели те да се молят за вас, а ако се нуждаете
от нещо повече, освен молитвите им, вие ще ги уведомите.

* * * 

Въпрос: „Винаги съм имала много романтични представи за брака, но те наистина бяха разбити.
През първата година от брака ни се роди дете и съпругът ми не само работи на пълен работен ден, но и
ходи  на  училище.  Животът ни  е  много  напрегнат  и  изтощителен,  и  понякога  ми  идва  да   отпусна
безпомощно ръце и да си замина. Всъщност, какво толкова велико има в брака?“

Отговор:  Да, страхувам се, че днес много млади хора имат много романтични представи за брака –
представи, които не винаги съответстват на истината. С това съвсем не искам да кажа, че романтиката е
нещо лошо. Но само романтичните чувства не са достатъчни, когато се появят проблеми и напрежения,
което неизбежно се случва. Нека в началото да ви окуража, като ви кажа, че вашата ситуация вероятно няма
да трае вечно. Надявам се, че вие и съпругът ви сте разговаряли откровено (но не с горчивина) за това и че
това време ще дойде, когато той ще завърши обучението си в училището и напрежението отслабне. Но
единствената  опасност  е,  че  двамата  може  да  позволите  този  труден  период  да  се  превърне  в  нещо
обичайно, така че когато обучението на съпругът ви приключи, той да го замени с нещо друго и двамата да
продължите  все  повече  да  се  раздалечавате.  Не  чакайте  да  дойде  някакво  определено  време,  за  да  се
справите с този проблем. Двамата със съпруга си трябва да разговаряте искрено за товара, който носи всеки
от  вас.  Той  трябва  да  разбере  напрежението,  с  което  се  справяте  вие,  а  вие  трябва  да  разберете
напрежението, с което се справя той. И дамата сте се заклели един към друг – това е клетва не само пред
другите хора – това е клетва и пред Бога. Заклехте се, че ще си бъдете верни и ще се обичате взаимно, даже
когато обстоятелствата са трудни. Бракът е голяма отговорност и вие трябва да се молите Бог да ви дава
мъдрост и сила, за да изпълните сега задълженията си. Бог не е планирал бракът да е време на постоянна
тежка и монотонна работа.  Поради това се моля двамата със съпруга си да предоставите живота си на
Христос и да позволите Той да бъде Господ в живота и в  брака ви.  Вие няма да спечелите нищо,  ако
избягате от дома и така ще нараните дълбоко живота на много хора. Молете Христос да ви помогне и да ви
покаже  как  двамата  със  съпруга  си  да  откриете  радостта  от  брака  и  после  да  направите  практически
промени, с цел двамата да прекарвате заедно по-голямата част от времето си.

* * * 

Въпрос: „Преди няколко седмици моят съпруг ми призна, че е имал любовна връзка с момиче, което
работи в неговия офис. Каза ми, че тази връзка е приключила и аз му повярвах, но дълбоко вътре в себе си
се чудя, дали наистина трябва да му простя?“

Отговор:  Не  ни  е  лесно  да  прощаваме,  особено  когато  някой,  на  когото  сме  вярвали,  измами
доверието ни. Но въпреки това, ако не се научим да прощаваме, ние ще открием, че никога няма да можем
отново да изградим доверието. Фактът, че съпругът ви е признал деянието си е признак, че той съжалява за
това, което е направил и жадува да получи вашата прошка. Библията ни казва, че ние трябва да прощаваме
на другите – даже тогава, когато отново и отново те ни причиняват болка. Веднъж Петър попитал Исус:
„Господи, колко пъти трябва да прощавам на моя брат, когато той извърши грях против мен? До седем
пъти ли?“ Исус му отговорил, че нашата прошка трябва да е безкрайна: „Не ти казвам до седем пъти, а до
седемдесет пъти по седем“ (Мат.18:21-22 – мой превод). Но как е възможно ние да прощаваме на другите,
които са ни причинили болка?  Вярвам, че това е възможно, само когато се фокусираме не в това, което
другите са ни причинили, а в онова, което ние сме причинили на Бога – и как Той, въпреки това ни е
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простил. Вие осъзнавате ли наистина колко много грехове сте извършили против Бога? Това не означава, че
вие сте някакъв ужасен човек, оценявано по човешките стандарти. Но Бог ви е създал и въпреки това вие
сте Го оставили извън вашия живот. Обърнали сте Му гръб и сте съгрешавали против Него с мисъл, дума и
действие. Вие не заслужавате да получите от Него нищо друго, освен Неговата присъда – и това се отнася за
всеки от нас. Обаче Бог ви обича и е направил възможно да ви бъде простено чрез Исус Христос, Неговия
Син. Това е начинът, по който и ние трябва да прощаваме на другите хора – така както Бог е простил на  нас
в Христос. „Бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е
простил на вас“ (Еф.5:32). И така, аз ще се моля вие и съпругът ви да се научите ежедневно да вървите с
Христос и да изградите отново брака си върху здравия фундамент на Христос. 

* * * 

Въпрос:  „Предполагам,  че  аз  съм  просто една  много  объркана  жена.  Преди  няколко  месеца  се
разделих със съпруга си и после забременях от друг мъж. Сега съпругът ми иска отново да се съберем и ме
притиска да абортирам. Просто не знам как да оправя живота си.“ 

Отговор:  Вие имате два проблема – единият проблем е неотложен и е свързан с детето, което расте
вътре във вас и друг – дълготраен проблем, свързан с посоката на вашия живот. В няколко кратки параграфи
аз не мога да кажа всичко, което искам да кажа, но се надявам, че вие ще намерите някой, на когото можете
да се доверите (например, някой пастор), който може да ви помогне да се справите с тези трудности. 

Преди всичко друго,  аз се надявам, че вие няма да отстъпите пред натиска и да направите аборт.
Разбирам, че може да ви изглежда, че аборта доста лесно ще реши проблема,  но не добавяйте още една
грешка към грешките, които вече сте направили. Този малък живот във вас е дете, направено по образа на
Бога и ще е трагедия да отнемете този живот. Може би най-добрият избор за вас е да позволите това дете да
бъде осиновено – но това решение трябва да бъде взето единствено след като обмислите грижливо всички
други варианти и говорите със съветник, който може да ви помогне да ги прецените.

Второ, много съм загрижен за вашето бъдеще – не за следващите няколко месеца, а за годините от
сега нататък. Досега вие сте се носили по течението на живота, търсейки щастие, но все не сте го намирали.
До  тогава  докато  живеете  по  инерция,  без  да  имате  истинска  цел  в  живота  си,  вие  винаги ще бъдете
подвластна на объркани проблеми, като тези с които се срещате сега. Досега Бог не е играл никаква роля в
живота ви.  Вие сте живели отделени от Него,  все едно че Той даже не е  съществува.  Но Бог не само
съществува  –  Той  ви  обича  и  иска  вие  да  станете  Негово  дете.  Той  иска  вие  да  научите  радостта  от
ежедневното  вървене  с  Него  и  от  търсенето  на  Неговата  воля  за  вашия  живот  и  от  подчинението  на
Неговите указания и на Неговите закони на морала. Сега вие може би не разбирате всичко, свързано с Бога,
но Той ви обича и иска вие да се обърнете към Него, за да получите прошка и нов живот.

* * * 

Въпрос: „Най-големият проблем в нашия брак може да се обобщи в една дума: парите. Изглежда,
че ние все повече и повече се борим, но почти винаги накрая се оказва, че проблемът е в недостига на
парите. Усещам, че се плъзгаме надолу, без да ръководим живота си и ще  провалим нашия брак, но аз не
знам какво да направя.“

Отговор:  Неотдавна  разговарях  с  един  психолог,  който  помага  на  хора,  които  имат  финансови
проблеми и  поради  това  бракът  им  е  застрашен.  Той  ми  каза,  че  по-голямата  част  от  хората,  които  е
консултирал са твърдели, че липсата на пари е основната причина за проблемите им. Вашият проблем може
да бъде разглеждан най-малкото  на две нива. 

Първото и по-важно ниво е, че целият въпрос се състои в мястото, което парите заемат (и поради това
значат)  в  живота  ви.  От  писмото  ви  изглежда,  че  в  момента  се  тревожите  най-много  за  парите  и
материалните неща, и тези тревоги изцяло доминират в живота ви.  Но Библията ни предупреждава да не
поставяме парите на първото място в живота ни.  Първото място в живота ни трябва да бъде заемано само
от Бога, а парите трябва да заемат полагащото им се място. Парите са се превърнали във ваш господар, но
Исус е казал: „Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне
другия,  или към единия ще се привърже,  а другия ще презира.  Не можете да слугувате на Бога и на
Парите“ (Мат.6:24). Ние започваме да приличаме на този Бог, на когото се покланяме. 

Второто ниво на вашия въпрос е практично. Ако дължите голяма сума пари или не знаете как да си
изработите реален бюджет за вашите финанси, потърсете съвет от някой, който може да ви помогне. Ако е
очевидно, че не можете да контролирате използването на кредитните си карти - или се откажете от тях, или
ги зареждайте периодично с малки парични суми. Кредитната карта може да влияе на човека така, както му
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влияе наркотика. Много хора са „хванати на тази въдица“ и изглежда, че не могат да се откачат от нея и да
започнат да контролират разходите си. Вместо това, те стават роби на кредитните си карти. Бог иска да
ръководи живота ви и ако решите да предоставите живота и финансите си на Него, Той ще ви помогне.
Намерете честен финансов съветник, който ще ви помогне да излезете от задлъжнялото си състояние и ще
ви изработи бюджет, в рамките на който да живеете.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми е роб на нещата, който аз искам да имаме. Той работи през цялото време и
когато се опитам да го накарам да намали темпото и да си оставя известно време за почивка и да се
наслаждава на живота, той казва, че не може да си го позволи, защото иска да ни обезпечи с голяма
финансова сигурност.  Тревожа се за него, особено защото един наш приятел на неговата възраст умря
от сърдечен  удар преди една седмица, а същото нещо може да се случи и на моя съпруг. Какво мога да
направя, за да му помогна?“

Отговор:  Изненадващо лесно е някои мъже и жени да паднат в клопката на своя брачен партньор, без
изобщо да помислят за това и без да разберат колко нелогично е това. Например, ако попитате повечето от
тях защо работите толкова усърдно, за да осигурите финансова сигурност на семействата си, те ще ви кажат,
че правят това, защото ги обичат. Но те не успяват да осъзнаят, че когато не прекарват достатъчно време със
децата си и с брачния си партньор и едновременно с това се - изтощават себе си и умирайки рано – така
причиняват  най-злощастното  нещо  на  семейството  си.  Съпругът  ви  трябва  да  разбере,  че  е  нужно  да
пренареди приоритетите си. Да, той има отговорността да обезпечава финансово семейството си. Но той
има и дадената му от Бога отговорност да предоставя емоционално и духовно благополучие на семейството
си – и че той не може да изпълни тази отговорност, ако е изцяло обзет от парите и нещата. Исус е казал: „ Не
се  безпокойте  за  живота си  –  какво  ще  ядете  или  какво  ще  пиете,  нито за  тялото си  –  какво  ще
облечете. Не е ли животът по-важен от храната и тялото – по-важно от дрехите?...Но първо търсете
Неговото царство и Неговата праведност, и всички тези неща ще ви бъдат добавени“ (Мат.6:25, 31 – мой
превод). Молете се за съпруга си и за себе си – да ви помогне Бог да превърнете дома си в топло и щастливо
място, където съпругът ви ще открие нова радост в семейния живот. 

* * * 

Въпрос: „Аз съм омъжена за прекрасен мъж. Но въпреки факта, че го уважавам извънредно много,
аз  се  влюбих  в  друг  мъж, който ми оказваше вниманието,  за което копнеех,  докато съпругът ми ме
приемаше като даденост. Усещам, че не мога да се разделя с мъжът, когото обичам, но не знам как да
съобщя новината на съпруга си. Кое е правилното нещо, което трябва да направя?“

Отговор:  Не  би  трябвало  да  има  никакво  съмнение  кое  е  правилното  нещо,  което  трябва  да
направите. Ако искате да знаете какъв е отговорът на Бога,  той е да забравите за увлечението си и да се
укротите. Лесно е на друг мъж да ви оказва внимание, ако то се заключава само в периодични ласки и
демонстрации,  без  всичките  отговорности  на  оженения  мъж.  Ако  все  още  считате,  че  съпругът  ви  е
прекрасен мъж и ако го уважавате, вие играете ролята на глупаво дете, което се наслаждава на мислите за
страсти, които са подходящи на учениците в гимназията.  Често пъти, ако демонстрираме обичта си към
брачните си партньори, те ни отвръщат с любовта,  за която копнеем. Но ако първо изискваме любов и
привързаност,  преди  ние  да  сме  ги  демонстрирали,  другият  партньор  в  семейството  често  пъти  играе
същата  игра  и  по  този  начин  между  двамата  се  изгражда  една  висока  стена.  Придържайте  се  към
предупреждението  на  Библията  да  бъдете  покорна  и  смирена  към  вашия  съпруг  и  тогава  може  би ще
откриете, че той е много по-любящ, отколкото си мислите. Второ, вашето увлечение е грях в очите на Бога.
Изповядайте го и позволете на това преживяване да ви отведе до истинска връзка с Христос и с вашия
съпруг.

* * * 

Въпрос:  „Имам  прекрасен  съпруг,  на  когото  изневерявах.  Сега  разбрах  каква  голяма  грешка
извърших. Какво трябва да направя?“

Отговор:  Библията ни казва, че когато Давид разбрал, че е виновен за подобен грях, той плакал пред
Бога да му прости и му било простено. Прочетете Пс.51, след като сте прочели 2Ц.11 и 12. Там ще видите,
че  осъзнаването  на  извършения  грях,  покаянието  заради  извършения  грях  и  обръщането  към  Бога  за
получаването на прошка са крачките за очистването и опрощението. Грехът на Давид е бил известен на
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много хора и пророк Натан му казал, че „чрез това дело ти си дал голяма причина на Господните врагове
да хулят“ (2Ц.12:14).  Във вашия случай публичното изповядане на вашия грях ще причини повече вреди,
отколкото добро. Трябва да откажете отново да участвате в други греховни събирания. След като изповядате
греха си пред Бога и след като помолите Христос да ви прости, помолете Го да ви даде силата да живеете
живот за  Неговата  прослава.  Покажете на съпруга си  колко много го  обичате.  Опитвайте се  да  бъдете
възможно най-добрата съпруга, създателка на дома, майка, близка жена и приятелка. Помнете, че не можете
да  направите  това  със  собствена  си  сила.  Ежедневно  молете  Бога  да  ви  дава  нужната  сила,  за  да
побеждавате греха и да живеете за Него.  Отделяйте време за изучаване на Библията и за молитва.  Ако
правите тези неща, вие ще установите, че вонящото минало се е превърнало само в нещастен спомен.

* * * 

Въпрос: „Имам абсолютно доказателство, че моят съпруг ми е изневерявал. Женени сме от 10
години и имаме 3 деца. Какво трябва да направя?“

Отговор:  Има  три  сфери,  които  трябва  да  обмислите  и  за  трите  ще  трябва  да  молите  Бог  за
напътствие и помощ.

Първо, душата на съпругът ви е изложена на риск и той трябва да осъзнае своя грях и да моли Бога за
прошка. Молете Бога да ви даде милостта и мъдростта, с които да разговаряте със съпруга си за неговия
грях и да му дадете да разбере, че вие го обичате и сте загрижена за благополучието на душата му. Може би
Бог ще ви използва, за да разреши този проблем и същевременно да спечели вашия съпруг, за да го спаси. 

Второ, вгледайте се в себе си: сърцето ви е потиснато, гордостта вие наранена и вие носите тежък
товар.  Поради това трябва да се молите Бог да ви даде любов и милост,  за  да направите това,  което е
правилно. Можете да напуснете съпруга си, но по този начин проблемът ще си остане неразрешен. Ще бъде
много по-добре,  ако той може да бъде  върнат обратно.  Съпругът ви  трябва да  разбере,  че  не  може да
продължи да се държи така, както досега, без това да има сериозни последствия. Женитбата е договор, не
само между двама човека, а и със Самият Бог. В човешките отношения, когато някой договор бъде нарушен,
виновникът може да бъде съден в съда. Понякога някои умен адвокат може да спечели освобождаването на
неговия клиент от справедливата присъда. Но Бог е справедлив съдия! Съпругът ви неизбежно ще понесе
сериозна присъда, ако не се разкае. 

Трето, трябва да помислите за децата си. Ако се разделите със съпруга си, децата ви веднага ще се
сблъскат с проблемите на разведеното семейство. За тях това може да има сериозни последици.  Те имат
нужда от баща, така както и вие имате нужда от съпруг. Допълнително, въпреки това, което е направил, той
също има нужда от своята съпруга и децата си. Позволете ми да ви призова да се молите искрено за всичко
това и после да действате с мъдростта и силата, която Бог ще ви даде.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми сериозно се въвлече във връзка с друга жена. После той стана християнин и
се покоя напълно, а ние решихме да се преместим да живеем в друг град. Сега тази жена дойде след нас в
същия град. Какво трябва да направим?“

Отговор:  Понеже не знам какъв е статута на другата жена, аз мога само да ви посъветвам най-общо,
без да влизам в подробности. Имам усещането, че вие и съпругът ви трябва да бъдете поздравени заради
взаимната  ви  любов  и  доверие.  Двамата  сте  преминали  през  сериозно  изпитание  и  Бог  накрая  ви  е
предоставил прошката и милостта, от които се нуждаехте. Призовавам ви сега да се държите още по-здраво
един са друг, отколкото преди и да правите плановете си внимателно. Аз изцяло бих престанал да обръщам
внимание на другата жена.  Ако тя се опитва да ви се натрапва, както може да се очаква, че ще направи,
постарайте се да й обясните, че тази връзка е приключила и присъствието й сред вас двамата вече не е
желателно. Призовавам ви, докато правите всичко това, ежедневно да се молите за указания от Бога как да
реагирате на проблемите, които могат да възникнат. Молете Бога да ви дава мъдрост, любов и добър здрав
разум, които да гарантират,  че  сте се справили с това затруднение по Неговия начин.  Ако тази жена е
интригантка,  бъдете  особено внимателни,  с  цел  тя  да  не  ви  манипулира  двамата  със  съпруга  ви  да  се
съгласите на някакво компромисно решение като знаете,  че  имате източник на помощ и благословия в
Господ Исус Христос, за когото няма никакви тайни. И накрая, молете се за тази жена: молете Бога да я
убеди, че тя върши грях, както е правил и вашия съпруг. И тя има вечна душа, заради която Христос е
умрял. 

* * * 
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Въпрос: „Когато се оженихме,  съпругът ми не работеше и ми каза,  че е временно без  работа,
поради липса на поръчки във фабриката, където работеше. От тогава до сега изминаха 5 години, а той
не успя да си намери постоянна работа. Винаги намира някакво извинение, но аз бях принудена да осъзная
факта, че той  е просто мързелив и е доволен от това, аз да осигурявам издръжката и на двама ни. Мога
ли да направя нещо или ще трябва просто да го напусна?“

Отговор:  Какво можете да направите? Първо, може би привидната мързеливост на съпруга ви се
дължи на някаква друга, по-дълбока причина, с която трябва да се справите. Например, някои хора имат
много слаба увереност в способностите си и лесно се обезкуражават, когато в началото нещата не тръгнат
много  добре.  Те  се  страхуват  много  от  провала  и  този  страх  ги  принуждава  да  избягват  всички
предизвикателства  в  живота  –  включително  и  намирането  на  работа  на  трудовия  пазар.  Окуражавайте
съпруга си да отиде на консултация при някой специалист в областта на справянето с този проблем. Може
би вашият пастор ще може да го насочи към някоя агенция във вашия град, която да му помогне да се
справи с този проблем – даже ако всъщност неговия проблем е само мързелът. Молете се и за съпруга си, с
цел той да разбере, че Бог му заповядва да бъде по-отговорен и той да предостави живота си на Христос,
който може да премахне егоистичното му поведение.  Разговаряйте искрено, но с любов със съпруга си за
вашите  тревоги.  Направете  всичко,  което  е  по  силите  ви,  за  да  запазите  здрав  вашия  брак.  Когато  се
оженихте, вие дадохте тържествена клетва пред Бога, че взаимно ще бъдете верни един към друг „в добри и
лоши времена.“ Положението в което сте може да не е идеално, но с Божията помощ то може да се промени.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми имаше много проблеми с унинието и с други неща, и наистина ми беше много
трудно през цялото време да се грижа за него. Но сега съм привлечена от мъж в моя офис и много мисля
за това, колко щастлив ще бъде живота ми, ако мога да се омъжа за него. Знам, че това е фантазия, но
има ли нещо лошо в това да си мечтая за това нещо?“

Отговор:  Да, тази ваши фантазии е лошо нещо и аз ви призовавам да ги прогоните от мислите си, за
да имате този вид поведение, което Бог иска да имате. Защо тези ваши фантазии са лошо нещо? Поради
една  причина:  докато  позволявате  на  тези  фантазии  да  се  затвърждават  у  вас,  вие  ще  ставате  все  по-
недоволна от съпруга си и от неговото положение – вместо да разберете, че Бог иска да ви благослови и да
ви направи вие да сте благословение там, където сте сега. Освен това, подобни фантазии лесно прерастват в
действие. Ежедневно получавам писма от хора, които са провалили живота си, защото са позволили на
фантазиите да излязат от техния контрол и накрая са стигнали до нарушаване на своите брачни клетви. В
началото те никога не са имали намерение да постъпят така и често пъти са извинявали тези свои греховни
мисли като нещо невинно и маловажно – но техните фантазии накрая ги отвели до действието. Исус е казал:
„Защото  от  сърцето  се  пораждат  зли  помисли,  убийства,  прелюбодейства,  блудства“  (Мат.15:19).
Призовавам ви  за  се  покаете  за  греховете  си  –  не  само  за  фантазиите  си,  но  и  всеки  грях,  който сте
извършила и молете Бог да ви прости. След това насочете към Него целия си живот и Го молете да ви даде
сила, за да избягвате изкушението и да бъдете окуражение и помощ за съпруга си. Молете се за него, за да
може и той да отиде при Христос и да открие радостта от знанието, че Христос е винаги с него. „Онези,
които се надяват в Господа, ще подновяват силата си“ (Ис.40:31 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Поради ангажираността на моя съпруг с бизнеса му, аз оставам сама през по-голямата
част от времето. Жената се отегчава да бъде постоянно сред други жени и аз се чудя, дали има нещо
лошо в това от време на време да се храня в ресторант с един приятел, който често ме кани да вечерям с
него.“

Отговор:  Опитайте се да проведете искрен разговор със съпруга си при първата възможност. Може
би ще можете да намерите заедно някакво решение. Превърнете това в духовен проблем, за разрешението
на  който се  помолете  заедно пред Господа.  Някой беше казал  правилно:  „Много повече  неща са  били
извършени чрез молитва, отколкото този свят си представя.“ Накрая ще ви кажа, че е по-добре да осъзнаете
недвусмисленият факт, че желанието ви за приятелство с мъж в отсъствието на съпруга ви, много лесно
може да прерасне в интимност, която сега не можете да предвидите, но се случва в много често . Може би
ще трябва да обмислите дали не разполагате с твърде много свободно време. Разговаряйте с вашия пастор, с
местната болница или с някоя агенция за социални дейности и ги попитайте дали няма да са в състояние да
позволят на доброволец като вас да помага на хората, които се нуждаят. Ще откриете истината на Библията,
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че наистина е по-голяма благословия да даваме, отколкото да получаваме. Освен това ще научите, че когато
даваме на другите, ние получаваме многократно повече от тома, което сме инвестирали. 

* * * 

Въпрос: „Жена ми е бременна и очаква раждането на първото й дете. Поведението й много се
промени и аз трудно мога да я позная. Понякога ми се струва, че тя ме мрази и това разбива сърцето ми.
Какво мога да направя?“

Отговор:  От вашия въпрос подразбирам, че вие не се чувствате част от това бебе, какъвто всъщност
вие сте. Казвате, че бебето е нейно, а не ваше. Създаването на дете включва много повече неща, освен
чистата биология на зачеването. В него се включва и духовното и психологическо споделяне на двамата
родители. Вярвам, че вашият лекар може да ви обясни проблема, за който ми пишете и да ви даде разумен
съвет, който ще изясни нещата както за вас, така и за съпругата ви. 

Разказвали са ми, че такива дълбоки промени в личността на бременната жена могат да се случат
понякога, но те обикновено изчезват веднага след раждането на бебето. Сега съпругата ви се нуждае от
вашата любов повече от всякога и въпреки, че може да й е трудно да отговори по същия начин на любовта
ви, тя ще знае, че вие се опитвате да я обичате и да бъдете внимателен с нея и това ще й помага. 

Предполагам, че вие сте християнин, но даже и да не сте, призовавам ви да приемете Христос изцяло
в сърцето си. Благодарете Му за новия живот, който е поверен на двама ви със съпругата ви и се молете
ежедневно да ви бъде давана мъдрост и сила да отгледате и възпитате това малко дете за Него. Освен това
искам да ви кажа,  че няма семейство,  което да  не е  имало проблеми с  приспособяването и  с  личните
сблъсъци на брачните партньори. 

Всички  тези  проблеми  могат  да  бъдат  понесени  и  разрешени  чрез  израз  на  взаимна  любов  и
внимание, което всички християни трябва да изразяват един към друг. Нищо не помага повече на дома,
отколкото семейния олтар и времето през което вие и съпругата ви сте заедно, четете някакъв откъс от
Библията и се молите заедно. „А цяла Юдея стоеше пред Господа с домовете си, с жените си и синовете
си“ (2Лет.20:13).

* * * 

Въпрос: „Със съпруга ми женени от около една година. Преди да стана християнка ние живеехме
много добре,  но след като приех Христос в  сърцето си,  ние изглежда,  че  спорим през цялото време.
Стигнала съм до момента да го напусна, но искам вашия съвет.“

Отговор:  Апостол Петър е имал да каже нещо за това. Той е казал: „Съпруги, пригаждайте  се към
плановете на съпруга си; защото по този начин, ако те отказват да слушат, когато им говорите за
Господа, те ще бъдат спечелвани чрез вашето уважително и чисто поведение. Вашият набожен живот
ще  им  говори  по-добре  от  всякакви  думи“  (1Пет.3:1  –  мой  превод).  Това  не  е  лесно  поръчение,  но
отговорността е ваша, а не на съпруга ви – да живеете живот, който ще го предизвика да вземе своето
собствено  решение.  Това  не  може  да  бъде  направено  чрез  натякване  и  произнасяне  на  лекции,  а  чрез
демонстриране на дух на кротост и покорност, които не са били откривани във вас преди . Примерът за нас е
Исус Христос, който, въпреки че беше Бог, изпразни Себе си и възприе формата на слуга . Христос подчини
човешката Си воля на Своя Небесен Отец и аз ви моля да направите точно това с вашия съпруг. Въпреки, че
вие не трябва да се подчинявате на каквото и да е, което е против волята на Бога (като например, да си
стоите у дома и да не ходите в църквата или на курса за изучаване на Библията), вие ще научите, че има
много начини, чрез които вие можете да се подчинявате на съпруга си. Бог знае мотивите ви и докато се
молите за съпруга си, Бог ще работи в него чрез  силата на своя Дух. Когато се подчинявате на съпруга си,
нека изражението на лицето ви да е радостно. Това не трябва да е тежест, а наслада, защото вие всъщност се
подчинявате на Божията воля и съпругът ви ще бъде спечелен чрез вашето покорство. 

* * * 

Въпрос: „Със съпруга ми женени от повече от 20 години, но изгубихме всички чувства един към
друг. Всъщност, ние просто съжителстваме заедно. Може ли да бъде направено нещо за това?“

Отговор:  Бог е планирал бракът да бъде радостна и взаимно подкрепяща връзка, и това е валидно и
за вашия брак. Знам, че често пъти е много трудно да се излекува брак, който почти се е разпаднал, но Бог
може да ви помогне да направите това и аз се моля вие да имате смелостта и търпението да изградите
отново връзката си. На пръв поглед изглежда, че е по-лесно да оставите нещата да продължават да се носят
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по течението, но сега е времето да решите, че ще направите всичко, което е нужно, за да заздравите брака
си. Заслужава си да направите това. Какво можете да направите? Първо, надявам се, че двамата със съпруга
си ще можете искрено да признаете нуждата от укрепване на вашия брак. Не е лесно да се възстанови
комуникация, която е липсвала от дълго време, но си поставете за цел да бъдете искрени един към друг – не
чрез гняв, а чрез духът на искрено търсене. И даже ако съпругът ви не желае да види проблема, решете в
сърцето си, че вие ще направите всичко възможно, независимо от вида на неговото първоначална реакция.

В добрия брак участват 3 личности, вие, съпругът ви и Бог. Нека Христос да бъде фундамента на
вашия живот и на вашия брак. Христос може да ви даде ново разбиране за това, какво означава да обичаш
друг човек. Когато започнете да разбирате от Библията колко много ви обича Той, вие ще започнете да
разбирате как трябва ние да обичаме другите хора – постоянно и без никакъв егоизъм. Има още много неща,
които  бих  могъл  да  напиша,  но  нека  да  приключа  с  едно  просто  предложение:  отделете  време  за  да
практикувате малките жестове, които показват на съпруга си, че вие се грижите за него.  Научете се да го
хвалите, а не да го критикувате. И двамата имате нужда да се научите как да разговаряте помежду си и да
правите забавните неща, които сте правили преди. Направете специално усилие да превърнете къщата си в
дом. Покажете на съпруга си, че искате неговите нужди и желания да бъдат поставени на първо място и аз
вярвам, че ще откриете, че с течение на времето и той ще почне да ви отговаря по същия начин. 

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми стана такъв, че е почти невъзможно да се живее с него. Не знам, дали не си
губи разсъдъка или нещо такова. И двамата сме над 70 годишна възраст и живота е достатъчно труден,
даже без  неговите  постоянни  оплаквания.  Понякога  си  мисля,  че  това  е  повече,  отколкото  мога  да
понеса.“ 

Отговор:  Съпругът ви може да има някакви здравословни проблеми. Убедете се от вашия лекар, че
той е преминал през обстоен медицински преглед. Не трябва да отлагате повече това и много проблеми
могат да бъдат решени много успешно. Това може да помогне не само на вашия съпруг, но и на вас. Но нека
да ви кажа, че независимо от вида на проблемите на съпруга ви, Бог ви призовава да бъдете най-добрата
съпруга, според възможностите ви. Бог е способен да ви помогне и да ви даде сила и мъдрост, когато трябва
да се справяте с наистина трудна ситуация. Бог ви обича и иска вие да Го опознаете лично. Той иска да ви
помогне и иска вие да Го поставите на първо място в живота си. Бог е благословил и двама ви, като ви е дал
дълъг живот – но един ден и двамата ще умрете и ще отидете във вечността. Колко трагично ще бъде за вас
да пропуснете радостта и мира в Божието Небе, защото никога не сте отделили време да се замислите, че се
нуждаете от Христос и да Го поканите да влезе в живота ви. Каня ви сега да се обърнете към Христос.
Причината за поведението на съпруга ви може да е, че той преоценява живота си и се пита дали е бил
продуктивен и кои неща е можел да направи по различен начин. Тогава, когато се обърнете към Христос,
Самият Бог идва да живее вътре във вас чрез Своя Свят Дух. Не, вие може да не усетите, че можете да
носите товарите, които носите сега – но Духът може да ви помогне ежедневно да търсите Божията помощ.
Библията  казва,  че  този  плод  на  Духът  е  „любов,  радост,  мир,  дълготърпение,  благост,  милосърдие,
вярност, кротост и себеобуздание“ (Гал.5:22-23). Вие се нуждаете от тези качества и Христос може да ви
ги даде, когато вие се обърнете към Него.

* * * 

Въпрос: „Аз съм омъжена втори път и въпреки, че се ожених само преди една година, сега ми се
струва, че любовта ми вече започва да увяхва. Съпругът ми е добър човек, но аз се улавям, че мисля за
други мъже. Питам се дали някога ще има стабилен брак?“

Отговор:  Струва  ми  се,  че  вие  вероятно  обърквате  романтичните  чувства  с  истинската  любов.
Разбира се, няма нищо лошо в романтичните чувства, но те лесно повяхват с течение на времето, ако не са
придружени  от  нещо  по-дълбоко.  Когато  тези  романтични  чувства  започнат  да  увяхват,  те  винаги  ни
измамват да си мислим, че истинската любов завинаги си е отишла.  Много е възможно да липсва една
съставна част във вашия брак. Коя е тази част? Това е обвързаността – решимостта от ваша страна, че вие
ще останете  привързана  към съпруга  си  до  края  на  живота  си,  независимо от  това,  което  бъдещето е
подготвило за вас. Разберете, истинската любов е нещо повече от романтични чувства. Истинската любов
включва в себе си здрава взаимна привързаност на двама души. Когато се оженихте, вие всъщност в това се
заклехте – двамата пред онези, които свидетелстваха на сватбата ви и пред Бога. Бог е Онзи, който ни е дал
брака и Той е планирал бракът да бъде обвързаност за цял живот. Исус е казал: „И така, онова, което Бог е
съчетал, човек да не го разлъчва“ (Мат.19:6) Следователно, ще направите голяма грешка, да се оставите да
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бъдете подведена от чувствата си и да започнете да се интересувате от друг мъж. Можете да имате стабилен
брак, само ако решите в сърцето си, че сте обвързана към съпруга си и че ще направите всичко възможно да
накарате връзката ви да израства и да става по-здрава.

Глава 4

Как можем да наказваме децата си?

Въпрос: „Жена ми и аз имаме спор относно наказването на децата ни. Аз твърдя, че детето има
нужда от твърда ръка и пердашене. Жена ми твърди, че децата се нуждаят единствено от любов и
разбиране. Кой е прав?“

Отговор:  Наказанието  и  обичта  са  взаимно  свързани.  Те  са  двете  лица  на  една  и  съща  монета.
Правилно наложеното наказание е акт на любов.  Библията казва:  „Бог наказва този,  когото обича“
(Евр.12:6).  Целта  на  наказанието  не  е  само  да  коригира.  То  помага  на  детето  да  се  приспособи  към
стандарта на Бога, така че детето да е способно да живее щастлив и продуктивен живот. Но наказанието
трябва да бъде подходящо и двамата родители трябва да са съгласни то да бъде наложено. Понякога детето
ще използва различията в мнението на двамата родители за наказанието и това може да е увреждащо както
за детето ви, така и за всеки от вас. Аз имам едно дете, което рядко се налага да бъде наказвано. Даже ако й
говоря укорително, сърцето й ще бъде покрусено. Имам и друго дете, което реагира правилно, когато бъде
наказвано, но обръща малко внимание на „меката забележка.“ Мисля си, че е трудно човек да седне и да
напише някакви строги и трайни правила, защото характерите на децата са много различни. Библията ни
учи, че наказанието трябва да бъде използвано тогава, когато се налага.  Но тя ни казва, че наказанието и
любовта задължително трябва да вървят заедно. „Защото Господ наказва този, когото обича; така както
баща  - синът, на когото се възхищава.“ (Пр.3:12 – мой превод) Много по-лесно за нервите ни е просто да
оставим децата ненаказани в момента на нарушението, а после да планираме как да ги накажем и да им
наложим подходящото наказание. Но добрият пример е много по-въздействащ от наказанието.  Децата се
впечатляват повече от поведението, което виждат, отколкото от лекциите и пердашенето. Ако родителите
живеят християнски живот пред тях, това ще оказва огромно влияние върху децата им. 

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми и аз сме християни от много години. Имаме дъщеря, която е на повече от 30
години, но все още живее при нас. Помага ни в къщната работа, но няма никакви планове за бъдещето си.
Каква е нашата отговорност?“

Отговор: Част от работата ни като родители, когато възпитаваме децата си, е да ги научим да поемат
отговорността  за  собствения  си  живот.  Вашата  дъщеря  изглежда  е  достигнала  до  определено  ниво  на
зрялост и след това е спряла да расте. Може би й липсва самоувереност или е израснала толкова зависима от
вас, че се страхува да излезе от дома ви и да заживее самостоятелно. Лесен изход от това положение е за
известно  време  тя  да  си  намери  някоя  сигурна  работа  далече  от  дома  и  така  да  свикне  да  живее
самостоятелно. А може би тя е загрижена за това, как вие ще се справяте сами без нея? Уверете я, че вие ще
съумеете да се справите. Окуражавайте я да стане част от някоя група от работещи неженени млади хора
във вашата църква. Те ще й служат като пример и вероятно ще могат да й помогнат да излезе от черупката
си, а след това и от дома ви.

* * * 

Въпрос: „Аз съм християнка и вдовеца, майка на 7 деца. Дъщеря ми се омъжи за мъж, който се е
женил 3 пъти преди това. Имам усещането, че тя влезе в гряха с широко отворени очи. Мога ли да му
позволя да дойде в моя дом? Трябва ли да го приема в дома и в сърцето си? Как мога да направя това?“

Отговор: Библията казва, че още когато ние сме били грешни хора, Бог е изпратил Христос да умре
заради нас, за да можем ние да бъдем приемливи в очите на Бога и да бъдем приети радушно в Неговото
семейство, от което ни беше отделял греха. След като Бог, обидената страна, с желание е предложил да ни
приеме обратно, когато ние не Му се подчинявахме и вървяхме по своите си пътища, как можете вие да
направите нещо по-малко?  Протягайки ръка към вашия нов зет, вие демонстрирате Божията любов към
него. Вашата цел трябва да бъде най-малкото двустранна: трябва да искате да спечелите зет си за Бога (а
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също и вашата дъщеря, ако досега не е станала християнка); освен това трябва да направите всичко по
силите си, за да гарантирате, че този брак може да бъде траен. Ако сте хладна и с поведението показвате, че
не приемате вашия зет, дъщеря ви може да ви обвини, ако бракът й се провали и това ще причини сериозна
щета на отношенията ви с нея. Подчинете на Бога гнева си, разочарованието си и засегнатата си гордост и
Го молете да работи със Неговата чудна любов и сила в живота на дъщеря ви, на зет ви и във вас самата. 

* * * 

Въпрос:  „Понякога  малкото  ни  момченце  отказва  да  казва  молитвите  си.  Какво  трябва  да
направим?“

Отговор: Не се опитвайте да принуждавате детето си да се моли. Всяка вечер отделяйте 15 минути
или половин час преди да го сложите да спи, за да му четете и да разговаряте. Показвайте му картинки с
Исус и му разказвайте истории за Спасителя. Обяснете му, че Бог изпраща слънцето и дъжда. Кажете му, че
Бог прави цветята на растат и ни дава нашата храна. Позволете на детето си да ви слуша, когато се молите,
като използвате прости думи, които то може да разбере. Кажете: „Благодаря Ти Боже, за добрите неща,
които си ми дал.“ Правете това в продължение на няколко дни. После, някоя вечер, когато престанете да се
молите, попитайте детето си: „Има ли нещо, за което ти искаш да благодариш на Бога?“ Бъдете доволен, ако
детето ви каже само няколко думи.  Няма по-добър начин да окуражим момченце или момиченце да се
моли.  След  време  ще  поискате  да  научите  детето  си  да  се  моли  Бог  да  му  прости  грешките,  което  е
направило и да се моли да има силата да прави това, което е правилно. Но не бъдете нетърпелив, нито се
опитвате да насилвате малкото си дете. Позволете му да чува вашите молитви. Обграждайте го с любов .
Разказвайте му за Исус и за небесния Отец. И не след дълго то ще поиска да изрази мислите си в молитва. 

* * * 

Въпрос:  „Аз  имам  двама  пораснали  синове.  Една  от  снахите  ми  е  ужасно  ревнива  и  властна
личност. Тя се възмущава, когато синът ни идва у нас и с голямо нежелание ни позволява да виждаме
детето им. Това натъжава много съпругът ми и мен. Какво можем да направим?“

Отговор: Вие казвате, че снаха ви ревнува, когато вашият син ви посещава и че не иска детето й да
идва  във  вашия  дом.  Вие  не  казвате  дали  вие  самата  сте  канили  снаха  си  да  участва  в  тези  семейни
събирания.  Поканете я да дойде у вас на обяд без вашия син.  Поискайте нейния съвет за  някои неща.
Предложете й да отидете в техния дом и да се грижите за детето им, с цел те да могат да излязат някоя вечер
навън и да се забавляват заедно. Търсете пътища да демонстрирате безусловната си обич към снахата си и
когато тя  се  увери,  че  тези  жестове  са  искрени,  отношението й  към вас  и  към цялата  връзка  е  много
вероятно да се промени. 

* * * 

Въпрос: „Бих искала да науча какви указания бихте ни дали за отглеждане на децата. Очакваме да
се роди първото ни дете и аз си мисля много за неговото възпитание, когато виждам, че други семейства
изглежда, че се имат проблеми.“

Отговор: Искрено казано, аз се притеснявах как да отговоря на вашия въпрос в тази кратка колонка
във вестника, защото има толкова много неща, които могат да бъдат казани за тази сложна тема! Сигурен
съм, че вие ще прекарате много от следващите години в опити да намерите повече съвети за това как да
бъдете родител – особено защото всяко дете е различно и това нещо, което върши работа за едно дете, не
винаги е полезно за друго дете. Но съм ви благодарен, че сте загрижена за възпитанието на децата. Бог е дал
на родителите огромна отговорност и тя изисква ние да дадем най-доброто от себе си с Божията помощ. 

Нека да ви предложа 3 общи указания, които могат да ви помогнат да започнете разсъжденията си за
отглеждането на децата.  Първо, обградете детето си с любов. Знам, че това звучи просто, но понякога е
лесно да го забравим. Например, някои родители, в стремежа си да накарат детето им да има по-добро
поведение, постоянно го критикуват и му правят забележки. Дете, което постоянно е критикувано, израства
с чувството, че не е обичано и не е достойно да бъде обичано. Обичайте детето си и не се страхувайте да
давате израз на любовта си към него, даже когато е трудно, понеже то е направило някаква грешка. Бързо го
хвалете, когато заслужава. Пределно ясно и просто му обяснете правилата за поведение и за какво ще бъде
наказвано. Преди няколко дни чух един виден психиатър да говори по националната телевизия, че днес ние
трябва да наказваме повече децата си и аз съм съгласен.   Ние наказваме децата си не защото сме ядосани  
(или поне така би трябвало да бъде) от това, което те са направили, а защото ги обичаме и знаем, че
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детето  трябва  да  научи,  че  е  отговорно  за  постъпките  си.  Не  променяйте  постоянно  правилата,  не
заплашвайте с наказание, а когато се наложи да накажете детето си – наказвайте го неотложно . А най-
важното от всичко друго е да помагате на детето си да израства духовно. Молете се заедно с него и се
молете постоянно за него. Позволявайте му да види какво означава Христос за вашия живот и го учете за
Христос по начин, който е разбираем за детето. Ние правим всичко възможно, за да предпазим децата си от
телесно нараняване.  То същия начин правете всичко,  на което сте способна за  да помагате духовно на
детето си, с цел един ден то да стигне до своето собствено решение да предостави себе си на Христос. 

* * * 

Въпрос: „Преди няколко години съпругът ми ме изостави заедно с малката ми дъщеря. Много е
трудно да бъдеш самотен родител. Можете ли да ми дадете някои полезни съвети?“

Отговор:  Няма някаква  магическа формула,  която би премахнала всички проблеми,  свързани със
самотното родителство. Даже самотният родител да е в най-добрата ситуация, аз съм убеден, че това все пак
е трудна задача. Но си мисля, че това е предизвикателство, с което вие можете да се справите с Божията
помощ и съм благодарен, че имате желание да бъдете възможно най-добрия родител за вашата дъщеря. 

Първо, разберете, че никога няма да можете сама да свършите тази работа и имате нужда от Божията
помощ. Той може да ви дава мъдрост, когато гледате към Него и се стремите да изпълните Неговата воля. И
нещо, което е много повече от тази помощ – Бог иска вие да Го направите да бъде фундамент на живота ви.
Дали Бог притежава полагащото Му се място в живота ви? Понеже Той ни е създал и ни е спасил в Христос,
полагащото Му се място се намира в центъра на нашия живот. Поради това се моля вие да предоставите
живота си на Христос и да се стремите да научите и малката си дъщеря, че Бог обича и нея.

Нека живота ви да бъде пример за малката ви дъщеря. Обграждайте я с любов и правете всичко, което
можете, за да сведете до минимум несигурността, която тя може да усеща, поради липсата на баща. Детето
трябва да има пример от мъж, който да й показва, каква е ролята на мъжа. Този пример може да е брат, чичо,
дядо или пастор, който може да запълни вакуума, останал от липсващия баща.

Въпреки че знам, че вие може да имате сериозни финансови проблеми, аз се надявам да не позволите
на това напрежение да ви обземе прекомерно и да ви попречи да прекарвате възможно повече време с
вашата дъщеря. Христос може да ви даде радост и мир, които ще означават толкова много както за нея, така
и за самата вас. Не бъдете прекомерно предпазлива, но създайте разумни правила и ред във вашия дом.

Не се страхувайте да молите други хора да ви помагат.  Ако не посещавате редовно църква, аз се
надявам, че ще намерите църква, в която се проповядва Христос и има активен живот. Може с изненада да
откриете там други хора, които живеят в ситуация, подобна на вашата и те ще могат да ви помогнат да се
научите да живеете като самотна майка.

* * * 

Въпрос: „Може би няма библейски отговор на моя въпрос, защото знам, че по времето, когато е
писана Библията не е имало телевизия,  но считате ли,  че  ние трябва да контролираме какво гледат
децата ни по телевизията? Съпругът ми казва, че не трябва да се тревожим за това, защото те все пак
трябва да знаят какво представлява света, но аз съм загрижена, защото насилието и неморалността,
които те виждат по телевизията, могат да им навредят.“

Отговор: Неотдавна четох, че някои кладенци в нашата част на САЩ са били замърсени от намиращо
се наблизо депо за химически отпадъци, а и вие вероятно сте чели за подобни случаи. Искам да ви попитам:
„Бихте ли позволили на децата си да пият вода от такъв извор!“ Разбира се, вие не бихте им позволили,
защото знаете, че това би могло сериозно да увреди телесното им здраве.  Същото нещо е валидно и за
моралното и духовното здраве на децата ни. Точно така, като телата им са повлиявани от храната, която
ядат,  по  същия  начин  моралът  и  духовността  им  са  повлиявани  от  нещата,  които  гледат  и  чуват  –
независимо дали от телевизията и от друго място. Да, те трябва да научат какъв е света – но така или иначе
те ще придобият този опит достатъчно скоро.  Поради това силно ви окуражавам да контролирате това,
което гледат децата ви и да установите някои ясно разпознаваеми ограничения за програмите, които те
могат да гледат. С това не казвам, че всички програми по телевизията оказват лошо влияние, нито пък, че
водата  на всички извори е  отровна,  но вие трябва  да направите ясно разграничение между добрите от
лошите  програми.  Библията  казва:  „Слушай  ме,  сине  мой,...Хвани  се  здраво  за  инструкцията,  не  й
позволявай  да  си  отиде,  пази  я  добре,  защото  тя  е  твоят  живот.  Не  тръгвай  по  пътеката  на
безбожниците и не върви по пътя на злите хора“ (Пр.4:10, 13-14 – мой превод). Но най-вече молете Бога да
ви помага, за да превърнете дома си в място, където Бог е почитан. Вашият пример на любов, чистота и
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привързаност към Христос ще окаже най-силното влияние върху децата ви.

* * * 

Въпрос: „Разтревожена съм от някои от някои видове поведение и идеи, които моите две деца-
второкласници  възприемат  от  училището.  Например,  дъщеря  ми  има  един  учител,  който  е  доста
откровен и казвал, че не няма религиозна вяра и че няма такова нещо като правилно и неправилно, и добро
и зло. Не искам децата ми да тръгнат по лош път и питам дали има нещо, което аз мога да направя?“

Отговор:  Това  е  проблем,  с  който  днес  трябва  да  се  справят  милиони  родители,  тъй  като
общественото образование стана светско и даже има предразсъдъци против онези ученици,  които имат
силни религиозни убеждения. Даже учители, които имат силни морални и духовни убеждения, често са
обезкуражавани да ги споделят гласно, а това е трагедия, която причинява неизмерима вреда на нашата
нация.  Какво можете  да направите?  Първо,  обсъдете вашия проблем с  други родители,  които споделят
вашата тревога. (Добро място, откъдето можете да започнете са родителите във вашата църква.) Например,
може да откриете, че родителите във вашето населено място вече са обсъждали кои са начините, чрез които
гласовете ви да бъдат чути.  Не се страхувайте да кажете на директора на училището, особено ако този
учител се подиграва на вярата на децата ви и на ценностите, които те са научени да уважават. Не бъдете
враждебна или ядосана – това рядко пъти допринася за нещо добро, а просто разгневява другите хора – а
молете Бог да ви помага и да ви дава мъдрост. Може да потърсите някое християнско училище или форма
на домашно обучение, ако е възможно. Тези две движения бързо се разраснаха през последните години и
създават поведение и ценностни системи в децата, които публичните училища често пъти пренебрегват или
отхвърлят. Освен това, правете всичко на което сте способни, за да научите децата си на това, което вие
знаете, че е правилно – както чрез вашите думи, така и чрез вашия пример пред тях. „Тези заповеди, които
ви давам днес, трябва да бъдат в сърцата ви. Втълпете ги на децата си. Говорете им за тях, когато
седите у дома и когато ходите по пътя, когато лягате и когато ставате“ (Втор.6:6-7 – мой превод).
Освен това е добре да им кажете откровено, че независимо от това, че трябва да уважават своя учител, те
трябва да разбират, че той има идеи, които са в конфликт с Библията. 

* * * 

Въпрос: „Предполагам, че това не е духовен проблем, но ние сме много притеснени, защото нашата
дъщеря се омъжва за човек, който ние откровено не одобряваме. Той е живял в много по-различна среда и
очевидно няма цел в живота си. Съпругът ми даже счита, че ние трябва да й кажем, че няма да отидем
на сватбата. Знаем, че не можем да й забраним да се омъжи за него, но не знаем какво да направим?“ 

Отговор:  Предполагам,  че сте споделили тревогите си с  вашата дъщеря и тя  е  избрала да не се
съобрази с вашия съвет –  това е нейна отговорност и вие не можете да направите нищо повече.  Но ви
призовавам да не прекъсвате връзката си с нея – а вие ще направите точно това, ако откажете да отидете на
сватбата. Това не само ще бъде притеснително за нея, но със сигурност ще причини дълбоко разделение
между вас и нея. Освен това е много малка вероятността, че вие ще я накарате да промени намерението си
да се омъжи, като я заплашите, че няма да присъствате на сватбата. След 5, 10 или 20 години вие дълбоко
ще съжалявате за болката, което сте причинили. Библията казва: „Живейте в хармония един към друг...ако е
възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци“ (Рим.12: 16, 18 – мой превод).

Бог е способен да извади добро от това, което ние мислим, че е лошо. В този момент вие не виждате
никаква надежда в този брак, но Бог може да им помогне да го превърнат в успешен брак, ако те предадат
живота си на Христос и вървят след Него. Нека дъщеря ви знае, че вие се молите тя да вземе правилното
решение и тя да търси Божията вола за нейната женитба. 

  
* * * 

Въпрос: „Аз работя в старчески дом и се ядосвам, когато виждам начинът, по който семействата
им се отнасят към някои тях. Някои от възрастните хора никой не ги посещава, нито им пише писмо. Не
мислите ли, че това е неправилно.“

Отговор:  Да, наистина е неправилно. Понякога се питам как ли ще се чувстват хората, които сега
пренебрегват родителите си, когато самите те остареят и установят, че техните деца повтарят техния пример
и са ги изоставили? Библията подчертава специално отговорностите на родителите към децата и на децата –
към техните родители. Всъщност, в една от Десетте Заповеди се казва: „Почитай баща си и майка си, за да
се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог“ (Изх.20:12). Тази заповед ни казва,
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че Бог ще ни благослови, когато ние почитаме родителите си, а когато не ги почитаме, тогава Бог няма да ни
благославя.  Ако обичаме родителите  си,  ние ще искаме да  направим това,  което е  най-добро за  тях,  а
изоставянето им да живеят в пълна самота не е израз на любов или уважение. Надявам се, че вашият въпрос
ще накара много хора да се спрат и да се замислят за начините, чрез които могат да уважат родителите си
сега, без значение колко възрастни са те или колко далече живеят от тях. В нашият напрегнат живот е много
по-лесно да планираме да направим нещо за родителите си – даже да им напишем писмо или да им се
обадим по телефона, даже когато не сме имали намерение да направим това. Родителите вероятно не са се
отнасяли  с  такова  пренебрежение  към  нас,  когато  ние  сме  били  деца  и  сега  ние  трябва  да  направим
окуражаването и изразяването на обичта си към родителите си да бъде наш приоритет. Искам да кажа, че
Бог ни е дал уникален шанс. Всеки ден навсякъде около нас има хора, които са самотни и обезкуражени.
Окуражавайте ги и им показвайте, че сте загрижени за тях. Но и нещо повече от това – ако сте християнин,
освен това вие имате шансът да им кажете за Неговото съобщение за спасението. Нека това да се превърне
във  ваша  задача  –  да  израствате  в  духовната  си  привързаност  към  Христос  и  след  това  да  споделяте
Неговата любов и милост с хората, които срещате ежедневно.

* * * 

Въпрос: „Ние бяхме шокирани, когато синът ни си дойде у дома от колежа за кратко посещение и
ни каза, че е станал религиозен. Ние никога не сме били много религиозни, но сега се страхувам, че той
може би е ставал част от някакъв култ или нещо подобно. Как мога да разбера дали е така?“

Отговор: Не считайте автоматично, че синът ви е станал част от някакъв култ (въпреки че това винаги
е възможно). Казвам това, защото днес има огромен брой студенти в колежите, които стават християнин и
намират истинската и животворна вяра в Исус Христос. Ако синът ви е станал християнин, вие би трябвало
да се радвате за това, защото това е най-важното решение, което той взема през живота си. Тъй като не знам
подробностите за религиозните вярвания на вашия син, за мен е невъзможно да кажа, дали той е станал
искрен последовател на Христос или обратното – е станал член на някакъв култ. Някой пастор, който има
нужните знания за подобни групи може да ви помогне.  Случилото се с вашия син – независимо от това,
каква е неговата природа – разбираемо ви тревожи.  Но аз се надявам, че този случай ще ви накара да се
замислите и за  нещо друго,  което също е извънредно важно и е  свързано с  вашето собствено духовно
състояние. До сега вие и съпруга ви сте проявявали малък интерес към Бога, но някога задавали ли сте си
въпроса дали Бог е реален и не трябва ли Той да има значително място във вашия живот?

Вътре във всеки от нас има глад за Бога. Ние можем да не осъзнаваме това, но всеки от нас усеща
празнота и глад за нещо. Аз подозирам, че вашият син е търсил нещо, което да запълни духовната празнота
в живота му и ако той е намерил Христос, неговата духовна празнота е запълнена. Сега е ваш ред и най-
великото нещо, което може да се случи във вашето семейство, е всички вие да бъдете обединени заедно в
Христос, като се обърнете с вяра към Него.

* * * 

Въпрос:  „Не знам какво да правя с  майка ми.  Тя живее само на няколко километра от нас,  но
постоянно критикува начинът, по който отглеждам децата си. Тя даже прави това пред децата ни. Ние
не искаме да й причиняваме болка, но как можем да се справим с този проблем?“

Отговор: Няма лесно решение за този проблем, но заради доброто на семейството ви вие вероятно ще
трябва да й се противопоставите директно и да я помолите да престане с критиката и забележките си . Ако
не направите това и й позволите да продължи да се държи както досега, това ще окаже вредно влияние
върху децата ви и върху способността ви да ги възпитавате мъдро като родители. Подозирам, че това ще
ядосва или ще държи в напрежение вас и съпруга ви всеки път, когато тя идва в дома ви, а това не е добре.

Знам,  че  вие  искате  да  избегнете  риска  да  не  й  причините  болка  и  трябва  да  направите  всичко
възможно тя да разбере, че я обичате и уважавате мнението й. Но трябва да й обясните защо сте загрижени
за това – не че сте непреклонна и негодувате от всеки човек,  който ви казва как трябва да ръководите
семейството си, а защото нейните критики причиняват ненужно напрежение и подкопават вашия авторитет
пред децата ви. Може би майка ви не може да се приспособи към факта, че вие вече не сте „нейната малка
дъщеря,“  а  сте  зряла  жена,  която сега  има  свое  собствено семейство.  Трябва  да  сте  чувствителна  към
нуждите й, но в същото време трябва да сте чувствителна и към нуждите на вашето семейство. Обяснете й,
че я уважавате като ваша майка, но сега самата вие сте майка на вашите деца, а не тя. Освен това й обяснете,
че ако тя има някакви идеи, които ще бъдат полезни за вас, вие искате да ги чуете и за се възползвате от
нейната мъдрост.  Молете се за майка си. Може би тя преминава през труден период на живота си и се
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нуждае от вашето окуражение. Нещо повече, покажете й чрез своето поведение, че любовта на Христос
означава много за вас и че вие на свой ред сте се научила да обичате другите заради Неговата прослава.

* * * 

Въпрос:  „Ние  имаме  малко  дете  и  свекърва  ми  настоява  да  направим  нещо  за  религиозното
обучение на детето ни. Винаги съм считала, че трябва да изчакаме детето само да вземе своето решение
относно религията, когато порасне. Трябва ли да приемем нейния съвет?“

Отговор: Да, трябва да го приемете. Библията казва: „Възпитавай детето отрано в подходящият за
него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее“ (Пр.22:6). Освен това тя ни заповядва да
направим всичко, на което сме способни, за да помогнем на децата си да разберат Божията истина. Разбира
се, че е вярно, че с течение на времето ще дойде момента, когато детето само ще трябва да вземе своето
решение за Христос. Но това не означава, че ние трябва да пренебрегваме задължението да го насочваме и
инструктираме. В края на краищата, вие се стремите да предпазите детето си от телесните опасности и да
му помогнете да разбере, например, защо е важно да бъде внимателно, когато пресича улицата. Освен това
го храните с балансирана диета, с цел то телесно да израства. То не знае кое нещо е най-доброто за него на
неговата възраст и част от вашата отговорност, е да му помагате да се предпазва от опасностите.

Да,  важно е  да  предпазвате  тялото на  детето  си,  но  освен това  е  много важно да  предпазвате  и
духовността му. То не е само телесно, или само духовно същество – Бог му е дал както телесна, така и
духовна природа. Всъщност най-важното решение, което то ще вземе в живота си е дали ще вярва  или няма
да вярва на Христос за своето спасение и дали ще върви след Него в живота си . Сега е времето да му
помогнете да разбере, че Бог го обича и че иска то да бъде Негово дете. Вашият въпрос обаче ми подсказва,
че вие и съпругът ви не обръщате голямо внимание на Бога във вашия живот. На какво ще научите детето си
- не само с думите си, но и с действията си? Ако за самата вас Христос не е важен, детето ви вероятно ще
израсне с мисълта, че Христос не е много важен и за неговия живот. Но вие имате нужда от Христос и
трябва да го направите Той да е фундамента на вашия брак и на вашето семейство.

* * * 

Въпрос: „Ще се молите ли за нашия син? Той има увреждания от употребата на наркотици преди
години и сега е неспособен да работи. Какво можем да направим за него?“

Отговор: Преди всичко друго, аз много съжалявам за това, което се е случило на вашия син и се моля
някои хора, които ще прочетат това да бъдат предупредени за опасностите от употребата на наркотици.
Някои хора твърдят, че употребата на наркотици, като марихуана, кокаин, хероин и други добре познати
наркотици  е  безвреден  навик,  който  създава  усещането  за  вътрешно щастие.  Но  не  е  вярно,  че  те  са
безвредни. Какво можете да направите за вашия син? (Предполагам, че вие сте направили всичко възможно
той да получи медицинската помощ, от която се нуждае.) Най-важното е да се молите за него. В началото
това може да не ви хареса много, но поставете молитвата на първо място, защото може да се окаже, че това
е най-важното нещо, което ще донесе окуражение и изцеление на вашия син. Това не означава, че синът ви
автоматично ще се възстанови, след като вие веднъж се помолите на Бога. Но Бог иска да му помогне и да
го укрепи и вие трябва да се молите Бог да работи в живота му – не само да му помогне да преодолее
последиците от употребата на наркотиците, а и да му помогне да стигне до лична вяра и доверие в Исус
Христос. Често пъти хората започват да употребяват наркотици, защото търсят смисъл и цел в живота си.
Но единствено Бог може да ни даде истинския смисъл на живота и вътрешен мир. Правете всичко възможно
да окуражавате синът си и да го уверявате, че го обичате. Надявам се, че вие ще бъдете способни да го
насочите към други млади християни (може би във вашата църква), които ще могат да го окуражат. Може би
ще се изненадата, когато научите колко много младежи са употребявали наркотици, но са се отказали и са
повярвали в Исус Христос. Те могат да бъдат истински източник на сила за вашия син. Те могат да му
помогнат да възвърне увереността в себе си – нещо, което трябва да се случи, преди той да усети, че е
способен да върши някаква работа. Бог обича вашия син и вие можете да черпите надежда от този факт.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми и аз просто не знаем какво да направим за нашия син, който е единственото
ни дете. Откакто се ожени и двамата с жена си заживяха самостоятелно, те престанаха да общуват с
нас.  Казаха ни пределно ясно,  че не искат ние да ги посещаваме и никога не са ни писали,  и не са се
обаждали по телефона.  Ние даже имаме внук,  когото никога не сме виждали.  Предполагам,  че  няма
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отговор на моя въпрос, но какво можете да ни посъветвате да направим?“
Отговор:   Каквито и да са основанията на вашия син, той греши, отделяйки се толкова категорично от  

вас. Някои ден, когато неговите собствени деца пораснат и последват неговия пример на липса на каквото и
да е внимание към родителите си, тогава той може би ще осъзнае колко голяма грешка е направил.

А сега, правете това което можете – даже ако то изглежда безполезно или има малка непосредствена
стойност  –  за  да  поддържате  контакт  с  него.  Даже  ако  той  никога  не  пише,  пишете  му  вие,  за  да  го
информирате да случващото се в семейството и даже понякога му се обаждайте по телефона. Припомняйте
рождените дати или други специални дати с пощенски картички или подаръци, както за вашият син, така и
за  вашата  снаха.  Но  не  използвайте  писмата  или  обажданията  си  по  телефона  като  възможност  да  се
оплаквате от тяхното отношение към вас; това единствено ще увеличи пропастта помежду ви. Ако е нужно
да се извините за неща, които сте казали или направили в миналото, които могат да влошат проблема, не се
притеснявайте  да  се  извините.  Библията  казва:  „На  никого  не  отвръщайте  със  зло  заради  зло...ако  е
възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци“ (Рим.12:17-18). После се молете за
вашия син и за  семейството му.  Желанието му да бъде независим от вас може да е признак на негова
духовна борба – на борбата му да бъде независим от Бога. Но Бог може да работи в неговото сърце и да му
покаже, че той се нуждае от Христос и ако се обърне към Христос, той ще осъзнае своята отговорност да
демонстрира повече обич към вас.  Не се  отказвайте,  въпреки че може да отнеме доста време за  да се
промени  ситуацията.  Когато  вашият  внук  порасне,  той  ще  разбере,  че  другите  деца  имат  различни  и
щастливи взаимоотношения с дядо и с баба си, и той може да убеди родителите си да установят по-близък
контакт с вас.

* * * 

Въпрос:  „Наскоро родих  момиченце.  До сега двамата със съпруга  ми никога не сме  мислили за
религия и ще ви бъдем благодарни, ако ни покажете как да започнем“

Отговор:  Първото осъзнаване на отговорността ни прави да разберем колко много се нуждаем от
Божията  помощ  и  ръководство.  Това,  че  сте  станали  родители,  ви  прави  чувствителни  към  вашата
отговорност за друга душа. Вие сте длъжни да й давате насоки и инструкции, докато тя порасне достатъчно
голяма, за да взема своите собствени решения. Предлагам ви първо да си набавите Библия и да започнете да
я четете редовно заедно.  Започнете с Евангелието на Йоан. Когато стигнете до текст в Библията,  който
призовава  за  вземане  на  решение  или  да  извършване  на  някакво  действие,  приемете  го  и  действайте
съобразно указанието. Въпросите от критично естество могат да изчакат. Например, когато четете Йоан 1:12
в него се казва: „А на онези, които Го приеха, даде правото да станат Божии чеда.“ Попитайте себе си:
„Дали ние приехме Христос и имаме ли правото да бъдем деца на Бога?“ Продължете  да живеете по този
начин чрез лична вяра.  Най-вече, подчинявайте се на Божието Слово и винаги отговаряйте утвърдително на
всеки  въпрос,  който  срещнете.  Проблемите,  които  не  можете  да  разберете,  скоро  ще  намерят  своето
разрешение, когато вие напреднете във вашето търсене на истината с молитва. 

* * * 

Въпрос:  „В  училището,  което  посещават  децата  ми  има  голяма  непочтеност  и  даже  някои
неморални неща. Не ми харесва децата ми да контактуват с такива хора, но не мога да си позволя да ги
изпратя в частно училище. Има ли някакви неща, които мога да направя, за да предпазя децата си?“

Отговор: Опасно е твърде много да предпазваме децата си. Например, ние можем да ги изолираме от
обществото и то до степента те да придобият поведението на фарисеите. Длъжни сме да се съобразяваме с
реалността. Тези непочтени и неморални деца са нормална представителна извадка на обществото и децата
ви винаги ще трябва да живеят в контакт с тях. Мъдрият начин на поведение е у дома да обучавате духовно
и морално децата си, като им давате личен пример, което ще ги подготви за работа и взаимодействие с
такива хора. Твърде е вероятно децата ви да развият силни духовни позиции чрез противопоставяне на
неморалните и непочтени прояви, отколкото ако живеят в среда,  в която никога не се налага да вземат
решения. Важното е да им дадете основата в Библията, от която те се нуждаят, а след това им позволете те
да видят греха в неговия реален вид и им покажете, че когато имат Христос като свой Спасител и водач, те
могат да се противопоставят на противното мнение и да спечелят. Техните малки победи ще ги подготвят за
по-големите битки, които им предстоят.

* * * 
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Въпрос: „Много съвременни психолози не одобряват биенето на детето. Какво е вашето мнение?“ 
Отговор: Като начало, трябва да запитате себе си: „Защо искате да набиете детето си?“ Някои хора

бият детето си само когато са ядосани, а това е лоша мотивация.  Целта на пердашенето на детето е да
създадете в детето желанието   следващият път   да има правилно поведение, когато бъде изкушено да се  
държи неправилно. (Коментар: Иначе казано, ние не бием детето, след като е счупило стомната, а го бием за да внимава и
да не я счупи, защото след като стомната е счупена, това е непоправимо. Пердашенето е превантивна, а не пожарникарска
мярка. Д.Пр.) Детето трябва да израсне с разбирането, че има неща, от които трябва да се страхува повече,
отколкото от физическото наказание заради неправилното си поведение. Това, което вие искате детето ви да
запомни е, че всичко в живота се състои от правила и наредби. Хората, които се научат да се подчиняват на
тези правила, ще имат успех в бизнеса, в семейния живот, в семейните отношения и в отношенията си с
Бога. Ако пердашите детето си само с тази цел и поради тази причина, а не защото сте ядосани, тогава
имате основание да очаквате, че когато детето ви порасне, то няма да се отклони от начина на живот, на
който сте го научили. (Коментар: „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него,
дори когато остарее“ (Пр.22:6) „Безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го прогони от него“
(Пр.22:15) „Тоягата и изобличението дават мъдрост, а пренебрегваното дете засрамва майка си.... Научи на дисциплина сина си
и той ще те успокои. Да! Ще даде наслада на душата ти.“ (Пр.29:15, 17). Д.Пр.)

* * * 

Въпрос: „Нашият дом не е същият откакто си купихме телевизор. Децата стават от масата
преди да са се нахранили. Съпругът има интерес повече програмите, отколкото към мен. Какво мога да
направя?“

Отговор: Вие не сте уточнили от колко време имате вашия телевизор. Ако е само от няколко седмици,
аз съм сигурен, че той няма винаги да има същата притегателна сила, каквато има сега. Но докато дойде
това време, добрите маниери и съобразяването с другите хора не трябва да бъдат забравяни. Библията казва:
„По-добре сух залък и мир в дома, отколкото къща, пълна с пируване и кавга“ (Пр.17:1 – мой превод).
Седнете заедно като семейство и обсъдете не само използването на телевизора, но и правилата, които ще
трябва са спазвате, за да имате подреден и щастлив дом. Нека децата да знаят какво се очаква от тях. Не им
позволявайте днес нещо, заради което утре ще ги мъмрите. Но понякога можете да е мъдро да промените
времето за обяд или вечеря, с цел да позволите на децата да гледат някаква добра програма. Обсъждайте
това заедно като семейство. Решавайте с Божията помощ, това, което е най-доброто за всички. А след това
го изпълнявайте. По-лесно е да започвате денят си с Бога. Семейните общи молитви са толкова важни,
колкото и закуската. Четете Библията и се молете заедно. Молете се Бог да ви напътства и Той ще ви покаже
как да използвате всички добри неща, които той ви е дал. Телевизорът, както и семейната кола, може да бъде
разрушителна сила или може да събира членовете на семейството ви, когато гледате най-доброто, което той
може да ви предложи.

* * * 

Въпрос: „Десетгодишният ни син иска да прекарва цялото си свободно време за играене с топка.
Как можем да го предпазим да не си пилее времето?“

Отговор:  Възможно  е  той  да  не  си  пилее  чак  толкова  много  времето,  колкото  вие  си  мислите.
Младите хора имат нужда от възстановяването и от стимулите, които могат да бъдат намерени в полезните
игри. Те имат излишък от енергия и играенето с топка е добър начин за насочването на тази енергия за
вършенето  на  някакво  полезно  занимание.  Това  не  означава,  че  на  него  трябва  да  му се  позволява  да
пренебрегва домашните си задължения. Тези задължения трябва да му бъдат възлагани и от него трябва да
бъде изисквано да ги изпълнява.  Но не трябва да превръщате тази работа в наказание – превърнете я в
споделяне на отговорности, в които участват всички членове на семейството. Дайте му да разбере, че вие
искате той да прекарва добре свободното си време и че не знаете по-добър начин за това от играенето с
топка. Може би е добре понякога в прекарвате известно време навън с него и да го наблюдавате как играе.
Децата ни оценят много високо,  ако видят,  че ние се интересуваме от техните спортни занимания и от
приятелите им. Запознайте се възможно по-добре с правилата и особеностите на неговата игра, за да можете
да оценявате нивото на играта му. Това ще му създаде чувството, че вие се интересувате и това ще го накара
да  се  чувства  щастлив,  когато  ви  разказва  за  други  случки  и  приятелства.  Повече  от  всичко  друго,
позволявайте  на  момчето ви да  разбере,  че  вие  го  обичате  и  се  интересувате  от  това,  което то  прави.
Неговото  духовно  добруване  трябва  първо  да  се  появи  и  ако  вие  му  докажете,  че  разбирате  неговите
момчешки интереси, вие ще имате една по-силна връзка, която ще му помогне в духовните неща.
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* * * 

Въпрос: „Чувам ви, че говорите за семейно поклонение пред Бога. Дали това семейно занимание е
практично за сегашната епоха?“

Отговор:  Семейните поклонения пред Бога са не само практични, но са и много важни за добре
подредения дом. Предлагам ви един списък на 7 причини, поради които считам, че семейното поклонение
пред Бога е важно:

 То обединява живота в семейството и заменя междуличностните дразнения с вярата.
 То придава на семейството усещането за Божието присъствие.
 То показва на децата, че Бог е свързан с ежедневното живеене, а не е някакво Същество, пред което

трябва да се покланяме в неделния ден.
 То дава на членовете на семейството възможност за самоизява и за изповядване на грях.
 То подсилва членовете на семейството за изпълнение на задачите и отговорностите, които ще трябва

да изпълняват през деня.
 То ни предпазва от обидите и погрешните разбирания, с които ще се срещнем през деня.
 То допълва работата на църквата и превръща нашия дом в свято място, където Христос е почитан.

Библията казва: „И на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома
си“ (Втор.6:7). Не мога да ви кажа как или какво трябва да е вашето семейно поклонение, само мога да ви
приканя да имате редовно отделено време, в което заедно да отдавате почит на Бога.

* * * 

Въпрос: „Сестра ми и нейния съпруг са чудесни християни. Те са милостиви и обичащи у дома, но
въпреки това, една от дъщерите им изцяло отказва да приеме Библията, църквата и т.н. Защо се случва
така?“

Отговор: Това не е нещо необичайно. Според християнската етика, никой насила не трябва да става
християнин. Библията казва: „Който иска, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота“
(Откр.22:17). Християнството не е свързано с участието на волята и никой насила не може да бъде принуден
да стане християнин.  (Коментар:  А ние,  българите,  си имаме Цар Борис,  който по политически причини и насила ни е
направил християни. И след толкова векове виждаме какви са резултатите и доколко искрено българите сме вярващи християни.
Д.Пр.) Виждал съм много бунтовни деца израсли в християнски семейства, но обикновено това е етап от
развитието на детето. Някои деца приемат нещата като даденост, а други не приемат, че нещо е истина,
докато не го изследват внимателно. Накрая, този вид хора често се превръщат в бележити християни. Ние
не искаме децата ни просто да носят печата на това, в което вярваме ние, само за да  ни доставят наслада.
Ние искаме тяхната вяра да е дълбоко вкоренена и силна. Не се обезкуражавайте, ако има временен бунт
против Христос и Неговите твърдения за живота. Познавам хора (включително собствената ми съпруга),
които са приели истината на Христос в края на юношеската си възраст. 

* * * 

Въпрос: „Аз съм израсъл в среда, в която  пиянството се възприемаше като нещо обичайно. Моята 
дъщеря показва признаци па пристрастяване към пиенето на алкохол. Какво е християнското разрешение 
на този проблем?“

Отговор: Днес хиляди американски семейства имат този проблем. Расте бедствието на алкохолизма и
нараняванията, които то причинява на роднините, приятелите и колегите. Сега алкохолизмът се счита за вид
заболяване и ударението се поставя върху обучаването на хората да пият умерено. Така, както аз оценявам
сегашното  състояние,  има  само  едно  сигурно  и  християнско  решение  на  този  проблем  –  абсолютно
въздържане от употребата на алкохол.  Алкохолът не е нужен нито за  здравето,  нито за  така наречения
„добър живот.“ От друга страна, алкохолизмът е причината за неописуеми мъки, страдания и материални
загуби,  без  да  споменаваме  духовните  последствия  от  пиенето.  В  книгата  Притчи  в  Библията  пише:
„Виното е присмехулник,  а  силния алкохол  причинява ярост; и който се увлича по тях -  е  неразумен“
(Пр.20:1 – мой превод). Тези думи са написани преди близо 3000 години, но описват днешното положение.
В Америка изглежда, че това е специфичен проблем – на американците изглежда им липсва преценката или
въздържането от алкохола. Един от нашите видни държавни служители ми каза, че най-голямата опасност
за САЩ е концентрирана в коктейлното безделие във Вашингтон. Алкохолът развързва езиците, премахва
задръжките и може да причини безброй злини. Относно вашата дъщеря, молете се Бог да й помогне и
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веднага въведете един набор от правила във вашия дом. Ако имате алкохол в дом си, премахнете го от там.
Асоциацията на „Анонимните алкохолици“ има една ефикасна програма – използвайте я. Но преди всичко,
отведете дъщеря си при Христос, който ще й даде победа, която ще надхвърли желанието й. 

* * * 

Въпрос: „Аз съм млад човек, но вярата ми в Исус е много реална. Нито баща ми, нито майка ми са
християни и те не ми позволяват да посещавам църквата, която харесвам. Вместо да ходя там, те искат
да си стоя у дома. Понякога успявам да се измъкна тайно и да отида на църква,  но тогава това ме
притеснява.  Трябва  ли  по  някакъв  начин  да  се  измъквам  от  дома,  за  да  слушам  проповядването  на
Божието Слово?“

Отговор:  Разговаряйте  с  пастора  на  църквата,  която  посещавате  и  му  обяснете  вашия  проблем.
Вероятно той вече знае за него. Много хора имат същия проблем. Помолете го да разговаря с родителите ви,
които може би се чувстват застрашени от вашата нова вяра в Христос. Родителите ви може би се чувстват
осъдени заради техния собствен грях, но най-доброто свидетелство за вярата ви пред тях през този период
от живота ви е да бъдете обичащ, разумен, уважителен и приличащ на Христос във взаимоотношението си
тях. Постъпвайки по този начин, вие ще им покажете (както и ще им разкажете) колко ценна е връзката с
Христос.  Не  трябва  да  пренебрегвате  четенето  на  вашата  Библия  и  времето  за  молитва.  Трябва  да
посещавате  църквата,  но  това  не  трябва  да  става  тайно  от  родителите  ви.  Точно  заради  това  е  нужна
намесата на вашия пастор. Може би той ще успее да постигне някакъв компромис с тях и в същото време –
да им разкаже за Исус Христос.

* * * 

Въпрос: „Нашият 16-годишен син е непокорен и се страхуваме, че той ще се превърне в проблем за
нас. И двамата със съпруга ми ходим на работа. Можете ли да ни препоръчате някое място, където
можем да го изпратим, за да бъде правилно възпитан?“

Отговор: За едно 16-годишно момче няма такова място, което би могло да бъде заместител на дома.
Много от нашите прекрасни млади хора сега повече от всичко друго се бунтуват против липсата на грижи и
внимание от страна на родителите си. Те се нуждаят от усещането за сигурност, което идва от дома, където
те са обичани и желани. Те се нуждаят от дисциплината на добре подредения дом, за да бъдат подготвени за
задълженията си в обществото като възрастни хора. Много по-добре ще е за вас да приспособите вашето
ниво на живеене към по-нисък бюджет, за да отделите нужното време за вашия млад син. Не след дълго той
ще напусне дома ви и ще заживее самостоятелно, както всички млади хора. Тогава вие до края на живота си
ще съжалявате, че не сте му предоставили това домашно обучение и възпитание, което не може да бъде
заменено с нищо друго. Научете го на основните принципи на добрия характер. Научете го на вечните
ценни неща. Помогнете му да намери своя път до Бога, докато наблюдава вашия живот и вашето живеене с
Бога. Не пренебрегвайте това, докато все още имате шанс. И запомнете, че няма заместител на любовта.

* * * 

Въпрос: „Загрижен съм за някои от книгите, които моят син е принуден да чете в гимназията. Не
харесвам езика на философията, който внушават. Считате ли,  че  имам основание да се  тревожа за
това?“

Отговор:  Знам, че сега милиони родители трябва да се справят с този проблем и че той е арена на
полемика в съдилищата. Но ако децата ви се обучават в обществени училища, те вероятно ще се срещнат с
този проблем и първото нещо, което трябва да сте в състояние да направите, е да разговаряте искрено с
децата си за него, както и да ги изслушате внимателно. Да, имате основание да се тревожите за това и може
би  там  където  живеете  има  начини  вие  и  други  родители  да  изразите  загрижеността  си  пред
администрацията на училището или пред училищното настоятелство.  Аз съм особено загрижен, че днес
децата излизат от училището с основните познания за различни светски и даже анти-религиозни гледни
точки, но все още не могат да се молят или да четат Библията в класната стая, или да бъдат обучавани до
някаква степен в основните вярвания на християните. Това означава, че вие трябва да направите специално
усилие, за да обучите сина си така, че той да разбере разликата между истината на Библията, на Божието
Слово и различните философии, които са представяни чрез книгите, които той е задължаван от училището
да прочете. Убеден съм, че ние трябва да направим повече за обучението на нашите деца в стандартите на
Бога за  доброто и лошото.  Когато Законът бил даден на Божиите хора в Стария Завет,  на тях им било
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заповядано: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.
Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. Запечатай ги върху децата си. Говори им
за тях когато седиш у дома си и когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш“ (Втор.6:5-7).

Освен това разберете, че Бог може да използва затрудненията, с които трябва сега да се справя вашия
син, за да му помогне да разбере начинът, по който мислят днес много хора. Ако синът ви е християнин, той
трябва да се моли не само да не бъде той повлиян от лошия път, но и Бог да му помогне той да достигне до
съучениците си, които  търсят да разберат смисъла на живота.

* * * 

Въпрос: „Сигурен съм, че получавате много писма от хора като нас, но не знаем какво да направим.
Нашият син не иска да приеме абсолютно нищо от това, на което е учен и живее живот, който не само е
лош, но ние се страхуваме, че накрая ще го унищожи. Какво можем да направим, за да му помогнем?“

Отговор:  Няма лесен отговор на този въпрос,  защото всяка ситуация е различна и всеки човек е
различен. Това е една от причините, поради която на първо място трябва да се молите за самите вас – Бог да
ви даде  мъдрост да  се  справите  с  тази  трудна ситуация.  Библията  обещава:  „Ако на някого от вас не
достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всеки щедро, без да укорява, и тя ще му бъде дадена“
(Як.1:5). Този стих (и много други в Библията) ни напомнят една много важна истина: Бог обича както вас,
така и вашия син, и Бог е дълбоко загрижен освен това за непокорството на вашия син и са последствията от
това непокорство.  Бог „не иска да погине някой,  а  всички да бъдат спасени“ (2Пет.3:9).  Следователно,
молете се за вашия син, защото единствено Бог може да го убеди в нуждата му да се откаже от своя начин
на живот и да се обърне към Христос. Знам, че може да изглежда, че да се молим е малко и безплодно нещо,
но в Як.5:16 се казва: „Голяма сила има в усърдната молитва на праведния човек.“ Молете се той да разбере
унищожителната природа на това, което прави и най-вече, молете се той да отиде при Христос за да получи
прошка и спасение. Правете всичко възможно, за да запазите контакта си със сина си. Ще имате нужда от
мъдрост, особено за запазване на този контакт. Например, може да ви се иска да използвате този контакт, за
да показвате на сина си, че силно не одобрявате това, което той прави, но на този етап подобно поведение
само ще го отчуждава още повече от вас. Същевременно, може да има моменти и начини, които вие можете
да използвате, за да му помогнете да разбере последствията от това, което прави (може би чрез въпроси,
които биха го насочили той сам да стигне до истината, а не вие да му давате всички отговори.) Най-вече му
давайте да разбира, че го обичате, въпреки това което прави и искате да го посрещнете с радост, когато той
един ден се върне обратно при вас, точно така, както бащата е посрещнал радушно блудният син (Лука 15).

* * * 

Въпрос: „Предполагам, че видеоигрите и другите подобни неща са безвредни, но нашият син, който
е на юношеска възраст, изразходва за тях цялото се време и пари. До сега не сме му казвали нищо, но се
питам дали сме прави, когато не обръщаме внимание на това?“

Отговор: Вие вече сама отговорихте отчасти на своя въпрос, изразявайки съмнение дали навикът на
вашия син да се занимава с видеоигри е наистина безвреден; този навик може да се окаже много по-вреден,
отколкото осъзнавате.  Този навик не  само отнема голяма част  от времето му –  което той би могъл да
използва  за  по-полезни  неща  (включително  да  вършене  на  домашните  си  задължения)  -  но  е  твърде
възможно поради този навик синът ви не се научи да развива личните си взаимоотношения с другите хора,
които са много по-важни от видеоигрите.  Някои психолози са убедени, че младите хора са повлиявани
негативно от насилието, което е част от много игри.  Не, вие не трябва да пренебрегвате увлечението на
вашия син към видеоигрите. Трябва да разговаряте искрено с него и след това да създадете няколко правила
и ограничения относно времето и парите, които той може да изразходва за задоволяване на своя интерес
към тях. Ако обичате  синът си, вие ще искате най-доброто за него; а и той се нуждае от вашето любовно
напътствие. Може би той има нужда да разговаряте с него относно начинът, по който той използва времето
си и да въведете някои правила за такива неща, като домашните му задължения, в колко часа вечер да си
ляга да спи и т.н. Но още по-важно от това - аз се надявам вие да окуражавате духовното развитие на вашия
син.  Вашето писмо не показва дали вие и семейството ви сте християни, и дали посещавате редовно някоя
църква, но ако до сега не сте отворили сърцето си за Христос, вие трябва да го отворите без да отлагате.
Вашият син трябва да види, че за вас Христос е реален и че Той може да направи промяна и в неговия
живот. После се молете за сина си. Окуражавайте го и той да постави Христос на първо място в живота си,
и да посещава някоя църква или някоя междуденоминационна младежка християнска група.  Често пъти
юношеските години са труден период, но той е решаващ и вие трябва да направите всичко по силите си,
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ръководени от Бога и от мъдростта, за да му помогнете да открие Божията вола за живота си.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми е човек с твърдо установени мнения и почти всеки разговор с нашия син на
юношеска възраст завършва с крещене един срещу друг.  Това все повече и повече настройва синът ни
против нас, но аз не знам какво да направя.“

Отговор: Да бъдем добър родител е една от най-трудните работи, която всеки от нас трябва да върши
в  живота  си  и  за  нещастие,  много  от  нас  никога  не  обмислят  достатъчно  добре  начинът,  по  който
постъпваме като родители и дълготрайните отражения, които може да има това върху децата ни. Вие и
съпругът ви ще вземате много решения като родители и се нуждаете от Божията мъдрост – особено през
трудните юношески години на вашите деца. Има и едно друго задължение, което е много трудно за много от
нас – особено за нас, мъжете – да признаваме, че не знаем всички отговори, както и че понякога можем да
грешим. От  това  което  казвате  разбирам,  че  съпругът  ви  може  би  трябва  да  се  спре  и  да  помисли
задълбочено за ролята си като родител и за начинът, по който трябва да се отнася към вашия син. Библията
казва на родителите:  „Не упорствайте в хокането и гълченето на децата си,  което ги прави гневни и
негодуващи.  Вместо  това,  възпитавайте  ги  с  любещата  дисциплина,  одобрена  от  самия  Господ,  с
предложения и с Божий съвет“ (Еф.6:4 – мой превод). Разбирам, че може би няма да ви е лесно да накарате
съпругът ви да приеме този съвет, но се молете постоянно за това и го обсъждайте с него. Какво вие и
съпругът ви би трябвало да направите с вашия син? Преди всичко друго, вие трябва да се стремите да го
насочите към Христос. Той трябва да види, че за вас Христос е реален и че вие възприемате сериозно
ролята си на родители, подчинявайки се на Бога. Ако до сега не сте отворили сърцата си за Христос и не сте
го помолили Той да ръководи живота ви, още сега трябва да направите това. После окуражете вашия син да
потърси волята на Бога за своя живот и му дайте да разбере, че вие го обичате и искате най-доброто за него.
Една от причините, поради които често пъти юношеските години са толкова трудни е, че детето се стреми
да стане по-независимо, а понякога родителите се обиждат от това. Но юношата трябва да се научи на
отговорност, а той никога наистина няма да се научи на това, ако ние продължаваме да се опитваме да
вземаме всички решения, отнасящи се до него самият. Той се нуждае от насочване, но има нужда и от по-
голяма свобода, а ние се нуждаем от Божията мъдрост, за да намираме точният баланс.

Глава 5

Аз съм юноша

Въпрос: „Някога имали ли сте усещането, че всъщност никой не е загрижен за вас и че никой не ви
разбира правилно? Аз съм юноша и изглежда, че никой не разбира това, през което преминавам – даже аз
самият не разбирам.“

Отговор: Сигурен съм, че много млади хора на твоята възраст имат същото усещане. Но запомни, че
всеки пълнолетен човек около теб в миналото си е бил юноша и е имал същите проблеми, които имаш и ти.
Поради това не си мисли, че никой не те разбира, въпреки че на тях може да им е трудно да изразяват
любовта и загрижеността си за теб. Но има една друга истина, която е по-важна. Всъщност, това е най-
важната истина, която мога да ти кажа. Тя е следната: Не е важно, че другите хора не те разбират правилно
или че не са загрижени за теб. Бог те разбира перфектно – много по-добре, отколкото ти самият някога ще
разбереш себе си. Освен това Той те обича с обич, която е много по-дълбока, отколкото можеш въобще да си
представиш. Как знам това? Знам го, защото Бог толкова те обикна, че пожела Неговият Единствен Син,
Исус Христос, да слезе от небето и да умре на кръста заради нашите грехове. „В това се изяви Божията
любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единствен Син, за да можем ние да живеем чрез Него“
(1Йоан 4:9 – мой превод). Някога осъзнавал ли си, че Бог те обича? Отговарял ли си някога на тази любов?
Ти си на такъв етап от живота си, когато вземаш важни решения. Но най-важното решение, което някога ще
вземеш е следното:  „Кой ще бъде Господът в живота ти? Ще решиш ли, че ти самият ще управляваш
собствения си живот, бягайки от живота си с Бога? Или ще позволиш на Бог - който те е създал и те пази
ежедневно – да бъде Господ на твоя живот и да те води според Неговия перфектен план?“ Освен това се
надявам, че ти ще потърсиш общуването с други християни. Започни да посещаваш някоя църква, в която се
проповядва Христос – за предпочитане такава, в която има много млади хора на твоята възраст. Те могат да
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ти помогнат да се справиш с проблемите си и да израснеш духовно. Те могат да те окуражат и така ти ще
знаеш, че не си сам, защото си част от Божието семейство. 

* * * 

Въпрос:  „Аз  съм  на  14  години  и  вече  няколко  пъти  съм  бягал  от дома.  Родителите  ми  имат
множество проблеми и понякога просто искам да избягам от тях. Моля ви, помогнете ми да правя това,
което е правилно.“ 

Отговор: Първо,  подозирам, че ти вече си открил, че бягството от дома всъщност не решава нищо.
Бягството само създава друг вид проблеми. Ти може би вече си започнал да разбираш, че опитите ти да
живееш далече от дома на твоята възраст могат да се окажат много опасни и да те накарат да се замесиш в
неща,  които ще ти  навредят  и  ще те  променят  да  станеш по-зле.  Съжалявам,  че  се  намираш в  такава
нещастна ситуация у дома си. Знам, че тя те поставя под напрежение и може би твоят въпрос към мен ще
помогне на някои други родители,  които четат тази колонка във вестника да разберат,  какво болезнено
влияние имат техните проблеми върху собствените им деца.  Най-важното нещо, което мога да ти кажа
веднага е, че Бог те обича и че Той иска да ти помогне, докато се намираш в тази ситуация. Той те е създал и
иска да те научи да се обърнеш към Него, за да получиш силата от която се нуждаеш, за да правиш това,
което е правилно. Освен това Той иска да ти помогне, с цел ти да помогнеш на родителите си, като се
молиш за тях и даже като ги окуражаваш да се справят с проблемите си по правилния начин. Имаш ли
Библия? Ако имаш, започни да четеш едно от евангелията (добре е да започнеш с евангелието на Йоан).
Обърни внимание как Исус се отнася с хората и какво е държанието Му към другите хора. После разбери, че
точно така, както Исус е обичал другите хора, Той обича и теб. Всъщност, (както ще установиш), Той те
обича толкова много, че е пожелал да умре на кръста, за да можеш ти да бъдеш опростен заради твоите
грехове и да имаш вечен живот. Той иска ти да се обърнеш към Него и да Го поканиш да влезе в живота ти
като твой личен Спасител и Господ. Той иска ежедневно да ти помага.  Разбери също, че точно така, като
Исус е обичал другите хора – даже когато те са били грешни и враждебни – по същия начин Той иска ти да
обичаш другите, включително и родителите си. Моли се Бог да ти помага да ги обичаш и когато откриеш
тази велика истина, това ще те направи промяната.

* * * 

Въпрос: „Аз съм юноша и се тревожа много, когато ежедневно чета заглавията на вестниците за
бъдещето. Изглежда, че няма никаква надежда за бъдещето. Има ли надежда?“

Отговор:  Никой  не  знае  бъдещето,  освен  Бог.  Да,  в  нашия  свят  има  много  тъмни  облаци  на
хоризонта. Някои хора даже считат, че нещата са станали неуправляеми и ние се доближаваме до ужасните
време, за които говори Библията, когато описва края на света. Независимо дали това е вярно или не, искам
ти да покажа кой е  единственият сигурен източник на надежда и мощ,  когато ти лично си мислиш за
бъдещето. Каквото и да се случи в нашия свят, най-важното нещо, което можеш да направиш, е да вярваш в
Бога и да посветиш живота си на Него. Бог упражнява върховният контрол над този свят – въпреки че за
известно време силите на Сатаната имат огромна сила. Християнинът знае, че на тази земя никога няма да
има съвършен мир и щастие, постигнати единствено чрез усилията на хората. Нито едно политическо или
икономическо решение няма да реши напълно нашите проблеми? Защо? Защото нашият основен проблем е
духовен – това е проблемът на човешкото сърце. Библията казва: „Откъде произлизат боеве и откъде -
препирни между вас“ (Як.4:1)?  Единствено Христос може да променя човешкото сърце – и Той ще го
промени, когато ние отворим сърцата си и живота си за Него като наш Спасител и Господ. Вестникарските
заглавия  ежедневно  ни  предупреждават  за  безполезността  на  човешките  усилия  да  разрешим  своите
собствени проблеми,  когато сме отделени от Бога.  Освен това те  ни предупреждават,  че  ние трябва да
вярваме в Христос и да поверим живота си на Него. Ти дал ли си живота си на Христос и посветил ли си
бъдещето си на Него? Ако не си направил това, призовавам те още сега да го направиш. Да, има надежда за
бъдещето – надежда в Бога. Някой ден Христос ще дойде отново и  ще бъдат премахнати напълно всичките
грехове и зли неща, които опустошават нашия свят. Това е нашата надежда – и тя може да стане и твоя, ако
ти повярваш в Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз съм на 18 години и съм безумно влюбен, но родителите ми не са съгласни да се оженя,
защото казват, че е твърде рано да знам, какво всъщност искам. Те искат да завърша образованието си,
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но аз си мисля, че любовта е много по-важна от знанието. Какво ще ме посъветвате?“
Отговор: Нямам никакво съмнение, че ти си влюбен, защото любовта идва както при юношите, така

и при пълнолетните. Но си мисля, че родителите ти са прави и ти трябва да се молиш за това решение, което
може да  създаде  или да  разруши живота  ти.  Младият  човек,  който има пренебрежителна  представа  за
образованието,  на практика съкращава своята бъдеща печеливша сила и въпреки, че съм чувал хора да
казват, че могат да живеят, задоволявайки се единствено с любовта, не съм срещал документирано описание
на някой, който някога да е успявал да направи това.  Какво лошо има в това да ходиш на училище и да
продължаваш да обичаш? Истинската любов може да бъде реален стимул за учение и за морален баланс в
живота.  В  края  на  краищата,  любовта  е  била  вдъхновение  за  някои  от  най-големите  постижения  в
литературата, в изобразителното изкуство и в музиката. Но ти трябва да помниш, че има два вида любов.
Единият  вид  е  физически  магнетизъм,  демонстриран  чрез  природното  привличане  на  двама  души  с
противоположен пол. Но има и друг вид - истинската любов, която има духовна основа. Ако твоята любов е
истинска,  тя  може да  чака известно време.  Библията  казва:  „Любовта дълго търпи и  е  милостива...не
търси своето“ (1кор.13:4-5).  Но най-вече, увери се, че ти имаш умът и волята на Христос. Тогава твоето
решение ще е правилно.

* * * 

Въпрос: „Аз съм ученик в гимназия и се страхувам, че съм попаднал в погрешна тълпа. Улавям се, че
върша много неща (като употреба на  наркотици),  в  които никога не съм си  представял,  че  ще бъда
въвлечен, но не знам как да изляза от това състояние. Как мога да се върна обратно на правилния път?“ 

Отговор: Вероятно не е нужно да ти казвам, че ти се намираш в много сериозна ситуация и ще бъде
трагично, ако опропастиш целия си живот заради това, което правиш сега.  Моля се това да не се случи и
съм окуражен от това, че ти искаш да се промениш. Това е много важна крачка. 

Според теб може да изглежда невъзможно със собствените си сили да измъкнеш от живота, който
живееш сега, но Бог иска да ти помогне, ако ти Му позволиш. Библията казва: „За всичко имам сила чрез
Онзи, Който ме укрепява“ (Фил.4:13) и това е ключът към промяната на твоя живот – Христос, Онзи, който
ти дава сила и те укрепява. Поради това, първото нещо което трябва да направиш, е искрено да изповядаш
греховете си пред Бога, да го помолиш за прошка и чрез вяра да поканиш Исус Христос да дойде в сърцето
ти. Може да не разбираш всички последици от тази стъпка на вярата, но когато Христос дойде да живее
вътре в теб, нещата ще бъдат различни. Библията обещава: „Ако някой е в Христос, той е ново създание;
старото замина;  новото  дойде!“  (2Кор.5:17  –  мой  превод).  Но  това  не  означава,  че  внезапно  всички
изкушения ще изчезнат или че няма да се налага ти да правиш стъпки на вярата, противопоставяйки се на
изкушенията.  Промяната  може  да  стане  с  течение  на  времето,  защото  Сатаната  ще  направи  всичко
възможно, за да не ти позволи да живееш за Христос.  Поради това за теб е жизнено важно да направиш
ясно скъсване с миналото си. Ако (както казваш ти) имаш приятели, които те теглят надолу, ти ще трябва да
си намериш нова група от приятели, които искрено ще ти помагат. Потърси други християни на твоята
възраст и си намери нов кръг от приятели сред тях. Те ще ти помагат да израстваш духовно и да ставаш по-
силен във вярата си, а освен това те ще ти помогнат, когато дойде времето на изкушението. Ти си много
важен за Бога – Той изпрати Своя Син да умре заради теб. Предостави живота си на Христос и после гледай
към Него ежедневно, за да получаваш силата и практическата мъдрост, от която имаш нужда, за да живееш
така както трябва.

* * * 

Въпрос:  „Аз съм все още непълнолетна,  но забърках такава каша,  че  се  страхувам,  че  обърках
живота си – аборт, напуснах училището, не мога да се разбирам с никой и т.н. Бих дала каквото и да е, за
да започна всичко отначало, но не мисля, че това е възможно. Възможно ли е според вас?

Отговор: Да, аз вярвам, че е възможно да започнеш всичко от начало и искрено се надявам, и се моля
ти да направиш крачките, които са необходими. Това не означава, че те ще бъдат лесни за теб, но искам да
те уверя, че си заслужава те да бъде направени.  Твоят живот е ценен не само за теб, но и за Бог, и за теб ще
е трагедия, ако продължиш да вървиш по същия път както досега, защото това ще те унищожи и ще ти
попречи да стигнеш до истинското щастие. Причината, поради която е възможно да започнеш отново всичко
е, че Бог може да ти помогне. Предполагам, че вече знаеш, че нямаш в себе си силата да се промениш, но
Бог може да ти я даде. Той може да ти даде нова цел в живота, както и Своя Свят Дух Той ще дойде в
живота  ти  и  ще  ти  помогне  да  промениш начина  си  на  живеене.  Дали  това  означава,  че  всичките  ти
проблеми ще изчезнат? Не,  разбира се! Но това означава,  че ти ще тръгнеш в правилната посока и че
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Христос ще бъде с теб. Всеки ден ще можеш да се обръщаш към Него и да оставяш този ден в ръцете Му.
Ти можеш да търсиш Неговите указания за това, което трябва да направиш. Същевременно вярвам, че има
няколко практически стъпки, които Бог ще поиска ти да направиш. Когато повярваш в Христос, намери
църква,  в  която  се  проповядва  Христос,  защото  ти  се  нуждаеш от  вярно  изучаване  на  Библията  и  от
общуването с други християни. Тогава направи крачки за отказване от старите си навици. Библията казва:
„И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се към
Бога и Той ще се приближава към вас“ (Як.4:7-8). Ако е възможно, върни се в училището. Но най-вече,
позволявай на любовта на Христос да те  обгражда и да те  променя,  с  цел всичко,  което ще правиш в
останалата част от живота си да бъде в отговор на Неговата любов към Теб.

* * * 

Въпрос: „Аз съм ученик в гимназия и си мисля, че това, което ме ръководи най-много, е желанието
ми да бъда известен след хората. Даже откраднах пари, за да си купя дрехи и някои неща, за да впечатля
приятелите си. Знам, че това е грешно, но как да се освободя от този капан?“

Отговор: Ти си на такъв етап от живота си, в който е особено голяма вероятността да си под натиска
да правиш онова, което правят другите момчета на твоята възраст, защото искаш да бъдеш приеман от тях.
Но ти трябва да се научиш да се справяш с тези влияния, защото те могат да те превърнат в лош човек, ако
не си внимателен. Освен това, както си разбрал, тези „приятели“ могат да те изкушат да направиш неща,
които са лоши. Някога задавал ли си си въпроса защо толкова си загрижен за известността си? Аз мога да ти
предложа няколко възможни причини, а ти можеш да измислиш и други. Например, в този момент ти се
променяш – телесно, емоционално и умствено. Това може да е малко плашещо и ти вероятно се нуждаеш от
потвърждението, че си нормален. Както казват психолозите, ти се стремиш да знаеш, че си полезен човек.
Мисля си, че искаш да се чувстваш добре със себе си, такъв какъвто си. Одобрението на другите може да ти
даде тази увереност. Освен това, като всеки нормален човек, ти не искаш да бъдеш самотен. Разбира се,
желанието ти да бъдеш одобряван и да си приятел на другите може да те накара да вършиш неща, които са
неправилни,  но те всъщност няма да ти помагат да се чувстваш добре със себе си. Молитвата ми за теб е да
обърнеш живота си към Исус Христос, защото знам, че той може да ти помогне да се справиш с тези неща.
След това живей ежедневно за  Христос.  Отдели се от нещата,  които знаеш,  че  са  неправилни и търси
Неговото  одобрение,  а  не  одобрението  на  другите  хора.  В  един  от  преводите  на  Библията  Рим.12:2  е
преведен така: „Не позволявайте на света около вас да ви натъпква в своя собствен калъп, а позволявайте
на Бог да ви обновява така, че целият ви начин на мислене да бъде променен“ (мой превод).  Възприемай
гледната точка на Христос за света и се стреми да вършиш Неговата воля, защото това е наистина важното
нещо в живота. 

* * * 

Въпрос: „Единственото нещо, което прави майка ми, е да ме критикува. Оплаква се от работата
ми в училището, от приятелите ми, от навиците ми – от всичко. Как мога да я сваля от гърба си?“

Отговор: Ти  си  на  такъв  етап  от  живота  си,  когато  е  естествено  да  се  стремиш  да  бъдеш  по-
независим. Това не винаги е лошо, защото с течение на времето всеки от нас трябва да се научи да взема
решенията, които се отнасят лично до него самият. Но освен това, сегашния етап от живота ти може да бъде
и много труден за теб, защото стремежът ти да бъдеш все повече и повече независим може да достигне до
крайности, които са опасни. Какво ти предлагам? Просто следното. Пази се от поведение или демонстрации
на емоции,  които автоматично са против или отхвърлят всяко нещо, което ти предлага майка ти, просто
защото тя ти е майка, а ти искаш да ставаш все по-независим. За всеки, който е в твоята позиция, не е лесно
да слуша съвета на родителите си, без да се дразни понякога, но ти трябва постоянно да се пазиш и да не
реагираш по принцип, а внимателно да преценяваш това, което ти казва майка ти (или баща ти). Например,
ежедневно получавам писма от младежи, които са попаднали в „погрешна тълпа.“ Тази тълпа изглежда, че
им предлага силни вълнения и приключения, но накрая се оказва,  че те са въвличани в неща, които са
погрешни или вредни. Научи се да преценяваш грижливо това, което ти казва майка ти. Тя може да те научи
на много неща и понеже те обича,  тя иска да избягваш нещата,  които тя  знае,  че  ще ти навредят.  Но
същевременно аз знам, че понякога родителите могат да бъдат твърде критични и никога да не хвалят
младия човек, нито даже да осъзнават това, което правят. Те обичат своите юноши и с нетърпение очакват
да  видят,  че  те  вземат  правилни  решения.  Обсъждал  ли  си  някога  искрено,  но  спокойно,  без  да  се
разгорещяваш, чувствата си с майка си? Сега ти предстои да вземаш много решения за живота си и се
нуждаеш от Христос, за да ти помага и да те насочва. Моля се ти да обърнеш живота си към Него.
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* * * 

Въпрос: „Ние сме тревожим много за нашата дъщеря. Тя е обсебена от стремеж да отслабва и
даже прави неща, които увреждат тялото й, за да намали теглото си.  Молим ви, молете за нея.“

Отговор: Да, ще се моля за нея. Вие трябва да потърсите помощ от лекар (а ако е нужно – и от
психолог), за да й помогне. Нейният проблем става все по-разпространен в обществото ни, което казва на
момичетата,  че  те  имат  стойност,  само  когато  са  тънки  и  красиви.  Много  момичета  са  умрели  от
недояждане, стремейки се по този начин да бъдат одобрявани. Но този проблем може да има и духовно
измерение. Може да има много причини, поради които човек става обсебен от манията да бъде телесно
слаб.  Например, някои хора чувстват, че никой няма да ги обича, ако те не са телесно красиви. Те даже не
могат да понасят себе си и нямат чувство за собствено достойнство, ако не съответстват на представата на
обществото ни за това, каква трябва да е привлекателната личност. Но нашето общество придава твърде
голяма  важност  на  тези  неща.  Да,  ние  трябва  да  се  грижим  за  физическото  си  състояние.  В  края  на
краищата,  Библията ни казва,  че  трябва да се грижим за телата си и че трябва да прославяме „ Бога с
телата си“ (1Кор.6:20).  Нашата цел трябва да бъде да прославяме и доставяме наслада на Бога, а не да
прекарваме цялото си време в тревоги за това как другите хора ще ни гледат или ще ни приемат . Има нещо
много освобождаващо в осъзнаването, че Бог ни обича такива, каквито сме. Ние не трябва да чакаме, докато
станем  безгрешни според  критериите  на  Бога,  за  да  бъдем  приети  от  Христос.  „Но Бог  демонстрира
Своята любов към нас в това, че когато ние все още бяхме грешници, Христос умря заради нас“ (Рим.5:8 –
мой превод). Поради това се надявам, че вие ще подтикнете вашата дъщеря да получи помощта от която се
нуждае и да предаде живота си на Исус Христос, които е отишъл на кръста да умре заради нейните грехове
и да я примири с Бога. В своята милост и любов Бог я приема такава, каквато тя е и може да й помогне тя да
стане такава личност, каквато Той иска тя да бъде. Молете се за вашата дъщеря, молете се Бог да ви даде
мъдрост да се справите с нея така, че тя да види вредата, която си причинява и вместо това да се постарае да
открие радостта от вършенето на Божията воля всеки ден и от вървенето с Него.

* * * 

Въпрос: „Аз съм момиче и постоянно си мечтая да стана прочута певица или актриса, за да ме
харесват хората. Считате ли, че такива фантазии са вредни?“

Отговор: Добре е да си мислиш за бъдещето, но в твоя случай мечтите ти не ти позволяват да гледаш
реално  на  целите  и  плановете,  от  които  се  нуждаеш,  за  да  изградиш  бъдещето  си.  Сега  ти  имаш
отговорности,  които трябва да  приемеш,  а  често  пъти подобни фантазии ще те  карат  да пренебрегваш
сегашните си задължения в училището и в семейството си. Има и друго нещо, което е свързано с твоя
въпрос, което искрено ме безпокои и то е идеята, която имаш, че най-важното нещо в живота е да бъдеш
известна. Да, ние искаме и се нуждаем от приятели. Но ти трябва да се концентрираш в начините, чрез
които да изградиш истинско приятелство сега, а не приятелство, което се основава единствено на някакъв
специфичен вид известност, а взаимоотношения, в които другите хора те приемат такава каквато ти си. Не е
добре винаги да искаш да бъдеш център на вниманието или да мислиш, че по този начин ще спечелиш
истински приятели. Някои от най-нещастните хора, които съм срещал са хора, като тези известни личности,
които ти харесваш, които на сцената наистина са много известни, но вътре в себе си са празни и окаяни
хора. Сега най-важното нещо за теб е да подредиш правилно приоритетите в живота си. Какви трябва да
бъдат твоите приоритети? На първо място, ти трябва да потърсиш Божията воля за твоя живот. Бог те обича
и Той те е създал с някаква цел.  Най-голямата радост в живота идва, когато човек открие Божията цел за
своя живот и след това се старае да я постигне. Посветила ли си живота си на Исус Христос? Поканила ли
си Го чрез вяра да влезе в сърцето ти и да бъде твой личен Спасител и Господ? Ако не си направила това,
настойчиво те моля да направиш тази крачка още сега. След това посвети бъдещето си на Него и го моли
Той да ти покаже Своята съвършена воля за живота ти. Библията казва: „Светът преминава и неговите
желания, но който върши Божията воля, пребъдва до века“ (1Йоан 2:17). Постави си за цел да обичаш Бога
и да вършиш волята Му. А после моли Бога да ти помогне да обичаш другите хора. 

* * * 

Въпрос: „Наскоро баща ми повторно се ожени. Проблемът е, че мащехата ни се отнася към мен и
брат ми много различно, отколкото собствената ни майка (която се разведе с баща ни и живее далече от
нас). Понякога ми се иска да избягам от дома. Как мога да живея по-добре с моята мащеха?“
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Отговор: Веднага ще кажа, че бягството от дома няма да реши нищо, а точно обратното – само ще
добави още една порция проблеми към съществуващите, което вероятно ще ще влоши положението ти и
несъмнено ще ти навреди за много години напред. Но вярвам, че с Божията помощ ти можеш да работиш
върху този проблем и нещата могат да се подобрят. Казваш, че мащехата ти се отнася към теб по много по-
различен начин от родната ти майка. Нека да те запитам: „А ти отнасяш ли се към нея по различен начин в
сравнение с отношението ти към родната ти майка? Вместо да демонстрираш някаква обич или загриженост
за нея, ти не я ли принуждаваш постоянно да се защитава или се опитваш да я изпиташ до къде можеш да
стигнеш с агресивното си поведение? Или постоянно се оплакваш или даже я сравняваш демонстративно с
родната си майка?“ Разбери, че ти и брат ти не сте единствените, на които им е трудно да се приспособят
към новата ситуация. Няма никакво съмнение, че мащехата ти все още се опитва да намери своето място в
новото семейство и може да се чувства доста несигурна в новата си роля. Понякога най-лесното нещо, което
можем да направим в тази ситуация, е да бъдем по-точни в изпълнението на задълженията си, отколкото е
било преди, надявайки се, че с течение на времето нещата ще се подредят. Поради това искам ти да се
молиш Бог да ти даде истинска любов към мащехата ти. Моли се Той да Ти помогне да демонстрираш тази
обич, а не да се караш с нея или да се опитваш да придобиеш власт. Но най-вече, моли се Христос да се
превърне във фундамент на вашето семейство и на собствения ти живот, ако до сега не си повярвал в него.
Библията казва: „Нека царува в сърцата ви Христовия мир, понеже като части от едно  тяло вие бяхте
призовани към мир“ (Кол.3:15 – мой превод).  Разводът е придружен от много проблеми, които са много
трудни и поради това в съвършеният план на Бога за брака няма развод. Докато порастваш, моли се Бог да
ти помогне да се научиш така, че един ден самият ти да имаш здрав брак, изграден върху Христос.

* * * 

Въпрос: „Двамата със съпруга ми сме със разбити сърца, защото 17-годишната ни дъщеря сега ни
каза, че е бременна. Ние винаги си мислехме, че нейният приятел е прекрасен младеж и никога не сме
подозирали, че може да има някакъв проблем, но сега той не иска да има нищо общо с нея. Какъв съвет
можем да й дадем?“

Отговор: За нещастие,  това се превърна в много често срещан проблем сред юношите.  Може би
вашият въпрос ще събуди някои родители, които четат тази колонка за нуждата да говорят честно и искрено
със своите юноши за цялата тема за морала и за нуждата да се съпротивляват на опасната тенденция в
обществото ни, която твърди, че секса преди брака не е грях. Това е трудно време за дъщеря ви, както и за
вас, и за съпруга ви.  Тя трябва да знае, че като родители вие не одобрявате това, което тя е направила, но
въпреки това я обичате и искате да  й помогнете. Сега тя се нуждае от вашия пълен с обич съвет и от
мъдрост. Изискайте Бог да изпълни обещанието си, че „ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска
от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява и тя ще му бъде дадена“ (Як.1:5). С цялото си сърце
се надявам, че вие ще направите всичко възможно, за да й помогнете да устои на натиска да направи аборт.
Някои може да се опита да я убеди, че това е лесен изход, но това ще бъде погрешна посока на действието.
Абортът ще убие този скъпоценен живот вътре в нея, което ще е грях в очите на Бога, тъй като малкото
създание носи образа на Бога. Ежедневно получавам писма от хора, които в миналото са абортирали и сега
разяждани от чувството за  вина и потиснатост заради това,  което са  направили.  Има безброй бездетни
семейства, които искат да осиновят дете, ако за нея не е възможно да запази бебето след раждането му. Бог
може да използва това преживяване в живота й за да я накара да разбере, че се нуждае от Христос и от
Неговата прошка, от Неговата сила и от Неговото ръководство. Молете се за нея, молете се Бог да ви даде и
други възможности да й говорите ясно за нуждата й да посвети живота си на Христос като Спасител и
Господ.

* * * 

Въпрос: „Ние сме деца от семейство, в което майка ни наскоро умря. Сега баща ни планира да се
ожени отново и ние знаем, че никога няма да можем да примирим да живеем с мащеха. Може ли по
някакъв начин да ни бъде помогнато?“

Отговор: Нещастие е, че думата мащеха си спечели лоша слава. Някои от най-благородните жени,
които познавам, са мащехи. В някои отношения ролята на мащехата е много по-трудна от ролята на майката.
Любовта на съпругът й трябва да бъде разделяна между много хора и тя трябва да върши скучната работа на
семейството като въжеиграч, който постоянно балансира, вървейки по опънато въже над дълбока пропаст.
Вие казвате, че знаете, че никога няма да се примирите да живеете с мащеха. Това е предубеждение, което
изключва какъвто и да е шанс за щастие във вашата ситуация. Деца, аз дълбоко ви съчувствам, защото вие
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сте преживели една незатихваща загуба.  Предлагам ви да помислите за  саможертвата на жената,  която
обича вашия баща достатъчно, за да сподели обичта си с децата му от първата му жена и която е готова да
потопи  своя  собствен   живот,  собствените  си  желания  и  собствената  си  свобода  във  вашата  семейна
ситуация.

* * * 

Въпрос: „Ще се опитате ли да кажете на родителите, че наистина е трудно да си юноша? Не
мисля, че те разбират какво означава да чувстваш, че си теглен в 10 различни посоки едновременно и че
този период от живота е  наистина объркващ за онези от нас,  които се намират на този етап от
живота.“

Отговор: Да, сигурен съм, че родителите, които самите те някога са били юноши, могат да забравят
какво  представлява  този  етап  от  живота.  Освен  това  подозирам,  че  напреженията,  на  които  сега  са
поставени юношите,  са  много по-силни отколкото напреженията,  на  които са  били подложени техните
родители. Например, сега често върху юношите се оказва натиск да експериментират с наркотиците или със
секса. Родителите трябва да разбират тези напрежения и на правят всичко възможно да помогнат на децата
си да не се поддават на тези изкушения. Има две неща, които е особено важно за вас да запазите. Първото
нещо е да поддържане отворени линиите за разговаряне с родителите си. В живота ви за пръв път се случват
много неща и вие можете да се възползвате от тяхната мъдрост. Не си казвайте просто: „Те няма да ме
разберат“  -  може  би  те  разбират  много  повече  отколкото  вие  си  мислите,  че  те  знаят  и  разбират.
Разговарянето е двупосочна улица. Второ, настойчиво ви каня да предадете живота си на Исус Христос, ако
до сега не сте го направили. Вие се нуждаете от силата, която Той ви дава, за да можете да познавате кое е
правилно и да избягвате онова, което е неправилно. Когато се изправяте пред бъдещето, вие се нуждаете от
Неговото ръководство. Запомнете:  Даже когато ви се струва, че никой не ви разбира, Бог ви познава даже
по-добре, отколкото самите вие познавате себе си. Нещо повече, Той знае кое нещо е най-доброто за вас,
защото Той ви е създал и ви обича. „Помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат
дните на грижите“ (Екл.12:1). Не си позволявайте да бъдете теглени в посоки, които са погрешни и ще ви
навредят. Бог има съвършен план за живота ни и най-голямата радост в живота идва от откриването на този
Негов план и от неговото осъществяване от самите нас. Поканете Христос да влезе в сърцето ви чрез проста
молитва на вяра и после се старайте да вървите с Него всеки ден, когато се срещате с бъдещето.

* * * 

Въпрос: „Моля ви, молете се за мен и по-малкия ми брат. Току-що нашите родители ни казаха, че се
развеждат и аз не знам какво ще правим двамата с него. Даже се чувстваме така, все едно, че ние сме
причината за този развод. Потиснат съм и не мога да се концентрирам в обучението си или в каквото и
да е, и най-много ми се иска те да се съберат заедно, за да можем отново да бъдем семейство.“

Отговор: Една от най-трагичните последици от развода е отражението, което той причинява върху
децата в разведеното семейство.  Много съжалявам за болката в  сърцето,  която понасяте сега.  Може би
въпросът ви ще накара някои родители, които четат тази колонка и са намислили да се разведат, да се спрат
и да помислят за последствията, а после да работят за възстановяване отново на своя брак с още по-голяма
посветеност един на друг и на Бога, който ни е дал брака и е планирал той да е обвързване на мъжът и
жената до края на живота им. Първо, естествено е ти и брат ти да се питате, дали по някакъв начин вие не
сте причината за тази раздяла. Но изобщо не трябва да вярвате в тази представа. Разберете, че истинският
проблем е следният: понеже вашите родителите ви казват, че те вече не се обичат, вие се чудите, дали това
означава, че те вече не обичат и вас, които сте техни деца. В процеса на самия развод родителите ви може да
са прекомерно заети с техните непосредствени проблеми, но това не означава, че тяхната обич към вас е
отслабнала. Нищо от това, което аз мога да ви каже няма да премахне напълно всяка болка, която изпитвате
сега, но в друг смисъл това може да бъде важно време за теб и брат ти. Бог ви обича и Неговата любов
никога не се променя. Молитвата ми е ти и брат ти да помолите Исус Христос да дойде в живота ви и вие да
се научите ежедневно да вярвате в Него. Той разбира болките на сърцето ви и страховете ви за бъдещето.
„Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1Пет. 5:7). Молете се за родителите
си. И за тях това време е объркващо, и най-доброто, което може да им се случи е те да разберат, че Христос
прави промяната и в техния живот, ако отворят сърцата си за Него. Давайте им да разберат, че вие обичате и
двамата и ще продължите да ги обичате даже посред тази трагедия. 

* * * 



41

Въпрос:  „Животът в  нашия малък  град  е  много скучен.  Всяко нещо,  с  което се  занимаваме,  е
оценявано като лудост от по-възрастните хора и те казват, че то не е „християнско.“ Ние, децата, сме
отегчени. Считате ли, че е неправилно да се забавляваме?“

Отговор: Една от причините младите хора да са отегчени,  е липсата на достатъчно активност за да
изразходват  енергията  си.  Ако  сте  нормален  младеж,  вие  искате  да  посветите  себе  си  на  нещо  и  да
изразходвате енергията си, занимавайки се с това нещо. Мнозина по-възрастни хора забравят, че някога и те
са били млади и поради това не успяват да разберат вашият стремеж към активност. Планирайте някои
съзидателни дейности, които ще предизвикат други млади хора да се съревновават с вас. Има множество
полезни състезателни игри, които са приятни и невинни. Според християнството, в забавлението няма нищо
лошо. Забавлението става лошо нещо, когато злоупотребяваме или използваме неправилно това, което Бог
ни е дал и то се превръща в зло. Библията казва: „Бог...ни дава изобилно всичко, за да се наслаждаваме“
(1Тим. 6:17). Даровете на Бога са за наша употреба. Използвайте следният критерии, за да разпознавате
истинските  дарове  на  Бога  за  всички  дейности:  „Всичко,  което  е  истинно,  което  е  честно,  което  е
почтено, което е чисто, което е любезно, което е благородно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо
похвално...“ (Фил. 4:8). Това са нещата, които християнинът трябва да приема и на които да се наслаждава за
прослава на Бога.

* * * 

Въпрос: „Как мога да бъда християнин и да не бъда обвиняван от другите ученици в гимназията, че
съм „странен“?“

Отговор: Ако правиш ясна разлика между тези две неща, ти ще видиш, че проблемът ти ще стане
много по-лесен за разрешаване. Важно нещо е да си християнин и това означава да посветиш живота си на
Христос като твой Спасител и Господ.  Да бъдем истински християни означава да живеем, изпълнявайки
идеите,  които Исус  ни даде  като  образци за  подражание в  нашия живот.  Това  означава   ежедневно да
живеем по начин, който се различава от начинът на живеене на хората около нас, които не са християни.
Въпреки, че някой ще считат, че ти си „странен,“ не позволявай това да те тревожи, защото в същото време
със сигурност има много други хора, които се възхищават от вашата позиция.  Но винаги бъди нащрек и
никога не се дръж лицемерно към другите хора    и не претендирай, че ти си по-добър от тях  .  Винаги
помни, че християнинът е само грешен човек, който е спасен поради Божията милост    и че ние нямаме  
никакво основание да се хвалим или да бъдем горди със себе си. Голяма е възможността ти да бъдеш
преследван чрез подигравки или погрешно разбиране от някои хора. Ако приемаш това спокойно и с дух на
любов, Бог може да използва точно това нещо, за да спечели за Себе Си някои твои приятели. (Коментар: Т.е.

гледайки поведението ни, някои наши приятели могат да решат и те да станат християни. Д.Пр.) Опитвай се през цялото
време да  показваш радостта и щастието в живота, който християнинът трябва да има. Всъщност, ние сме
единствените хора на света, които имаме правото да бъдем щастливи, защото знаем къде сме сега, кой е
нашият Спасител и къде отиваме. Моли се за твоите приятели и ги обичай. Бог ще те благослови и ще те
използва, за да спечели тях.

* * * 

Въпрос: „Аз извърших ужасен грях и искам да знам, дали това означава, че ще трябва да отида в
ада? Аз съм само на 15 години,  но извърших прелюбодеяние с  женен мъж. Възможно ли е  Бог да ми
прости, когато аз всъщност не се разкайвам заради греховете си?“

Отговор: Причината, поради която прелюбодеянието е толкова сериозен грях е, че бракът е картина
на  взаимоотношенията  между  Отец,  Синът  и  Светият  Дух.  Когато  извършваме  прелюбодеяние,  ние
нарушаваме брачната си клетва да се „обичаме и да си помагаме взаимно, докато смъртта ни раздели,“ а
прелюбодеянието  причинява  разкъсване  на  човешка  връзка,  която  Бог  е  завързал.  По  този  начин
причиняваме вреда и на много други хора. Като всеки друг грях, прелюбодеянието може да бъде простено,
ако бъде поставено на кръста на Христос. Но ти трябва да знаеш, че даже с тази прошка, белезите от този
акт могат да останат през целия живот на човека! В Библията прелюбодеянието е осъждано многократно и
това е християнският стандарт. Според Законът на Моисей прелюбодеянието се е наказвало със смърт (Лев.
20:10; Втор. 22:22-24). Но колкото и да е сериозен този грях, Бог може да го прости. Прочети Йоан 8:3-11,
но не забравяй, че без покаяние няма надежда за опрощение. Покаянието означава, че с Божията помощ ти
се отказваш веднъж завинаги от този грях.
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* * * 

Въпрос: „Наскоро бях избран за президент на моя клас в гимназията. Понеже съм християнин, аз не
мога да участвам в много от традиционните дейности на класа. Мислите ли, че е разумно да си подам
оставката или да продължа да изпълнявам тази длъжност?“

Отговор: Относно съмнителните практики ти ще трябва сам да вземаш решенията си през целия си
живот. Самата длъжност която заемаш не те задължава да участваш в неща, които не одобряваш.  Тя те
поставя в позиция, където можеш да свидетелстваш най-резултатно за Христос. Ти никога не си отговорен
за деяния, към които другите призовават, защото ти си избран да водиш класа, но не и да изискваш от тях да
вършат  определени  неща. Дотолкова,  доколкото  си  способен,  заемай  ясна  позиция  без  да  правиш
компромиси; нека длъжността ти да бъде удобна позиция, от която да говориш за евангелието с такт и сила.
Исус казал, че апостолите трябва бъдат „разумни като змиите и невинни като гълъбите“ (Мат. 10:16 – мой
превод).  Върши работата си добре, спечелвай одобрението и уважението на съучениците си, и на свой ред
те ще приемат твоето християнско влияние. Тъй като сме „сол на земята,“ ние трябва да отидем навсякъде
по света с  евангелието на Христос.

* * * 

Въпрос: „Майка ми постоянно ми прави забележки заради музиката, която слушам. Знам, че някои
от песни са твърде шумни, но всичките ми приятели ги слушат и аз не разбирам, защо тя се ядосва
толкова много?“

Отговор: Винаги получавам много писма,  когато се  опитам да отговоря на такъв въпрос,  защото
често  младежите  и  родителите  им  имат  напълно  противоположно  мнение  за  съвременната  музика!
Независимо от тези различия, има няколко неща, които ти трябва да помниш. Според теб, защо майка ти
понякога се дразни от музиката,  която ти харесваш? Една от причините може да е,  че твоята музика е
различна от музиката,  което тя е харесвала,  когато е била на твоята възраст (въпреки че подозирам, че
същата музика, която майка ти е харесвала като девойка, сега също я дразни!). Но има и други причини,
поради  които  ти  трябва  да  чуеш  внимателно.   Например,  тя  може  да  е  загрижена,  защото  ти  не  се
съобразяваш с другите хора и слушаш музиката си твърде шумно или в неподходящо време на деня. Ти
трябва да се научиш да бъдеш по-чувствителна към другите, не само когато слушаш музика, но и когато
правиш  нещо друго, каквото и да е то. Вежливостта не е старомодна черта – тя е нещо, което трябва да е
част от ежедневния ни живот. Исус е казал: „Във всято нещо, отнасяйте се към другите така, както
искате и те да се отнасят към вас“ (Мат. 7:12 – мой превод). Може би майка ти  е загрижена, защото
счита, че някои от популярните песни, които слушаш може да оказват вредно влияние върху хората, които
ги слушат. Например, думите на някои песни възхваляват неморалността или употребата на наркотици, а в
други даже се говори за  сатанински теми.  Тези идеи формират  мисленето на младите хора и отвличат
сърцето ти  от Божията истина.  Те трябва да избягваш песни,  чиито текстове  или ритми преднамерено
подбуждат към лоши мисли или действия. Авторът на Притчи е написал някои мъдри думи към младите
хора: „Сине мой, слушай поуката на баща си и не забравяй учението на майка си, защото те ще бъдат
благодатен венец за главата ти и огърлица около шията ти...защото Господ дава мъдрост, от устата
Му излизат знание и разбиране. Той е...щит за живеещите безупречно, защото Той закриля посоката на
справедливият и предпазва пътя на верните Си хора“ (Пр.1:8-9; 2:6-8 – мой превод).

Глава 6

Може ли Бог да ми помогне в работата ми?

Въпрос:  „Аз  съм  медицинска  сестра  и  съм  много  обезкуражена  и  потисната  поради  всички
страдания, които виждам. За пръв път в живота си започвам да мисля за Бога. Считате ли, че Той може
да ми помогне в работата ми?“

Отговор: Аз мога да разбера защо сте обезкуражена и потисната, когато ежедневно се занимавате със
страдания и смърт. Искрено ви казвам, че ако не бях християнин и аз щях да бъда потиснат, защото тогава
щеше да ми се струва, че има малко надежда в този свят.  Има много неща, които не мога напълно да
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разбера относно страданието и защо Бог го позволява. Библията говори за злото като за „тайна“ (2Сол.2:7).
Но има няколко важни истини, които искам да знаете. Първо, Бог ни обича и Той разбира какво се случва,
когато човек страда. Как знам това? Знам го, защото Исус Христос е страдал и е умрял на кръста. Христос е
Бог, дошъл в човешка плът за да спечели нашето спасение. Всъщност, Той е страдал много повече от това,
което ние да страдаме, защото Той е понесъл върху себе си наказанието и товара на нашите грехове. Освен
това  искам да  знаете,  че  смъртта  не  е  краят  (както  си  мислят  атеистите  –  Д.Пр.),  а  е  началото на  новото
измерение на живота - вечният живот. Да, има надежда за живот отвъд гроба, защото Христос е направил
това да е възможно. Чрез Своята смърт Той е направи възможно и ние да отидем на Небето, ако вярваме в
Него.  Чрез възкресението си от смъртта Той е демонстрирал без никакво съмнение,  че има живот след
смъртта. Христос е способен ежедневно да ви дава сила и да ви помага. Той иска вие да бъдете благословия
за другите хора, включително и хората, с които ежедневно работите. 

* * * 

Въпрос: „Много силно съм влюбена в мъж, който е мой колега. Той е доста по-възрастен от мен,
женен е и има няколко деца. Той твърди, че ме обича, но аз започвам да се съмнявам, защото той отказва
да се разведе. Как мога да разбера дали той наистина е загрижен за мен?“

Отговор:  Позволете  ми  да  бъда  съвършено  искрен  към  вас:  вашият  проблем  е,  че  вие  задавате
погрешен въпрос. Вместо да питате как можете да разберете дали той ви обича, вие трябва за запитате дали
от ваша страна е правилно въобще да бъдете въвлечена в такъв вид взаимоотношение. Това ме отвежда до
следния коментар: вие сте направили грешката да бъдете въвлечена в тази връзка и моята искрена молитва е
вие да имате куража незабавно да я прекратите. Казвам това поради няколко причини: От една страна на
мен ми се струва, че този мъж просто ви използва, но всъщност не ви обича. Много подозирам, че ако
някога въобще се омъжите за него, бракът ви ще бъде нестабилен и нещастен. (В края на краищата, ако той
е неверен към сегашната си жена, кое ви дава гаранция, че той няма да изневери и към вас?) И още нещо, от
гледна точка на морала е грешка вие да продължите тази връзка и да се опитвате да разрушите семейството
на този мъж. Библията ни казва, че Бог цени много високо брачната клетва. Бог е създал семейството и
„онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва“ (Мат. 19:6). Освен това Библията ни учи, че всяка
сексуална връзка извън брака е грях. Вашето писмо ми подсказва, че вие търсите – почти отчаяно търсите –
любовта. Но се намирате в сериозна опасност, защото търсите любовта на погрешно място или я търсите по
неправилни начини и накрая стигате само до евтин заместител, което никога няма да ви донесе щастие. Как
можете да избегнете това? Първо, като обърнете живота си към Бога, който ви обича и иска да ви помогне.
След  това  се  научете  ежедневно  да  вървите  с  Него  и  да  оставяте  всяка  подробност  в  Неговите  ръце,
включително и взаимоотношенията ви с мъжете. 

* * * 

Въпрос:  „От 8 месеца съм безработен и  е  ужасно да се  чувствам толкова безполезен.  Търсих
упорито навсякъде, но просто няма никакви незаети работни места. Как мога са се справя с това?“

Отговор:  Със  сигурност  една  от  трагедиите  на  нашето време (както и  на  всеки  друг  период на
икономическа криза) е широко разпространената безработица в много държави. Всички трябва да се молим
за нашия свят и за неговите лидери, за да имат мъдрост да намират решения на кризисните проблеми. Бог
не е планирал ние да стоим без работа и да не произвеждаме,  а и поради това, че работата ни дарява с
чувството за достойнство. Искам да ви предложа няколко неща, за да ви помогнат веднага. Първо, надявам
се, че не сте изпаднал в отчаяние и не сте станал потиснат. Молете се Бог да ви помогне да използвате този
период по най-добрия начин. Библията ни казва: „Внимавайте добре как живеете – не като глупавите, а
като умните, извличайки най-доброто от всяка възможност, защото дните са зли“ (Еф.5:15-16 – мой
превод). Да, в началото може да ви е трудно да гледате на положението си по този начин, но времето, с което
разполагате в момента може да е една възможност да използвате по най-добрия начин свободното си време,
така както Бог иска да правите. Можете да използвате това време за духовно израстване във вашия живот.
От писмото ви не се разбира, дали сте християнин или не. Ако не сте, може би Бог е позволил това да се
случи с вас, за да ви покаже, че вие имате нужда от Него. Отворете сърцето си за Христос и се научете
ежедневно да вървите с Него. А ако вече познавате Христос, молете Го да ви помогне да израснете чрез това
преживяване. Прекарвайте време в четене и изучаване на Библията, и в размишляване на нейния смисъл за
вашия живот. Прекарвайте време в молитва, не само за собствените си нужди, но и за нуждите на другите
хора. После разберете, че можете да използвате периода на вашата безработица, за да помагате на другите
като доброволец.  Не  знам какви възможности има в  това  отношение  във  вашата  църква  и  там,  където
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живеете,  но се молете Бог да ви води по пътищата, по които вие можете да помогнете на другите. Често
пъти работата като доброволец после се превръща в платена работа.

* * * 

Въпрос: „Моят най-голям проблем са колегите ми, с които общувам на работното си място. Някои
от тях приличат на хора, които са готови да направят всичко възможно за да изпъкнат, даже ако това
означава да стъпчат някой друг. Как мога да общувам с такъв вид хора?“

Отговор: Може да сте изкушаван да се отнасяте към тях по същия начин, както те се отнасят към вас
и към други хора. Библията казва: „На никого не се отплащайте зло за зло. Внимавайте да правите това,
което е правилно според всички хора...Не отмъщавайте, приятели мой, а давайте възможност на Божия
гняв, защото е писано: на Мен принадлежи отмъщението; аз ще отплатя, казва Господ“ (Рим. 12: 17, 19 –
мой превод). В този стихове са показани няколко принципи. Първо, Библията учи, че тези, които егоистично
стъпкват другите, за да излязат отпред, накрая ще установят, че са тръгнали по погрешен път . Поуката е, че
всеки път, когато не се подчиним на Бога и направим нещо лошо, Бог ще ни съди за това деяние. Той ще
докара нещастие върху онези, които правят всичко възможно, за да бъдат успешни, но накрая установяват,
че когато станат успешни,  животът им е  станал празен и нещастен.  Другият принцип е,  че  когато ние
правим добро, даже когато другите ни причиняват зло, Бог ще ни благослови. Това не означава, че Бог
винаги ще ни благославя с материални неща, въпреки че понякога и това е възможно. (Например, вашият
шеф може да бъде насочен да ви повиши, защото е видял, че вие сте почтен човек, на когото той може да
разчита.)  Но това не винаги се случва.  Бог ще ви благослови духовно заради вашата вярност.  Ако сте
християнин и сте посветили живота  си на Него,  тогава нека вашият живот да отразява Неговия живот
заради хората около вас. „Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да
прославят вашия Отец, Който е на небесата“ (Мат.5:16). Чрез вашите постъпки и вашите думи вие ще
бъдете свидетел за хората, с които работите ежедневно и Бог ще награди вашето свидетелстване за Него.

* * * 

Въпрос:  „Аз  просто  не  мога  да  разбера  колежката,  която  работи  заедно  с  мен.  Твърди,  че  е
религиозна, но има лоша репутация и даже един-два пъти беше идвала пияна на работа. Искрено казано,
отвращавам се от нея.“ 

Отговор:  Исус  е  казал:  „Не  всеки,  който  Ми  казва:  „Господи,  Господи“  ще  влезе  в  небесното
царство“  (Мат.  7:21).  Много хора  си  мислят,  че  са  християни,  защото са били „родени в християнски
семейства“ или защото са били кръстени в църквата когато са били бебета, или защото са вършили добри
дела, или защото не са извършили престъпление. Вашата колежка може би въобще не е християнка и в този
случай вие би трябвало с обич да споделите с нея евангелието на Христос. А е възможно колежката ви да е
станала християнка, когато е била млада,  а после да се е отклонила от близкото общуване с Него през
последните години. Това може да я е отвело до нейната „лоша репутация“ и до пристъпите на пиянство.
Съветвам ви да се опитате да я опознаете по-добре, без да осъждате поведението й. Първо установете какъв
смисъл влага в твърдението си, че е християнка. Покажете й какво е казал Исус в Йоан 3, че ако човек не се
роди отново, той или тя не може да влезе в Божието царство на Небето или да твърди, че е християнин.
После проверете, дали тя има някакви лични проблеми, които са причината за нейното пиене и другите
неща,  които са  допринесли за  нейната  лоша репутация.  Чак  след  като  сте  направили тези  неща и  сте
демонстрирали вашата загриженост за нея като личност, вие ще бъдете в в състояние да й покажете какво
представлява прошката и възстановяването, извършвани от Христос. Но повече от всичко друго – молете се
за нея и молете други християни да правят същото. Молете се и самите вие да бъдете използвани от Бога, за
да помогнете за промяната в живота й.

* * * 

Въпрос: „Загрижена съм за моя съпруг, защото той загуби работата си и сега счита, че е напълно
непотребен и че  никога вече  няма да си намери работа.  Става все по-потиснат,  въпреки че е  много
способен човек. Как мога да му помогна?“

Отговор:  Оставането  без  работа  може  да  бъде  много  травматизиращо  преживяване.  Често
самочувствието ни е свързано с работата ни и когато човек като вашия съпруг бъде уволнен, това може да
има сериозно психологическо последствие.  В нашата култура мъжете и жените често оценяват  себе си
според работата, която извършват. Често пъти съм чувал хора де се представят с името си и със заеманата от
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тях длъжност. Това обикновено се случва, когато работата им много престижна или вълнуваща. Но работата
на човека не ви казва нищо за неговият характер или за ценностната му система. Показвайте на съпруга си,
че са вас той си остава същият ценен, любящ и справедлив човек, какъвто е бил и преди, когато е имал
своята работа. Познавам много хора, които за изгубвали една работа, а след това са установявали, че това е
бил просто начинът, по който Бог е променил посоката на живота им.  (Коментар:  Самият аз попадам в тази

категория.  Д.Пр.)  Вие  и  съпругът  ви  трябва  да  молите  Бога  не  само  да  продължи  да  задоволява
непосредствените ви нужди, но и да ви насочи в Неговата посока за намиране на друга работа и евентуално,
на нова кариера. Сегашното време може да се окаже важен период за духовното израстване и на двама ви.
Вместо да гледате във вашата уязвимост, фокусирайте се в способността и силата на Бога.  Ако вашият
съпруг не е  християнин,  това може да е  Божият начин за  привличане на вниманието му и за неговото
смиряване, за да може да разбере, че се нуждае от спасение и от Божието ръководство за живота си. 

* * * 

Въпрос: „Наскоро бях уволнен след няколко години работа. Шефът ми каза, че не съм се разбирал с
хората както трябва, но аз си мисля, че той просто не ме харесваше. Ядосан съм, защото това просто
беше несправедливо. Изглежда, че на света няма никаква справедливост.“

Отговор:  Не  знам  напълно  обстоятелствата  на  вашия  случай  и  не  мога  да  преценя  относно
справедливостта на това, което се е случило с вас. Но когато нещо подобно ни се случи, аз вярвам, че Бог
иска ние да  направим две неща. Първо, изследвате себе си възможно най-искрено, за да разберете дали има
някакво основание за твърдението на вашия шеф, че не можете да се сработвате много добре с другите хора.
Не е лесно да направите това, защото често пъти човекът, на когото му е трудно да се сработва с другите
хора има склонността да обвинява тях за този проблем, вместо да се  види истината за  собствените си
недостатъци.  Никой от нас не харесва да признава, че е сбъркал. Окуражавам ви да се молите Бог да ви
помогне да видите онези неща в себе си, които се нуждаят от подобрение, включително начинът, по който
общувате с другите хора.  Ако, например, винаги имате навика да твърдите: „Аз съм прав, а другите трябва
да  вършат  нещата  по  моя  начин,“  тогава  трябва  да  направите  крачка  назад  и  да  осъзнаете,  че  такова
поведение може да е обидно за другите хора и че вие трябва да се научите да слушате и да бъдете по-гъвкав
и приспособим.  Библията  казва:  „ако  е  възможно,  доколкото зависи от вас,  живейте  в  мир с  всички
човеци“ (Рим.12:18). Освен това вярвам, че вие трябва да внимавате и да не демонстрирате горчивина и
гняв. Те само ще ви унищожат. „Внимавайте...никакъв горчив корен да не израства и да създава проблем“
(Евр.12:15 – мой превод).  Даже към вас да са се отнесли несправедливо, не позволявайте на това да ви
превръща в огорчен човек. Но преди всичко друго, използвайте този период в живота си, за да  направите
преоценка на връзката си с Исус Христос. И не забравяйте да търсите друга работа!

* * * 

Въпрос: „Аз съм пожарникар и наскоро приех Христос като мой Спасител. Някои от моите колеги
ми се присмиват, но други ме поздравяват заради това, че открито заемам позицията на Христос. Какво
трябва да казвам на хората, които се присмиват на реалността на религията?“

Отговор:  Първото  нещо  което  трябва  да  запомните  е,  че  Исус  е  предсказал,  че  ние  ще  бъдем
преследвани.  Той  е  казал,  че  ако  хората  са  преследвали  Него,  те  ще  преследват  и  нас.  Всъщност,  те
преследват Христос във вас, което е едно от доказателствата, че наистина Христос живее във вас. Пример за
вас трябва да бъде поведението на самият Христос. Когато бил осмиван, Той не реагирал. И вие не трябва
да реагирате на подигравките, че сте християнин. Колегите ви ще бъдат впечатлени, че вие не реагирате
така, както реагират другите хора, когато бъдат подигравани или предизвиквани. Скоро те ще ви запитат
защо сте различен и ви ще имате шанса да им разкажете за онова, което те са видели с очите си. Като
пожарникар вие сте призован да спасявате безпомощните хора, чийто живот е в опасност. Това е картината
на онова, което Бог е направил за нас. Когато ние бяхме изгубени и се намирахме в опасността да загинем в
огньовете на Ада, Бог изпрати Своя Син, Исус Христос, за да ни спаси, с цел да не попаднем във вечния
огън. Ако някои човек се намира в горяща сграда и отказва да приеме помощта ви, той ще загине. Същото
се отнася и за предложението на Бога да ни помогне. Може би тази аналогия ще е полезна за вас, когато
обяснявате евангелието на Христос сред колегите си в пожарната команда. Молете се да имате търпението
на Христос, когато бъдете преследван и Той ще ви го даде, придружено от силата да свидетелствате за Него
пред колегите си.
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* * * 

Въпрос: „Бог ще ми даде ли работа? Повече от една година съм безработен, а и преди не работех
много,  защото  работните  места  в  моята  специалност  са  малко,  а  изискват  голяма  опитност  и
квалификация, които аз притежавам. Това много ме обезкуражи и аз почти се отказах да се опитвам да
намеря някаква работа, въпреки че трябва да работя.“

Отговор: Една от най-големите истини на Библията е, че Бог е загрижен за всяка област от живота ни,
включително и работата, с която си изкарваме прехраната. Той ви обича и има план за вас. Поради това
Библията ви подтиква: „Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1Пет. 5:7).
Библията ни казва: „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си
пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти“ (Пр.3:5-6). Например, възможно е Бог да иска да ви
даде  някакво  ново  обучение;  много  организации  предлагат  голямо  разнообразие  от  възможности  за
придобиване  на  нова  квалификация.  Не  затваряйте  вратата  за  тази  възможност;  тези  програми  са
проектирани за  хора,  които са във вашата ситуация.  Федералното и щатското правителства,  и местните
колежи и университети дават стипендии и ниско лихвени заеми на хора, които искат да повишат уменията
си.  Трябва  да  се  консултирате  с  вашата  местна,  щатска  или  федерална  агенция  по  образованието.
Консултантите за кариерно развитие в местния колеж или университет също мога да ви помогнат. Обадете
им  се  и  си  уредете  среща  с  тях.   Окуражавам  ви  да  използвате  по  най-добър  начин  времето  с  което
разполагате, като го посвещавайте и на Господа. Може би ще можете да помогнете и на други хора, които
имат специални нужди, ако се включите като доброволец в дейността на доброволните агенции във вашето
населено място или чрез църквата. Нека това да бъде времето, през което ще се доближавате по-близо до
Бога чрез молитва и изучаване на Библията, която е Божието Слово за нас.

* * * 

Въпрос: „Аз съм християнин, квалифициран оператор на компютър и имам добра работа. Моят
проблем е, че през целия ми дълъг работен ден чувам и говоря за неща, които са или подтикващи или са
откровено вулгарни. Какво трябва да направя?“

Отговор: Превърнете това нещо, което ви измъчва в редовно нещо, за което се молите на Бога. Той
знае ситуацията в която се намирате и обича всички хора, които сега си позволяват да говорят вулгарно.
Кажете Му, че сте готов да направите каквото и да е, което Той ще ви възложи да направите, а след това Го
молете да ви каже кое е това нещо, което трябва да направите. Може би Бог ще ви даде мъдрост да говорите
с хората, които говорят вулгарно, не по прекалено скромен начин, а като им кажете, че има толкова много
добри и прекрасни неща, за които можем да говорим и по този начин ще ви помогне да промените общата
атмосфера на разговорите в офиса. Нека хората около вас да осъзнаят, че това, което казват ви натъжава, но
правете това с такт и търпение. Знам случаи, в които по този начин е бил променян начинът на говорене в
цялото работно място. Веднъж това се случи в цех, където един християнин беше употребен за да промени
цялата атмосфера в  това място.  Помнете,  че като християнин вие сте както светлина,  така и сол.  Нека
вашата светлина да свети и нека поведението ви да придава вкус на сол, който е добър. Ако правите това,
вашето свидетелство със сигурност ще бъде благословение – за малцина, а може би и за по-голям брой хора.
Освен това обмислете, че Бог може да не иска да работите само в този офис. Квалифицираните компютърни
оператори би трябвало да са в състояние да си намерят работа.

* * * 

Въпрос:  „Аз  съм  студентка  –  медицинска  сестра  и  стажувам  в  една  много  голяма  болница.
Повечето от лекарите  се  отнасят към нас  с  уважение  и  деликатност,  но  един  от най-известните
хирурзи псува пред нас и си прави гадни шеги с медицинските сестри, които работят  с него. Аз съм
християнка и искам да направя това, което трябва, но промяната на тази ситуация ми се струва твърде
трудна за възможностите ми.“

Отговор: Съветвам ви да разговаряте за този проблем с някоя опитна медицинска сестра, която или е
християнка, или споделя вашата загриженост. Може би двете бихте могли да помолите лекаря да обсъдите
заедно един важен проблем.  Кажете му колко много го уважавате като хирург.  Кажете му,  че с  цел да
изпълнявате най-добре задълженията си и да му помагате, е нужно вие да усещате, че и той ви уважава.
Кажете му, че понеже е професионалист, той съзнателно не би казал или направил каквото и да е нещо, с
цел да засегне персонала, който му помага. Възможно е той да не осъзнава вредата, която причинява чрез
псуването и проклинането си, и с правенето на недодялани шеги с медицинските сестри. Ако той не приеме
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настойчивата ви молба и продължи да псува и да прави гадни шеги,  помолете шефът на медицинските
сестри  да  разговаря  с  управителя  на  болницата.  Въпреки  че  всички  християни  ще  страдат  от  някакво
преследване, има законни изисквания, които защитават хората от тази форма на устно мъчение и болницата
трябва  да  ги  изпълнява.  Докато  се  справяте  с  този  проблем,  молете  се  вашият  дух  да  бъде  сладък  и
интимната ви цел да е да спечелите този лекар за Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз искам да започна да се развивам самостоятелно един малък бизнес. Ако направя това,
ще се налага понякога да работя в неделния ден. Какво е вашето мнение за работенето в неделния ден?“

Отговор: На мен ми се иска, ако е възможно, всички ние да запазим неделния ден като Господен ден
и като истински християнски Сабат. Това осигурява свободна възможност всеки да участва в християнско
богослужение  и  дейности.  Нищо  не  пречи  на  напредъка  на  евангелието  в  и  чрез  църквата  повече  от
нарастващото светско използване на Господния ден. Но ако все пак е неизбежно да използвате неделния ден
за вършене на бизнес,  тогава трябва да отделите един друг ден от седмицата,  за да се покланяте пред
Господа  необезпокоявано  и  да  му  служите.  От  друга  страна,  християните  постоянно  са  изложени  на
опасността да не започнат да се придържат към поведението на законниците относно неделния ден и към
спазването на другите християнски ритуали и обичай. Исус е казал, че Съботата е била направена за човека,
а  не  човекът  –  за  съботата.  Не  трябва  да  се  подчиняваме  на  законническото  християнство,  което  е
задръстено със заповеди и забрани.  Нашата първа и най-важна заповед е да обичаме Бога и ближния си
така, както обичаме себе си. Поради това, вие сам трябва да вземете последното решение в този случай. В
края на краищата от вас ще се изиска да отговорите на въпроса на Бога как използвате парите и времето си.
Само запомнете: никога не позволявайте на бизнеса ви да се превръща в пречка на вашата преданост и
служба на Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз съм християнин и работя активно в църквата. Искам животът ми да бъде пример за
вяра  в  Господа.  Работя  като  счетоводител  в  огромна  фирма.  Наскоро  получих  предложение  от
собственика на голям нощен клуб и казино да стана техен счетоводител. Ще изпълнявам същата работа,
каквато върша сега, но ще получавам много по-голяма заплата. Ще ме посъветвате ли да приема това
предложение?“

Отговор:  Всъщност, вие питате дали Христос би се чувствал удобно в обстановка, където мъже и
жени пият алкохолни напитки, пропиляват парите си на хазарт и водят разговори, които често пъти са пълни
с презрените неща от живота. Въпросът ви е основателен,  защото понеже сте християнин, Христос живее
във вас и вие Го носите със себе си, където и да отидете. Библията ни казва: „Излезте от сред тях и бъдете
отделени“  (2Кор.  2:17  –  мой  превод).  Въпреки,  че  отделянето  не  означава  да  не  се  интересуваме  от
ставащото в света, има някои дейности и места, които Бог ясно е показал, че иска ние да избягваме, не само
за  да запазим себе си от духовно увреждане,  а и с  цел свидетелството,  което притежаваме да не бъде
опетнено. Представете  си, че други християни разберат, че работите в такова място? Това няма ли да им
покаже, че и те могат да направят нещо подобно или даже още по-лошо? Ако наистина се нуждаете от по-
голям доход, молете Бог да задоволи нуждите ви, съобразно Неговата воля за вашия живот.

* * * 

Въпрос: „Може ли християнин да бъде член на профсъюз? Аз бях посъветван да не ставам член, но
ако не стана член на профсъюза, аз ще продължа да бъда безработен.“

Отговор: Библията ни забранява: „не се впрягайте заедно с невярващите“ (2Кор. 6:14), но само там,
където  ще  бъдем  принудени  да  участваме  в  техните  порочни,  непочтени  и  неморални  занимания.  А
профсъюзът не е такова зло.  Всъщност,  някои хора определено са спечелили от дейността през  цялата
история на тази организация и на взаимодействието й с индустрията. Днес някои профсъюзи са попаднали в
ръцете  на  безпринципни  и  безскрупулни  хора,  които  причиниха  разкол  в  цялата  организация.  В
профсъюзите,  както и в  политиката това се  случи,  защото хората  с  високи стандарти и  с  християнски
убеждения  се  отдръпнаха  и  така  предадоха  цялото  движение  на  силите  на  злото.  Сега,  най-накрая,
множество добри християни осъзнаха своите грешки от  миналото и  заемат  отговорните места  в  света,
защото  не  желаят  той  да  бъде  управляван  от  порочни  хора.  Станете  член  на  профсъюза  и  поемете
отговорности, но никога  не правете това с намерението да направите компромис с принципите си или за да
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участвате в зли практики. Посветете себе си на Исус Христос и после вървете да разширявате територията
на  евангелието  и  на  стандартите  на  християнството.  Помнете,  че  Исус  е  казал:  „Вие  сте  солта  на
земята...Вие сте светлината на света“ (Мат. 5:13-14). Ние не можем да изпълним нашия дълг, ако не
завладеем света за Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз съм християнин и бизнесмен, но по някакви причини никога не забогатях така, както
забогатяха  много  други  бизнесмени,  които  не  са  християни.  Всъщност  изглежда,  че  Бог  толерира
тяхната порочност и им позволява да преуспяват. Това ме тревожи, въпреки че нямам намерение да
изоставя вярата си поради тази причина. Има ли някакво обяснение, което ще донесе мир в разума ми
относно това?“ 

Отговор: Имало е и други хора, които са били изправени пред същата дилема. Един от тях, който е
говорил с  власт,  Псалмистът Давид,  имал същия проблем,  който го  измъчвал в продължение  на много
години. Чак когато получил гледната точка за финалният съд, той разбрал смисъла на проблема. В момента
вие се занимавате със намирането на решението на същия проблем, но ви липсва правилната гледна точка .
Когато най-после Давид получил правилната гледна точка, той написал за наша помощ следното: „Ето, има
безбожни хора, които преуспяват в света; те увеличават богатствата си. Наистина аз напразно съм
очиствал  сърцето  си.“  Иначе  казано,  за  момент  той  е  усещал,  че  не  е  получил  заплащане  заради
праведността си. А после казал: „Когато размишлявах да разбера, това беше много болезнено за мен; но
когато влязох в Светилището на Бога; тогава разбрах какъв ще е техния край“ (Пс.73: 12-13, 16-17 – мой
превод).  Стандартите  на  Бога  за  справедливост  и  икономика  често  пъти  са  в  противоречие  с  нашите
стандарти. Исус е казал: „В света ще имате скръб. Но бъдете радостни, аз победих света! (Йоан 16:33 –
мой превод). Исус е говори на тези, които вярват в Него. Много от порочните хора получават сега заплатите
си.  Мнозина  християни,  които  не  са  преуспели  сега  според  стандартите  на  света,  ще  пожънат  големи
награди на Небето, ако останат верни на Христос и „събират съкровища на небето, където молец и ръжда
не ги разяждат и където крадци не подкопават и крадат“ (Мат.6: 20). Въпреки, че сега изглежда, че има
несправедливост, най-накрая икономиката и справедливостта на Бога ще победи.

Глава 7

Наистина ли имам нужда от църквата?

Въпрос: „Имам приятел, който се присмива на религията, защото казва, че тя е само за слабите
хора. Казва ми, че ако съм интелигентен и умствено балансиран, аз нямам нужда от църква, защото ще
бъда в състояние сам да се справям с живота. Как да му отговоря?“

Отговор:  В известен смисъл вашият приятел е  прав.  Всички ние сме слаби хора,  защото всички
правим грехове и не успяваме да отговорим на изискванията на стандарта на славата на Бога. Никой от нас
не може да отиде на Небето разчитайки само на себе си и това е причината, поради която, когато ние все
още бяхме отслабвани от греха, Бог изпрати Своя Син да умре заради нас.  Кажете на вашият приятел, че
дотогава, докато ние си мислим, че сме силни, истината за нашата слабост никога няма да бъде разкрита и
вследствие на това, нашата най-голяма нужда от опрощение на греха и за връщане у дома на Небето никога
няма да бъде задоволена. Попитайте приятеля си дали някога са е опитвал да повдигне някакъв предмет,
който е бил толкова тежък, че е установявал, че не е достатъчно силен да го вдигне сам. Кажете му, че
грехът е точно такъв тежък предмет (а представата, че ние не сме извършили грях е част от тази тежест) и
ние никога сами няма да можем да го вдигнем. После се помолете за приятел си и го попитайте как е
стигнал до представата за това, в което вярва. Някога обмислял ли е това, което говори за религията или е
стигнал до заключението си, без да има доказателство? После му кажете имената на някои от най-прочутите
мъже  и  жени  в  историята,  които  са  били  християни  (като  започнете  с  хората,  описани  в  Библията  и
продължите с хората от съвременността) и го попитайте дали счита, че те са били слаби хора. Спомнете си,
че Господ е казал на Павел: „Силата Ми в немощ се показва съвършена“ (2Кор.12:9). 

* * * 
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Въпрос: „Пожелавам ви да призовавате църквите да обръщат по-голямо внимание на възрастните
хора. В нашата църква ние сме няколко възрастни хора и ни се струва, че никой не ни обръща никакво
внимание.“

Отговор: Мисля, че е добре вие и другите, които са във вашето положение да разговаряте откровено с
вашия пастор за това, което ви тревожи. Предполагам, че той не знае за това и високо ще оцени вашата
искреност. Когато разговаряте с него, не поставяйте ударението върху оплакването си, че сте изоставени.
Вместо  това  му  кажете,  че  искате  да  помагате  с  каквото  можете,  с  цел  църквата  да  има  по-ефикасно
служение с възрастните хора. Сред това ще бъде важно да разговаряте с другите възрастни хора в църквата
и да разберете, какво можете да направите заедно, за да си помагате взаимно и да се сприятелите помежду
си. С други думи, не просто оставяйте всичко на инициативността на другите, а мислете за това, което вие
самият можете да направите за решаване на този проблем. Предполагам, че в църквата ви има много хора,
които  са  самотни  –  и  то  не  само  сред  възрастните  хора.  Старайте  се  да  се  държите  приятелски  и  да
проявявате интерес към другите хора. Но повече от всичко друго, помнете, че вие имате много неща, които
можете да дадете на вашата църква и че е нещастие, че по-младите хора имат склонността да забравят това.
Някои от най-големите светци, които познавам са вървяли в продължение на дълги години с Христос и
поради това са били голямо вдъхновение за другите. Дали вие сте известен с вашата обич и бодър дух
заради това, че Христос е вашият Господ? Ако не сте, първото нещо, което трябва да направите е отново да
посветите живота си на Христос по свеж начин и да Го молите да ви притегля по-близо до Бога и да ви
прави  все  повече  да  приличате  на  Христос.  Бог  да  ви  благослови  и  да  ви  направи  жив  пример  за
християнски начин на живот за другите хора.

* * * 

Въпрос: „Наскоро на вратата ни дойдоха двама мъже за да ни говорят за техните религиозни
вярвания. Те почти ни убедиха да се присъединим към тяхната църква, но как мога да знам, че техните
вярвания са истина?“

Отговор: Има няколко култове, които са се специализирали в този подход към хората и аз си мисля,
че трябва да сте много предпазливи, за да не бъдете подведени от това, което те казват. (Разбира се има и
други църкви, чиято вяра е в хармония с историческата християнска вяра, които може да се стремят да
осъществят контакт с хората по този начин.) Има само един върховен еталон за религиозната вяра и той е
Библията, Божието Слово. Проблемът е, че много хора не знаят какво е учението на Библията и групи като
тази (ако тези хора са от няколкото култове, които познавам) често твърдят, че вярват в Библията и действат
така, все едно че изцяло знаят нейното учение. Ще ви дам три ключови въпроси, които ще ви помогнат да
определите дали групата е библейска или не. 
Първо:  Какво е мнението им за Библията? Много често не-християнските секти твърдят, че вярват в
Библията, но към нея прибавят и писанията на още някой, например основателят на тяхната група. Или пък,
че те имат свой собствен превод на Библията, който според тях е по-точен, въпреки че не е одобрен от
другите  християнски  групи  или  от  авторитетни  изследователи  на  Библията.  Библията  и  единствено
Библията е Божието Слово и никаква допълнителна, „така наречена Библия“ не е нужна, за да се разбере
Библията, нито има нужда от някакви добавки към нея. Тя е завършеното и окончателно откровение на
Самият Бог пред нас.
Второ: Какво е мнението им за Христос? Това е най-важният въпрос както за тях, така и за всеки от нас.
Дали считат, че Той е само един велик религиозен учител или че Той по някакъв начин е божествен, но не е
изцяло Бог? Библията постоянно подчертава, че Исус Христос е Самият Бог, който е дошъл от Небето на
земята в човешка форма. Нашето възклицание трябва да е същото като възклицанието на Тома, когато видял
белезите от раните по тялото на възкръсналия Христос: „Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:28).
Трето: Какво е тяхното учение за спасението? Спасението идва при нас като дар на Божията милост чрез
вяра в Христос. Спасението ни никога не е чрез Христос и още някой друг – спасението  е единствено чрез
Христос, който ни спасява. И това е, което вие можете сами да откриете за себе си.

* * * 

Въпрос: „Нашата църква е огромна и понякога се чувствам изгубен в тълпата. Много съм самотен,
а понякога никой даже не ми казва „Здравей“ след края на службата. Трябва ли да отида в друга църква?“

Отговор: Не съм запознат напълно с вашата ситуация, но се надявам, че няма да сменяте църквите,
преди да  сте  сте  направили няколко неща,  които помагат  много за  преодоляване  на  този  проблем.  Да,
понякога огромната църква може да е плашеща или хладна към човек, който я посещава за пръв път. Но
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някога хрумвало ли ви е, че там може би около вас има хора, които също очакват някой друг да прояви
инициативата? Самият вие можете да се постараете да разговаряте с другите. А ако  във вашата църква е
обичайно пасторът да стои край вратата след края на службата, проявете инициативата да разговаряте с него
и да му разкажете за това, което ви притеснява. Освен това съм почти сигурен, че посещаваната от вас
църква има и много други събирания, освен редовното богослужение в неделя сутринта и вие трябва да се
включите в някои от тях. Например, в църквата вероятно има Неделно училище, в което има клас за хора с
вашето ниво  на  познание  на  Библията  и  на  вашата  възраст  и  т.н.  Често пъти точно по време на  тези
събирания вие истински опознавате хората. Отново ще кажа, че в църквата можете да намерите хора, които
също  са  самотни,  но  се  страхуват  да  общуват  с  другите.  Надявам  се,  че  църквата,  която  посещавате,
независимо дали ще е тази, която посещавате сега или ще е отидете в друга, ще бъде място, където вие не
само ще имате приятели, но и ще израствате духовно. Ние отиваме в църквата, не само за да бъдем заедно с
други вярващи и да се покланяме на Бога, но и да научаваме повече за Бога и за Неговото Слово. Ние се
нуждаем от общуването с другите вярващи. Поради това Библията ни призовава: „Нека да обмисляме как
може да се подтикваме един друг към любов и добри дела. Нека да не преставаме да се събираме заедно,
както някои обичайно правят, а да се окуражаваме един друг“ (Евр.10:24-25 – мой превод).

* * * 

Въпрос:  „Аз израснах в църква,  но когато станах юноша, престанах да я посещавам.  Сега съм
женен, имам семейство и се чудя дали отново да не започна да ходя на църква. Какво е вашето мнение?“

Отговор:  Може би вие сте разбрали, че сега имате много повече отговорности, отколкото преди и
усещате,  че  се  нуждаете  от  Божията  помощ.  Другите  членове  на  семейството ви също имат нужда от
помощта и ръководството на Бога. Да, от все сърце се надявам вие да се върнете в църквата. И нещо повече,
искам  да  разберете,  че  вашата  истинска  нужда  е  вие  лично  да  опознаете  Бога  –  и  вие  можете  да  Го
опознаете. Няма нищо магическо в ходенето на църква, ако вашето отиване там се превърне нещо, което
вършите по навик.  Посланието на църквата трябва да е фокусирано в Христос, защото ако това не е така,
вашето ходене на църква много лесно може да се превърне в скучна рутина. Библията казва, че Бог ви обича
и ви е създал, и най-важното нещо, което вие можете да направите, е да отидете при Него и да обърнете
живота  си  към  Него.  Той  иска  да  прости  греховете  ви  и  да  ви  направи  част  от  Неговото  семейство.
Всъщност, Той иска да стане част от вашия ежедневен живот и да бъде фундамента на живота ви (както и на
живота на другите хора от семейството ви). Вие имате отговорност към децата си - да им помагате да знаят
кое нещо е правилно, и кое нещо е неправилно и най-вече да ги научите, че Бог ги обича, с цел те да искат
да търсят Неговата воля за техния живот. Как можете да отидете при Христос? Първо, изповядайте пред
Бога, че сте го изоставили когато сте бил млад, въпреки че Той се е грижил за вас през целия ви живот. След
това отворете сърцето си към Христос и с вяра Го поканете  да влезе в живота ви. После ежедневно се
старайте да живеете за Христос. Важна част в това е израстването във връзката ви с Христос чрез дружбата
ви с другите вярващи и слушането на учението на Неговото Слово, поради което е църквата е важна.

* * * 

Въпрос: „Наскоро един мъж от църквата ни беше обвинен в незаконни или съмнителни действия,
свързани с голяма бизнес сделка. Някои хора от църквата ни считат, че ние не трябва да общуваме с него,
а други считат, че по някакъв начин трябва да му помогнем. Какво е вашето мнение?“

Отговор: Разбира се, аз не знам всички факти, но най-общо Библията ясно подчертава, че ние трябва
да отиваме при хората, които са в нужда. Предполагам, че този човек е в беда и има нужда от обичта и
подкрепата на своите приятели във вярата.  Библията казва:  „Един на друг си носете теготите и така
изпълнявайте Христовия закон“ (Гал.6:2). Даже ако този човек е направил някаква грешка, което очевидно
не е било доказано до сега, вие имате отговорността да му помогнете да разбере сериозността на това, което
е направил и да го окуражите да се разкае за греха си. В 1Коринтияни Павел е трябвало да се справя с
човек, който бил извършил един явен и безсрамен грях (Коментар: Живеел е с жената на баща си, която не му е била

майка. Д.Пр.), който очевидно не е изпитвал никакво съжаление заради това. Чак тогава Павел дал указание на
църквата да го отстрани от църквата. По-късно, когато този човек се разкаял, Павел призовал членовете на
църквата той веднага да бъде приет сред тях. (1Кор.5:1-7; 2Кор.2:5-10). Библията заповядва: „Братя, даже
ако някой бъде хванат в грях, вие, които сте духовни, го възстановявайте с кротък дух. Но внимавай,
иначе и ти също може да бъдеш изкушен“ (Гал.6:1 – мой превод). Имам усещането, че в църквата ви има
хора, които са повече загрижени за репутацията на църквата, отколкото за човека, които се нуждае от вашата
обич,  подкрепа  и  мъдрост.  Няма  съмнение,  че  ние  трябва  да  бъдем  внимателни,  да  не  би  външните
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наблюдатели да имат законното основание да си мислят, че ние не се тревожим за чистотата на живота. Но
Христос  е  бил  известен  като  приятел  на  грешниците  (Мат.12:19),  защото  се  отбил  от  пътя  Си,  за  да
демонстрира любовта Си към хората,  които са извършили грях. Ние трябва да сме благодарни за това,
защото всички ние сме грешни хора и имаме нужда от Неговата милост. Надявам се, че вашата църква не
само ще се стреми към това, което е правилно в тази ситуация, но и че този случай може да накара всеки от
вас да се замисли по-задълбочено за любовта, която Христос ни призовава да имаме към другите хора „По
това ще ви познават всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ (Йоан 13:35).

* * * 

Въпрос: „Чувствам се като чудак в нашата църква, защото съм почти единственият несемеен
човек там. Нямам усещането, че имам много общи неща с всички семейни хора на моята възраст. Според
вас, какво би трябвало да направя?“

Отговор:  Първо,  трябва  да  приемете  вашата  ситуация  и  да  работите,  за  да я  подобрите така,  че
църквата ви да започне да се интересува от несемейните хора, а и вие можете да направите крачки за да
установите по-здраво приятелство със семейните хора в нея. Второ, можете да си потърсите друга църква,
където ще се чувствате по-уютно, поради нейното отношение към несемейните хора. Не мога да ви кажа,
кой избор е по-правилен; със сигурност вие ще трябва да се молите и да търсите Божията воля за това. Но
обмислете всеки от тези варианти: можете да работите за подобряване на положението във вашата църква и
това вероятно е пътят, по  който трябва да тръгнете, ако въобще е възможно. Поговорете искрено с вашия
пастор за  безпокойството си.  С изненада  може да  откриете,  че  той се  отнася  с  разбиране  към вашите
усещания и ще оцени високо желанието ви да му споменете за този проблем. Той даже може да ви помоли
да споделите с него ваши предложения за начините, чрез които църквата може да помогне и поради това
бъдете подготвен с някои такива предложения! Сега много църкви започват да си стремят да достигнат до
несемейните хора, които имат нужда от Христос. Може би той ще е в състояние да ви предложи начини,
чрез  които самият  вие  да  извършвате  тази  работа  в  църквата  и  често  пъти това  е  прекрасен начин за
установяването на приятелства. Но може да се окаже, че вие ще стигнете до заключението, че ще бъдете по-
щастлив и че ще израснете духовно в друга църква, в която има и други несемейни хора. Но запомнете, че
повече от нуждата ви да общувате с други християни, вие имате нужда от израстване във връзката ви с
Христос. Даже ако сегашната ви църква не е идеална според вашите желания, питайте Бога дали Той има
някакво служение за  вас там и дали можете там да израствате духовно.  „Но растете в благодатта и
познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На него да бъде славата и сега и до вечния ден.
Амин“ (2Пет.3:18).

* * * 

Въпрос: „В нашето населено място има една жена, която демонстративно има любовна връзка с
женен мъж. Тя е на 40, а той е на 30 години. В неделен ден тя идва на църква и там се представя като
най-добрата. На хората в църквата започва да им втръсва начинът, по който тя се държи. Смятате ли,
че някой трябва да поговори с нея?“

Отговор: Библията предписва начинът за справяне със ситуацията, която пописвате вие. Първо, някой
член на църквата трябва да отиде при нея и да разговаря с нея откровено насаме за нейния грях. После, ако
тя не се покае, двама или трима други членове на църквата трябва отново за поговорят насаме за същото.
Ако  и след това тя продължи да не се разкайва, тя трябва да бъде изправена пред цялата църква и ако
продължи да отказва да се покае, тогава трябва да бъде отстранена от църквата.  Ударението се поставя
върху разкаянието, а не върху осъждането, освен когато то е последното останало средство за въздействие –
и даже тогава Бог ще продължи да се грижи за нейното спасение и възстановяване. Когато се занимавате с
този жена, аз съм особено загрижен вие и другите членове на църквата да не демонстрирате с поведението
си, че „ние сме по-големи светци от теб.“ Това може да бъде разрушително както за тази жена, така и за вас
самите,  защото вие и другите християни отивате при нея заради Божията милост.  Но повече от всичко
друго, молете се за тази жена и за мъжът, с който тя се среща (както и за съпругата и за семейството му), за
да могат да осъзнаят своя грях и да бъдат очистени чрез кръвта на Христос. 

* * * 

Въпрос: „Често се чудя дали всички различни християнски деноминации са приятни за Бога. Когато
напуснал този свят,  Исус не е ли заповядал учениците му да вършат работата Му? В Йоан 17 Той се
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молил учениците му да бъдат в единение. Напразна ли е била тази молитва на Исус?“
Отговор:  Преди  известно  време  един  от  възприемчивите  лидери  на  Латинска  Америка  ми  каза:

„Четох, че в Америка е започнало движение да събиране на всички протестантски църкви в една огромна
църква. Мисля си, че има нещо здравословно в това хората да се покланят пред Бога според предписанията
на собствената с съвест. Надявам се, че никога няма да дойде време, когато всички хора в световната църква
ще бъдат като произведени с калъп.“ През 1 век църквата се разделила поради несъществени различия.
Павел  и  Варнава  били  предани  приятели  и  верни  съработници  в  Христос.  Но  те  имали  спор,  понеже
Варнава настоявал да вземат със себе си Марк. Библията казва: „И така, възникна разпра (помежду им),
така че те се отделиха един от друг“ (Деян. 15:39). И тази разпра е продължила през вековете. Може би
това  е Божият начин за предпазване на потока на Християнството от това, той да стане мръсен и застоял.
Трябва да помним, че има разлика между единство и съюз.  Намирал съм велико единство и дух на
християнско сътрудничество сред църквите по света. В основата си те вярват в едно и също нещо. Въпреки
че имената им са различни, повечето от тях са обединени в духът. Виждали сме това, когато многобройни
различни деноминации са работили рамо до рамо за прославата на Бога. Не, аз не считам, че молитвата за
единство на учениците в Йоан 17 е била напразна. Защо откриваме такива различия в мненията и толкова
силни чувства в част от християните, които са свързани с някои теми на вярата и на църковните процедури?
Християнската вяра е толкова огромна в своите подразбирания и заключения, че е трудно за човека да я
разбере в нейната цялостност. Вярата прилича на обработен диамант с много лица, а ние може да виждаме
едновременно  само  една  част  от  този  диамант.  Другата  причина  е,  че  има  времена,  когато  ние
преувеличаваме  някое  конкретно  нещо  отвъд  неговата  действителна  значимост.  Има  неща,  свързани  с
християнската вяра, които са съществено важни, но има и други неща, чиято важност се променя в различна
степен, но не са свързани с личното спасение на човека. Освен това има способности и извратености на
човешката природа, които могат да ни накарат да тълкуваме определени истини от чисто човешка гледна
точка и по този начин изгубваме тяхното духовно значение. Въпреки, че вашият въпрос е интересен, нека да
ви предложа нещо, което е разумно да гледате – вглеждайте се   НЕ   в различията в църквата, а в нещата, за  
които Християнството в своята история    винаги е било в съгласие  ; божествената природа на нашия
Господ, Неговата смърт заради нашите грехове, Неговото възкресение и Неговото идване отново на земята.
Ако сме в съгласие за тези неща, за които Библията е много ясна,  ние можем да се съгласим да сме в
несъгласие по многобройни по-незначителни неща. 

* * * 

Въпрос:  „Защо  вие  винаги  казвате,  че  новоповярвалият  християнин  трябва  веднага  да  се
присъедини към някоя църква?“ 

Отговор:  Защо трябва  новороденото  бебе  да  има  дом?  И  с  новороденият  християнин  е  същото.
Детето може да бъде родено извън дома, както и човекът може да стане християнин извън църквата, но
храненето  и  грижите  са  съществено  важни  за  развитието  както  на  бебето,  така  и  на  новороденият
християнин. Най-добре тези неща могат да бъдат предоставени за бебето у дома, а за християнинът – в
църквата.  Единствено  църквата  предоставя  храната  за  духовното  израстване.  В  нея  можем  да  бъдем
обучавани да израстваме в познанието на Библията и там можем да помагаме на други християни, когато те
са  изкушавани да  се  препънат.  Църквата  е  хранилището за  духовна  храна,  където вътрешният човек е
хранен, поддържан и придвижван към зрелостта. Ако това не става, това означава, че църквата не изпълнява
задачата си като църква.

* * * 

Въпрос: „Преди години един човек от моята църква ме обиди толкова много, че аз я напуснах. От
тогава до сега не съм се върнал в нея. Знам, че това не е правилно, но не мислите ли, че е възможно човек
да бъде добър християнин и без да посещава църквата?“

Отговор:  Трябва  да  се  справите  с  обидата,  която  чувствате.  Няма  никакво  значение  какви  са
конкретните факти във вашия случай – вие трябва да простите на човека, който ви е обидил. Никога не е
лесно да направим тази стъпка, когато знаем, че някой ни е причинил нещо лошо, но Библията казва ясно:
„Понасяйте се и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е
простил, така прощавайте и вие“ (Кол.3:13). Стихът, който току-що цитирах дава ключът да прощаваме на
другите. Той казва, че вие трябва да прощавате по същият начин, по който Господ е простил на вас. А
как Господ ви е простил? Той ви е простил напълно и всеобхватно, поради Своята доброта и милост.  Той не
ви е простил половинчато, нито пък защото по някакъв начин вие сте били способен да спечелите Неговата
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прошка. Той ви е простил, заради любовта си към вас, а вие на свой ред трябва да прощавате на другите,
независимо от това, дали те заслужават според вас да им простите или не. След като простите, върнете се в
църквата.  Вие се нуждаете от другарството на другите вярващи и трябва публично да обявите вярата си в
Христос. Вие се нуждаете от окуражението на другите християни, а Бог не иска вие да бъдете духовно
детенце през целия си живот. Приемете сериозно това, което Бог ни е заповядал: „Нека да не преставаме да
се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се окуражаваме един друг“ (Евр. 10:25).

* * * 

Въпрос:  „Тъй като от дълго време не съм бил християнин,  аз  се  чудя,  дали ще можете да ми
кажете как да избера църква? Не искам да ставам част от църква,  в  която не се  проповядва вярно
евангелието.“

Отговор:  Както казахте, на ваше място аз бих избрал църква, която вярно проповядва евангелието.
Но, колкото и стабилна да е теологията, тя е само първата стъпка. Освен това аз бих избрал църква, която се
старае да прилага на практика това, което проповядва и да превежда вярванията си в ежедневния живот. Бих
избрал църква,  където има дух на  любов и приемане на  другите християни.  Бих избрал църква,  която
разтваря широко ръцете си за  всеки човек,  които има духовна нужда,  независимо от неговия социален
статут  и  е  загрижена  да  светските  грехове  на  обществото.  Бих избрал  църква,  която  има  мисионерско
виждане и дух, църква, която е готова са сътрудничи във всяко достойно усилие за довеждането на Христос
в света. И накрая, бих избрал църква, която заслужава да получава моят десятък и приноси, и където ще
мога да намеря възможности да използвам талантите и способностите си за прослава на Бога.

* * * 

Въпрос:  „Преди известно време се заклех пред църквата,  че  ще даря пари за мисионерската й
дейност. Обещах да дам голяма сума пари, най-вече за да впечатля хората, а сега не мога да ги дам. Ще
има ли някакви законови последици за мен от това неизпълнение? Мога ли да бъда принуден да дам тези
пари и как би трябвало да постъпя?“

Отговор: Уверен съм, че нито една група в църквата, колкото и духовно мъртва да е тя, би се опитала
насила да  ви застави да изпълните това обещание. Но въпреки това, вие сте длъжен да отговорите на Бога.
Всъщност, вашето обещание е било отправено към Него. Какво възнамерявате да направите за това? Сега
виждам само един вариант за вашето действие. Или ще трябва публично да обясните за вашите фалшиви
намерения, когато сте дали тази клетва, или да поискате отсрочка във времето, за да изпълните обещанието
си.  Ако направите това,  съвестта ви ще бъде чиста към хората,  но не и към Бога.  След това  трябва с
разкаяние да се обърнете към Бога и да го молите за прошка в името на Исус и Той, Който прощава всеки
грях, също ще ви прости.

* * * 

Въпрос: „Приятелите ми твърдят, че аз не съм християнин, защото не ходя на църква. Може ли
човек да бъде просто религиозен и добър, ако не е член на църква?“ 

Отговор: Предполагам, че би могло да се каже и че ходенето на църква също няма да превърне човека
в християнин. Но ние сме съвършено убедени в следното: отказът да общувате с вярващите също няма да ви
направи  християнин.  Можете  да  станете  член  на  Ротари  клуб,  (Коментар:  Ротари  клуб   е  международна
хуманитарна организация, в която участват бизнес и професионални лидери с високи морални стандарти от 200 държави, с цел
подпомагане на човечеството, в която участват над 34000 клубове и 1,2 млн. индивидуални членове, които периодично се събират
на закуски, обеди или вечери, за да се сприятеляват и да обсъждат общи проекти. Д.Пр.) без да сте ротарианец. Но ми се
струва, че ако наистина искате да бъдете добър ротарианец или добър християнин, вие ще  трябва да се
сприятелите с хората, с които имате сходни цели и мотиви. Църквата е семейство, състоящо се от вярващи
хора.  Христос  е  умрял,  но  не  само  заради  отделните  хора,  а  и  заради  църквата .  Библията  казва:
„Христос  възлюби  църквата и  предаде  Себе  си  за  нея“  (Еф.5:25).  Ако Христос  е  обикнал  църквата
достатъчно силно, за да умре заради нея, ние трябва да я обичаме достатъчно силно за да свържем
себе си с нея. Присъединявайки се към добра духовна църква, ние позволяваме на света да знае на кого сме
предани.  Даже  вие  признавате,  че  приятелите  ви  твърдят,  че  вие  не  сте  християнин,  защото  не
принадлежите на църквата. Ако наистина вярваме в Христос, най-малкото което можем да направим, е да се
солидаризираме с другите вярващи в Христос. По този начин вярата ви ще бъде заздравяване, а вашето
свидетелстване ще бъде укрепвано.
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* * * 

Въпрос:  „Нашата църква  е  толкова  добре  организирана,  че  изглежда,  че  няма  възможност за
спонтанност или за личностна изява. Понякога ми се струва, че поради „подкастрянето“ на вътрешния
ред не мога да видя Христос. Правя ли грешка, когато се чувствам по този начин?“

Отговор: Не, аз не считам, че вие грешите. Мисля си, че въпросът ви е напълно основателен. Сигурен
съм, че вашият пастор ще приеме добронамерено всяко ваше конструктивно предложение в тази връзка.
Повечето пастори съжаляват, че членовете на техните църкви не участват по-активно в живота на църквата
и съм сигурен, че вашият пастор ще приеме „спонтанността,“ която вие можете да внесете в живота на
църквата. Надявам се, че никога няма да дойде денят, когато църквата ще изостави молитвените събирания
и „часовете  за  изучаване  на  Библията.“  По време на тези  събирания всеки,  който иска,  трябва  да има
възможност да се изкаже. Трябва да бъдат възстановени старомодните събирания за „свидетелстване“ на
преживявания, защото в тази обстановка ние можем да споделяме с другите както нашата вяра и победи,
така и нашите нужди и грешки. Но има и нещо важно: въпреки че възможностите за лично изразяване вътре
в църквата могат да бъдат ограничени, извън нея има изобилие от възможности за да свидетелствате пред
вашите  съседи,  роднини и  приятели за  спасяващата  сила  на  Христос,  а  не  пред  хората,  които  вече  го
познават. Пожелавам ви успех! Бъдете спонтанен с изразяването на вашето свидетелстване за Христос.

* * * 

Въпрос:  „Нашата  църква  планира  да  изпълни  една  строителна  програма,  която  според  мен
надвишава нашите финансови възможности. Приятелите ми са изпълнени с ентусиазъм. Трябва ли да се
противопоставя, но да продължа да работя в църквата или да оставя това като въпрос на съвест?“

Отговор:  Като християни ние не винаги се се оказваме в пълно съгласие относно политиката. До
тогава, докато липсва отказ от важните неща на вярата ни и дотогава докато приятелите ни не престанат да
бъдат ваши приятели, просто защото вие не сте съгласни с тях, на ваше място аз бих продължил да работя с
тях. В този случай няма отклонения от морала, а е само въпрос на бизнес оценяване.  Ние трябва да сме
способни  да  имаме  различия  и  въпреки  това  да  се  обичаме  и  да  продължаваме  да  работим заедно  за
отвеждането на невярващите при Исус Христос. Уведомете ги за несъгласието си и продължете да работите
с  тях  като  приятели  и  като  братя  и  сестри  в  Христос.  Времето  ще  покаже  кой  е  бил  прав,  а  вие  ще
продължите да имате вашите приятели и вашата църква.

* * * 

Въпрос: „Аз съм израсла в семейство с много силни църковни връзки. Сега съм омъжена и живея в
населено място, където няма сродни църкви.“

Отговор:  Повечето  от  големите  християнски  деноминации  имат  в  основата  си  едни  и  същи
християнски учения. Вярно е, че някои от тях са много по-близо до оригиналните християнски вярвания,
отколкото другите и поради тази причина църквите и свещениците доста се различават. Предлагам ви да
направите проучване на основните християнски вярвания на църквите във вашето населено място и след
това да се присъедините към онази от тях, която според вас най-много прилича на вашия идеал. Запомнете,
че няма идеална църква. Може би е добре, че Бог отваря пред вас нова възможност да му служите чрез
църква, която може да има нужда от вашето свидетелстване и помощ. Освен това помнете, че понякога ние
объркваме предразсъдъците си с нашите вярвания. Във всички случаи вие трябва да се присъедините към
църква, където всяка седмица ще намирате духовна помощ и сила, и където можете да се присъедините към
програма на църквата за  работа с невярващите там,  където живеете.  Не ми е възможно да отговоря на
въпроса ви по-подробно, освен с общи съображения, защото има много детайли, за които не знам нищо, а и
защото това е ваш личен проблем, за който само Бог може да ви отведе до окончателното решение, което е
правилно. Ако вие и съпругът ви се молите и сте сигурни, че ще се подчините на Божието водителство по
този въпрос, вие няма да направите грешка.

* * * 

Въпрос: „Наскоро се преместихме в друг град, където няма църква от нашата деноминация. Тук
има църква, с чието проповядване можем да се съгласим с известни резерви. Трябва ли да изминаваме
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дълъг път с кола, за да стигнем до църква от нашата деноминация или можем да служим тук, където
живеем?  От местната църква вече ме помолиха да преподавам в един клас в Неделното училище.“

Отговор:  Аз вярвам в  лоялността  към деноминацията,  но  същевременно вярвам,  че  християните
трябва да свидетелстват там, където живеят. Ако не показвате заинтересованост и обич към живеещите
около вас, хората могат да си помислят, че вие сте религиозен сноб, какъвто разбира се вие не сте. Вие
казвате, че сте съгласни с учението на местната църква с няколко резерви. Аз съм установил, че неважните
неща  по-често  разделят  хората  отколкото  ги  разделят  важните  неща.  Когато  четем  историята  на
деноминациите е интересно да отбележим, че големите разделения винаги са резултат от някакви малки
различия. По-важно е да поддържаме църквата, въпреки разделенията между нас. Някои хора наричат това
„компромис,“ а други считат, че това е израз на християнско милосърдие. Аз съм твърдо решен да общувам
с всички хора, които обичат Исус Христос с цялото си сърце, и се стремят да спечелват невярващи хора за
Него. Понякога съм критикуван, че правя това, но предпочитам да загубя неколцина приятели, отколкото да
загубя благословията и протекцията на моя Господ. Ако усещате, че можете да бъдете благословение за тези
хора, с които не сте на едно и също мнение по всички въпроси, без никакво съмнение служете там, където
ще бъдете най-голямото благословение.

* * * 

Въпрос: „Преди време служех като касиер в нашата църква. От време на време взимах малки суми
от дарените пари, с намерението да ги възстановя веднага, когато имам възможност. Сега за касиер
беше избран друг човек и ме е срам да му кажа какво съм правил, но съм длъжен да възстановя взетите
парите при ревизията. Можете ли да ми кажете какво да направя?“

Отговор:  Предлагам ви да разкажете на вашия пастор всичко, което сте направили. Със сигурност
вашия проблем има някои духовни отражения и вие трябва да сте сигурен, че той ще запази в тайна това,
което ще му изповядате. Въобще не трябва да се чудите какво трябва да направите. Това е чиста процедура
и е съвършено правилно да се доверите на вашия пастор. Той е човекът, от който трябва да бъде уведомен за
такъв проблем. Всъщност и неговата репутация е поставена на карта при всеки такъв проблем. Библията ни
казва, че ние трябва да се подчиняваме на хората, които имат такава отговорност: „Те ви пазят като хора,
за които са длъжни да дават отчет. Подчинявайте им се с цел работата им да бъде радост, а не товар
за тях, защото от това няма да имате никаква полза“ (Евр.13:17 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Уморен съм от проповедници, които винаги просят за пари за техните любими проекти.
Нашият пастор проповядва често на тази тема и ми се струва, че много от проповедниците, които
гледам по телевизията, отделят много време за да призовават хората да даряват пари. Какво мислите за
това?“

Отговор:  Въпреки, че е истина,  че някои проповедници изглежда,  че постоянно призовават да се
даряват пари, особено по телевизията, в същото време е вярно, че много други не правят това. Когато Исус
ни е казал, че е по-благословено да даваме, отколкото да получаваме, Той е казал една важна истина. Бог не
се нуждае от нашите пари.  Той е притежателят на  всичко, включително и на нашите пари. Той иска да
открием къде се намира фокусът на преклонението ни. Дали се покланяме пред Бога или се покланяме пред
нашите пари? Някои хора използват поканите на проповедниците за даряване като собствено извинение, за
да не правят дарения, защото тези хора всъщност се покланят повече пред банковите си сметки, отколкото
се покланят пред Бога. Уверявайте се, че и вие не сте като тях. Библията пише, че когато става дума за
даряване, Бог се интересува повече за поведението ни, когато даряваме. Ние трябва да даряваме мъдро, след
като сме се уверили, че получателят на парите ни е добър слуга на Бога. Искайте да получите разписка за
дарените пари, за да бъдете сигурни, че парите са били използвани за планираната цел. После споделете с
вашия пастор тревогите си. Исус е казал: „Давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана,
препълнена ще бъде изсипана в полата ви...(Лука 6:38).

* * * 

Въпрос: „Мразя да признавам, но според мен църквата и проповедите са скучни. Опитвам се да
внимавам, но просто не мога. Знам, че трябва да ходя на църква, но защо да си правя труда, когато нямам
полза от това? Да не би нещо в мен да не е наред?“

Отговор: Може да има няколко причини за вашия проблем, който за нещастие се споделя от много
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хора. Евангелието никога не би трябвало да е скучно, защото то е най-вълнуващата и подходяща новина,
която ние изобщо можем да чуем.  Когато установим,  че евангелието е  скучно,  това е  предупредителен
сигнал за нещо, което става вътре в нас и ние трябва да действаме, за да го оправим. Някои проблеми може
да  са  на  практическо  ниво.  Например,  много  от  нас  са  привикнали  към  бързия  ход  на  действието  по
телевизията и им е трудно да се концентрират върху по-дълго послание като проповедта. За да преодолеете
това, ви предлагам преди всичко да се молите преди всяко богослужение, като молите Бог да ви говори и да
държа будно вниманието ви. Освен това се постарайте да сте добре отпочинал преди богослужението; някои
хора работят толкова много през почивните дни на седмицата, че им остава малко сили за Божият Ден!
Водете си бележки по време на проповедта на пастора, в които отбелязвайте важните неща. Това ще ви
помага да се концентрирате и да си припомняте през седмицата съдържанието на проповедта. Освен тези
причини,  може  да  има  и  духовен  проблем.  Ако  ходите  на  църква  просто  по  навик,  а  не  от  лична
привързаност към Христос, не е изненадващо, че за вас църквата е отегчителна. Някога посветили ли сте
живота си на Исус Христос, съзнателно и целенасочено обръщайки живота си към Него с решимостта да
вървите след Него като негов ученик?  Истинското дете на Бога ще изпитва глад за  богослужение и за
изучаване на Божието Слово.  „Ще те славя с правдиво сърце,  когато науча справедливите Ти закони“
(Пс.119:7 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Аз живея в един от огромните градове и съм много загрижен, че толкова много граждани
на нашия град  нямат даже достатъчно храна да се  хранят.  Не мислите ли,  че  църквите трябва да
направят нещо за тези хора?“

Отговор: Да, църквите и отделните християни трябва да са загрижени за решаването на този проблем
и трябва да правят всичко, което могат, за да помагат за неговото облекчаване. Исус е казал, че Неговите
истински  ученици  трябва  да  се  грижат  за  хората,  които  са  гладни  и  нуждаещи  се  (виж  Мат.25:1-46).
Библията казва: „Ако някой брат или някоя сестра са голи и са останали без ежедневна храна и някой от
вас им каже: „Вървете си, желая ви всичко добро; обличайте се топло и се хранете добре“ но не направи
нищо за техните физически нужди, какво добро е това“? (Як.2:15-16 – мой превод). Окуражавам ви да
намерите повече информация за програми във вашия град за оказване на помощ за бедните, за да помагате
на  хората,  които  са  гладни  или  са  бездомници;  можете  да  откриете  много  църкви,  които  са  много
ангажирани в оказването на такава помощ. Наскоро бях в няколко от нашите големи градове и посетих
много места за изхранване на гладни хора, които са финансирани от църквите. В много от нашите ежегодни
евангелизаторски обиколки през последните години ние събрахме цели камиони с храни за бедните. Ако
Бог ви води вие лично да се включите в такава спонсорирана от църква програма за подпомагане на гладни
хора във вашия град, молете се Той да ви използва не само за да задоволявате телесните нужди на хората, но
и да обслужвате и духовните им нужди. Исус е хранил гладните, но е казал: „Аз съм хлябът на живота;
който дойде при Мен, никога няма да огладнее“ (Йоан 6:35).

Глава 8

Страхувам се, че животът ми е разрушен
 

Въпрос: „Страхувам се, че животът ми е разрушен. Мисля, че имам херпес. Защо Бог ме наказа
толкова много само заради това, че съм сексуално активен?“

Отговор:  Вашият лекар може да ви даде съвет относно сериозността на вашето състояние и какво
точно можете да очаквате, че ще бъде увреждането на здравето ви. Въпреки, че Бог е позволил това да ви се
случи, искам да осъзнаете, че лично вие сте отговорен за случилото се, а не Бог. Вярвам, че венерическата
болест (а има много форми на тази болест, включително някои нови нейни мутации, които не подлежат на
лечение),  е  един  от  начините,  чрез  който  Бог  ни  предупреждава  за  сериозността  на  сексуалната
разпуснатост. Бог не ни е дал секса за наше собствено егоистично удоволствие. Сексът ни е даден от Бога
като белег  или  символ на  единомислие,  което трябва  да  е  характерна  черта  на  семейната  обич.  Всяко
практикуване на секса извън брака е грешно – не защото Бог иска да унищожи нашето щастие, а защото Той
знае, че сексът достига своята кулминация единствено в рамките на брака. Любов без взаимна обвързаност
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не е истинска любов. Ние оскверняваме един от най-големите дарове на Бога, когато се отнасяме към него
като към нещо незначително. „Женитбата нека бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото
Бог ще съди блудниците и прелюбодейците“ (Евр.13:4).  Разбира се, аз не съм компетентен да ви давам
медицински съвет, въпреки че сега  (Коментар: Отнася се за времето преди 20-30 години. Д.Пр.) няма медицинско
лечение за този вид херпес  Simplex II, за който говорите вие. Това е болест, която е широко разпространена
в нашата страна и аз се вярвам, че това е индикатор за ширещата се у нас морална разпуснатост през
последните години. Поради това ви призовавам да се обърнете към Христос. Чрез проста молитва на вяра
можете да Го поканите да влезе в сърцето ви и после ежедневно ще можете да имате на радостта от вашето
живеене с Него и от стремежа ви да вършите Неговата воля в конкретните ситуации. 

* * * 

Въпрос: „Наскоро бях заинтересован от темата за предричане на бъдещето и купих няколко книги
за предсказателството. Според вас възможно ли е човек да знае какво ще се случи в бъдещето?“

Отговор: Единствено Бог знае бъдещето и вие не би трябвало да си позволявате да се занимавате или
да изучавате каквото и да са методи и схеми, които твърдят, че притежават точното знание за бъдещето. (Тук
нямам предвид предсказанията на някои социолози или други хора,  които те правят,  основавайки се на
сегашните  тенденции,  а  имам  предвид  предсказанията  на  хора,  които  твърдят,  че  притежават
свръхестествени способности да предсказват точно бъдещето.) В най-безобидният случай тези методи за
предсказване  са  чисти  налучквания;  в  най-лошият  случай  те  могат  да  са  свързани  с  опасни  окултни
практики. Библията ясно ни предупреждава против тези неща (напр. Втор.18:9-13). Запитвали ли сте се
някога, защо започнахте да проявявате интерес към тази тема? Не мога да се въздържа и ще ви кажа, че
имам усещането,  че  се  стремите  да  намерите  увереност  за  бъдещето,  както и  за  собствения  си  живот.
Използвайте  своята  заинтересованост  за  да  научите  какво  е  казал  Христос  за  бъдещето.  Най-великото
откритие, което въобще можем да направим в живота си не е свързано с някаква „предполагаема“ истина за
бъдещето,  а е радостта на мира с Бога.  Бог ви обича и иска да влезе в живота ви и да установи лично
взаимоотношение  с  вас,  ако  отворите  сърцето си  към  Него.  След  това  се  научете  да  се  доверявате  на
бъдещето на Христос. Ние можем да не знаем всичко, което Бог е приготвил за нас, но когато познаваме
Христос ние знаем, че Бог упражнява върховен контрол и не е нужно да се страхуваме от бъдещето. „Ако
Бог е откъм нас, кой може да бъде против нас?...Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито
ангели, нито демони, нито сегашното, нито бъдещето...ще могат да ни отделят от Божията любов,
която е в Христос Исус, нашият Господ“ (Рим.8:31, 37-38 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Току-що бях опериран за 6-ти път през последната година и единственото, което ми се
струва, че ми предстои са още повече болка и болест. Винаги съм чувствал, че Бог е добър към нас, но сега
започвам да се питам, дали всъщност Бог наистина е загрижен? Защо съм длъжен да страдам?“

Отговор:  Няма лесен отговор на въпроса за страданието и защо някои хора изглежда, че трябва да
понасят особено много болка. Някой ден – на Небето – ние ще разберем напълно всичко. „Сега виждаме
само  лошо  отражение;  а  тогава  ще  знаем  напълно  всичко,  така  както  и  аз  съм  напълно  познат“
(1Кор.13:12 – мой превод). Бог се грижи, защото Той знае какво означава да страдаме. Бог дойде  долу на
тази  земя  в  личността  на  Своя  Син,  Исус  Христос  и  изстрада  ужасът  на  жестоката  смърт  на  кръста.
Неговата смърт е била още по-мъчителна, защото Той е бил безгрешен и не е заслужавал да умре. Библията
казва: „Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и познаващ страданието“ (Ис.53:3 – мой
превод).  Неговото страдание е било по-силно, отколкото всяко нещо,  което вие и аз някога ще узнаем,
защото греховете на целия свят са били поставени върху Него. Той е направил това с желание, защото ни
обича и е искал да направи всичко възможно, за да ни донесе прошка. Бог е с вас сред вашето страдание.
Той не ви е изоставил, защото „Бог е казал: „Никога няма да те изоставя и никога няма да те забравя“
(Евр.13:5 – мой превод). Спомняте ли си Йов в Стария Завет? Изглеждало, че върху него са се струпали
всички възможни нещастия. Той загубил децата си, имотите си и здравето си. Но въпреки това той знаел, че
на Бог можем да му вярваме, даже когато се намираме в неговото положение. Може би Бог ще използва вас
в живота на друг човек, който също страда.  Отклонете вниманието си от вашата ситуация и чрез вяра се
фокусирайте в Христос. Отворете сърцето си за Него и му благодарете, че Той ви е обичал достатъчно
много, за да умре на кръста заради вас. Тогава ще се присъедините към безбройните милиони през вековете,
които  са  открили,  че  „Вие  даже  ще  бъдете  способни  да  благодарите  на  Бога  посред  болката  и
страданието,  защото  сте  привилегировани  да  участвате  в  компанията  на  онези,  които  живеят  в
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светлината“ (Кол.1:1-12 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Как мога да знам, че Бог ме обича, когато Той унищожи цялата ни реколта?“
Отговор: Когато корабният дърводелец трябвало да направи мачта за ветроходен кораб, той не отивал

в долината, за да намери подходящо дърво и да го отсече, а отивал високо в планината, където дърветата са
блъскани от силните ветрове. Той знаел, че планинските дървета са най-здрави. Не ние избираме трудните
времена в живота си, но ако се изправим смело срещу тях, това може да направи здрави фибрите на душите
ни. Даже ако не можете да разберете защо реколтата ви е била унищожена, вие пак трябва да продължавате
да вярвате в  Бога.  От нещастието Той може да ви донесе победа.  Пожар помита склоновете на хълма,
поваляйки боровете като кибритени клечки; но Бог е посадил там семена от секвоя и под въздействието на
слънчевата светлина те поникват и създават нова гора. Ураганът унищожава някое населено място. После
мъжете  и  жените  се  изправят,  за  да  посрещнат  предизвикателството  и  изграждат  още  по-красив  град.
Историята е доказала, че Бог може да изгражда върху руините. Но Той се нуждае от ръцете на осветените
мъже и жени.  Христос не е обещавал на учениците си лесен или удобен живот. Той е казвал отново и
отново: „Вдигни кръста си и върви след Мен.“ Това преживяване може да е вашето  стъпало за преминаване
през плитка река, за да намерите Христос като ваш Спасител и Господ. Може би заради това се е случило
това.  Когато бях в Корея след войната, там един военен, който беше ослепял и с двете си очи по време на
войната ми каза: „Радвам се, че дойдох в Корея, защото ослепяването ми ме отведе при Христос!“ Той беше
установил, че да намери Христос е по-добро нещо, отколкото да вижда!

* * * 

Въпрос: „Опитвах се да стана християнин, но нямах голям успех. Известно време се справях добре,
но после се предавах на изкушението и се връщах оттам, откъдето бях тръгнал. Знаете ли някакви тайни
за  това как мога да бъда по-добър християнин?“

Отговор: Изяснете си какво всъщност означава да си християнин, а след това се уверявайте, че вие
сте такъв. Какво е християнинът? Много хора си мислят, че това е човек, който живее морален живот, като
изпълнява Десетте Заповеди и учението за морала на Исус. Със сигурност християнинът ще иска да живее
по този начин, но само опитването да живее добър живот не превръща човека в християнин. Вместо това
Библията казва, че християнинът е човек, който е посветил живота си на Исус Христос и вярва единствено
на Него (а не на добрите си дела) за своето спасение. Осъзнали ли сте, че вие сте грешен човек и че сам не
можете да се спасите чрез собствените си добри дела? Осъзнали ли сте, че Христос е умрял на кръста
заради вас и че Той ви предлага Своето спасение като безплатен дар, стига вие да искате да го получите?
Ако до сега никога не сте отворили сърцето си и не сте поканили Исус Христос да влезе в живота ви,
направете днес това нещо. После си изяснете какво ви е дал Бог, за да израствате духовно. Така като Бог ни
дава добра храна, за да израстваме телесно, по същият начин Той ни дава и „духовна“ храна, за да бъдем
духовно здрави. Каква е тази „храна“? Първо, това е Библията, която е Неговото Слово. Отделяте ли време
за четене и размишляване за Неговото Слово? Освен това Той ни е дал молитвата и общуването с други
християни. Ежедневно правете тези неща и Той ще ви укрепва духовно.

* * * 

Въпрос: „Може ли Бог да прости на неомъжена майка?“
Отговор: Бог не само може да прости на неомъжена майка, Той може да прости и на неоженен баща,

независимо от това дали те са семейни или на неженени хора, независимо от това дали са родители или не.
Но Неговата прошка не е евтина. Бог е платил за нея с живота на Неговия Син Исус Христос. Чудесната
новина е, че Божията прошка е на разположение за всички, които се молят за нея. Но вие трябва да се
молите. Бог не дава автоматично прошката си на всеки човек. Ако постъпваше така, това щеше да обезцени
жертвата на Христос на кръста заради вашите и моите грехове. Преди да се молите за Божията прошка има
нещо важно, което трябва да направите. Трябва да се разкаете, което означава, че ще трябва да се откажете
от поведението и от начинът си на живот, които са ви довели до там, че да станете неомъжена майка. Тогава
Бог ще ви прости и ще ви даде силата, от която се нуждаете вие и вашето дете, за да вървите в бъдещето с
Него.

* * * 
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Въпрос: „Имам брат, които получи някакво мозъчно увреждане, понеже беше употребявал някакви
силни наркотици. Знам, че вие вярвате, че Христос е дошъл, за да премахне последствията от греховете,
които извършваме. Мислите ли, че ако брат ми покани Исус да влезе в живота му, Бог ще премахне това
увреждане?“

Отговор:  Първо, Библията не обещава, че всички последици от греховете, които сме извършили в
миналото автоматично ще изчезнат.  Грехът е ужасно и унищожително нещо,  и понякога ние трябва да
плащаме за  последствията  от  нашата  глупост,  и  за  отказа  ни да  се  подчиним на  Бога.  В  Библията  се
разказва,  че  цар  Давид  извършил  голям  грях,  когато  прелюбодействал  с  жената  на  друг  мъж.  Бог  му
простил, когато Давид искрено се разкаял и помолил Бог за прошка – но детето, родено в резултат от това
забранено деяние въпреки това умряло, като акт на Божията присъда за Давид. Поради това не искам да
давам лъжлива надежда на вашия брат, обещавайки, че ако той покани Христос да влезе в живота му, всички
последици от неговата употреба на наркотици непременно ще изчезнат. Същевременно знам, че Бог „може
според, Неговата сила, да направи несравнимо повече отколкото ние  искаме или си представяме“ (Еф.3:20
–  мой  превод).  Има  времена,  когато  Бог  работи  по  начини,  които  надвишават  способността  ни  да
разбираме, за да извърши изцеление и възстановяване, но никой от нас не може да предскаже, кога това ще
се случи. Но едно нещо е абсолютно сигурно: вашият брат има нужда от Исус. Той има нужда от прошка
заради това, което е направил, а има нужда и от силата, която Христос може ежедневно да му дава. Той има
нужда от надежда за своето бъдеще. Бог милостиво го е пощадил и Той може да го използва, ако брат ви
отвори живота си за Христос. Окуражавайте брат си да отиде при Христос.  Това е най-важното решение,
което всеки от нас може да вземе в живота си. Случилото се в брат ви е трагедия, но Бог иска да му помогне
и да го направи Свое дете чрез вяра в Христос. 

* * * 

Въпрос: „Знам, че Бог е гневен към мен поради начина, по който живях. Как мога отново да имам
мир с Бога? Животът ми върви по пътя към смъртта, ако аз не се променя. Знам това, но как мога да
спечеля Божието одобрение, когато има толкова много лоши неща, които са против мен?“

Отговор:  Представете си,  че  дължите огромна сума пари на някого.  Какво можете да направите?
Едната възможност е да върнете дълга си. Но ако нямате тези пари и няма изгледи, че някога ще ги имате?
Тогава единствената ви възможност би била или да обявите банкрут и да изгубите всичко, което сте имате,
или да отидете при него и да го помолите да ви опрости дълга. Но човешкият опит е доказал, че такъв вид
прошка се среща много рядко. А точно това ви предлага Бог – безплатна и всеобхватна прошка за вашите
грехове! Разберете, че вие не можете да „купите“ Божието благоволение, нито пък можете по някакъв начин
да извършите достатъчно добри дела, които да компенсират лошите ви дела. Защо? Защото Бог е свят и за
Него даже един единствен грях е престъпление. „Очите Ти са твърде чисти, за да погледнеш към злото; Ти
не можеш да търпиш грешното“ (Ав.1:13 - мой превод). Не, единствената ви надежда е  Бог да ви прости.
Но възможно ли е това? Да! Това е възможно, защото Исус Христос, праведният Син на Бога, е поел върху
Себе си наказанието, което вие и аз заслужаваме заради греховете си. Бог „за нас направи грешен Онзи,
Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2Кор.5:21). Не обръщайте повече
гръб на Божията прошка. Вместо това разберете, че вашата единствена надежда е в Христос и отворете
сърцето си за Него чрез вяра. „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в
Христос Исус, нашият Господ“ (Рим.6:23). Как можете да приемете Христос? Просто Му кажете, че знаете,
че сте грешен човек и се нуждаете от Неговата прошка. След това се откажете от стария си начин на живот
и с Божията помощ започнете да живеете, вървейки ежедневно след Христос. Бог е откъм вашата страна.
Бог е  ядосан не  на вас,  а  на вашия грях.  Не  е  нужно да  спечелвате  Божието одобрение.  Христос  е
направил това на кръста. 

* * * 

Въпрос:  „Аз  съм  майка  на  незаконнородено  дете  и  сега  очаквам  за  родя  второ  такова  дете.
Наскоро повярвах в Христос. Кога мога да живея в новия живот и как мога да изоставя стария си начин
на живот с две деца, родени в грях?“

Отговор: Когато група фарисеи довели една жена при Исус, която била хваната по време на самото
прелюбодеяние, Исус им предложил всеки от тях, който е без грях, да хвърли пръв камък срещу нея. (Йоан
8:1-11). Когато се оказало, че сред тях няма нито един безгрешен, фарисеите си отишли. Тогава Исус казал
на жената: „И Аз не те осъждам; иди си и отсега нататък не съгрешавай вече.“ Разкаянието и вярата са
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искрени и валидни, когато грешният човек влезе в новия живот. Във вас могат да останат напомняния за
миналото, но вие можете да имате гаранцията, че няма грях, който да не може да бъде простен на тези хора,
които желаят да живеят новия живот, който идва чрез вярата ни в Исус Христос. Започнете със старанието
си за  бъдете  най-добрата  майка според вашите  представи,  молете се  за  децата си и ги  възпитавайте в
познанието за Христос. Ще дойде време, когато те ще разберат променящата сила, която работи вътре в
живота ви.

* * * 

Въпрос: „Грешно ли е от моя страна да се моля Бог да вземе живота ми? Уморена съм да живея,
защото никой не го е грижа за мен, включително и Бог. В продължение на години бившият ми съпруг ме
малтретираше умствено и  физически, и сега се чувствам непотребна, и негодна за нищо. Мечтаех да
бъда щастлива, но сега знам, че това никога няма да се случи.“

Отговор:  Да, ще е грешно, ако молите Бог да вземе живота ви, защото Той иска да ви помогне да
откриете,  че  може да има щастие в  живота  за  вас,  ако се  обърнете към Него.  Вие сте били болезнено
изплашена емоционално от вашето минало, но Бог знае и разбира чувствата ви. Тези преживявания са ви
научили да вярвате, че вие сте негодна за нищо и че никой не е загрижен за вас,  но те не са ви казали
истината! Независимо от това, което сте преживели, Бог ви обича и в Неговите очи вие сте много важна.
Въпреки, че навсякъде в писмото си давате да се разбере, че никога до сега не сте се замисляли за Бога,
самата вие никога не сте били далече от Неговите мисли и Той има план за вашия живот. Бог е казал в
Словото Си: „Защото Аз знам плановете, които имам за вас, казва Господ, планове за живот, а не да ви
навредя, планове да ви дам надежда и бъдеще. Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се
помолите; и Аз ще ви послушам. Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, когато Ме потърсите с цялото си
сърце“ (Йер.29:11-13 – мой превод). Чрез вяра приемете Божията любов, като поканите Исус Христос да
влезе в живота ви.  Можете да направите това чрез обикновена молитва,  с която ще кажете на Бога,  че
знаете,  че  имате  нужда от  Него и че искате  да  обърнете живота  си  към Него.  Освен това  може да се
присъедините към някоя група за подкрепа на малтретирани жени. Всеки ден отделяйте време да четете
Библията, за да откривате колко много ви обича Бог. „Това е любовта – не ние обикнахме Бога, а Той обикна
нас и прати Сина Си като умилостивително жертвоприношение за греховете ни“ (1Йоан 4:10 – мой
превод). Познанието, че Бог се грижи за нас, прави цялата промяна.

* * * 

Въпрос: „Чувствам се много самотен и понякога искам всичко това да свърши. Жадувах да имам
близки приятели – аз съм ученик в гимназия – но това е невъзможно. Родителите ми са разведени, майка
ми е алкохоличка, а приятелите ми ще ми се присмиват, ако ги заведа у дома. Дали Бог ще ми прости, ако
просто сложа край на живота си?“

Отговор:  С цялото си сърце съм с теб и знам, че ти носиш тежък товар.  С всичките си сили те
призовавам да не бъдеш изкушаван от мисълта за самоубийство. Има хора, които са загрижени за теб и
искат  да  помогнат  на  теб  и  положението,  в  което  се  намираш,  въпреки  че  това  не  е  лесно,  но  не  е
невъзможно. С Божията помощ ти не само ще можеш да преминеш през всичко това, а и ще станеш силен и
радостен мъж. Бог разбира твоето положение, разбира и това, което чувстваш. Може би най-важното нещо,
което мога де ти кажа е, че Бог те обича, че иска да дойде в сърцето ти и да ти помогне. Библията обещава:
„Възложи на Господа грижите си и Той ще те подкрепя; Той никога няма да позволи на праведния да
падне“ (Пс.55:22 – мой превод). Разбери, че Исус Христос е дошъл в този свят да отнесе греховете ни и да
възстанови връзката ни с Бога. Когато посветим живота си на Исус, Бог ни приема, осиновява ни в Неговото
семейство и Той става наш ежедневен спътник и приятел. Днес с обикновена молитва на вярата помоли
Христос да дойде в живота ти. После те окуражавам да излезеш навън и да си намериш приятели. Намери
църква, която има активна програма за работа с младежите. Там може да има някаква християнска група.
Там  не  само  ще  срещнеш  хора,  които  ще  ти  бъдат  истински  приятели,  но  и  ще  намериш  духовно
окуражение.  Сподели затрудненията си с някои зрял християнин, като например водачът на младежката
група. С Христос там има надежда за бъдещето.

* * * 

Въпрос: „Сега съм стар и самотен. Имам много роднини, но те не се интересуват за мен, защото
ние никога не се сме се разбирали добре. Молете се за мен, защото съм нещастен и бъдещето ми не е
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много обнадеждаващо.“
Отговор:  Със сигурност самотата е един от най-разпространените и сериозни проблеми в нашето

общество, но Бог ни е създал с намерението да намираме щастие във взаимоотношенията си с другите хора.
Да, ще се моля за вас и ви окуражавам, и вие също да се молите за себе си. Едно от нещата, за които трябва
да се молите, е да намерите мъдри начини за преодоляване на вашата самота. Например, от писмото ви не
става ясно, защо никога не сте се разбирали с роднините си? Можете ли искрено да кажете, че причината за
това е била само тяхна? Или и вие сте допринесли за тези проблеми чрез упоритото си придържане към
собствения си път, вместо да да бъдете по-съгласен да се приспособите към другите? Да не би вашият дух
на непростителност да поддържат живи тези духове? Молете се Бог да ви помогне да отговорите честно на
тези въпроси и после се справете с отговорите, търсейки Божията прошка и прошката на всеки човек, който
сте засегнали през годините. Даже ако вашата прошка не може да излекува разделението, вие трябва да се
отървете от всяка горчивина или възмущение,  което имате в сърцето си.  „Бъдете един към друг благи,
милосърдни;  прощавайте си един на друг,  както и Бог в  Христос е  простил на вас“ (Еф.4:32).  После
направете всичко, което е по силите ви да се свържете с хората от семейството си. Не позволявайте на
самосъжалението да ви парализира, а разберете, че около вас може да има хора, които също са самотни и
жадуват някой да се сприятели с тях и да се погрижи за тях. Но най-вече разберете, че Христос ще бъде с
вас, ако вие посветите живота си на Него и че вие никога няма да бъдете сам или без надежда, ако познавате
Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз вярвам, че съм християнин, но изглежда, че винаги съм под влияние на някакво силно
изкушение. Има ли някакъв начин да побеждаваме такова изкушение?

Отговор:  Бог никога не е обещавал да премахне изкушението от нас, защото даже Христос е бил
изкушаван. Библията казва, че Той е бил изкушаван по всякакви начини, но въпреки това не е извършил
грях  (Евр.  4:15).  Наистина  няма  никаква  добра  причина,  поради  която  вие  трябва  да  се  стремите  да
избегнете изкушението, защото времената на изкушението раждат полезни резултати, ако не се подадем на
изкушението: „Изпитанието изработва търпение; а търпението – опитност; а опитността – надежда;
а надеждата не  ни  посрамва...“  (Рим.5:3-5 –  мой превод).  Има усещане за  постижение  и увереност  в
резултатите от победата над изкушението, които не могат да дойдат при нас по друг начин.  Изкушението
наистина показва на другите хора какъв вид хора сме ние.  (Коментар:  А помага и на самите нас да се видим в

истинския си вид. Д.Пр.) То не прави християнина да е истински или фалшив християнин. То прави по-силен
истинският християнин и го кара да открие изворите на силата. Освен това то прави очевидно измамното
твърдение  и  лицемерието на  фалшивия  християнин.  Вие  можете  да  извлечете  изгода  от  нещо,  което е
трагедия, ако я възприемате и като тест във времето на изкушението. Христос може да стане по-реален за
вас отколкото преди и Неговото спасение ще придобие много по-разбираем смисъл. 

* * * 

Въпрос: „Мислех си, че съм сложил край на употребата на наркотиците, но не съм. Преминах през
програма за възстановяване, но 2 седмици след като излязох оттам, аз се върнах отново при старите си
навици. Мисля си, че можех да се  справя с това, ако не се бях върнал обратно при старите си приятели,
които ме повлякоха надолу. Моля ви, предупредете хората за тази опасност, защото знам, че навиците
ми ще ме унищожат.“

Отговор: Една от причините, поради която помествам тук цялото ви писмо е, че то може да послужи
като предупреждение за някой, който се намира в подобна ситуация. Натискът от „приятелите“ ви върху вас
да  правите  това,  което правят  те,  може да  е  много силен и...вреден!  Библията  ни предупреждава:  „Не
тръгвай по пътя на порочните и не ходи по пътя на злите хора. Избягвай този път, не върви по него;
отклони се от него и върви по твоя път. Защото те не могат да заспят, докато не извършат зло и сън не
ги хваща, докато не  накарат някой да падне“ (Пр.4:14-16 – мой превод).  Но вие не се предавайте и не
считайте, че за вас няма надежда. Да, вие сте паднал, но с Божията помощ можете да се върнете обратно на
правия път и да се освободите от наркотиците и от другите навици, които заплашват да ви унищожат. Аз не
обещавам, че това ще стане лесно, но Бог иска да ви помогне и Той ще ви помогне, ако Му позволите. Какво
трябва да направите? Първо, признайте, че сам не можете да победите този проблем и помолете Христос да
влезе в живота ви и да ви помогне. Бог ви обича и Христос е умрял на кръста, за да премахне греховете ви.
Освен това, Той възкръсна от смъртта и изпрати Своя Свят Дух да живее вътре в нас, за да можем ние да
получим Неговата сила.  След това направете ясно и решително скъсване с  миналото,  включително и с



62

вашите „приятели,“ които ви теглят надолу. Потърсете християнска църква, където ще можете да намерите
приятели, които ще ви окуражават и ще ви помагат духовно. Може би ще установите, че някои от тях са
преминали през същата борба, каквато водите вие сега. 

* * * 

Въпрос:  „През  следващата седмица ми предстои операция и  съм изплашен до смърт.  Лекарят
подозира, че може би съм болен от рак. През целия си живот надали съм боледувал даже един ден, но
внезапно  се  изправих  през  възможността  да  изгубя  здравето  си.  Можете  ли  да  ми  кажете  нещо
окуражително?“ 

Отговор:  Всеки от нас, рано или късно ще се срещне със смъртта. Тази истина е плашеща.  Някога
благодарили ли сте на Бога за доброто здраве, което Той ви е дал? Може би сте възприемали доброто си
здраве като даденост, като нещо което ви се полага, но то е дар от Бога. Може би вие даже сте приемали и
Бога като даденост, много малко сте мислили за Него и за мястото, което Той трябва да заема в живота ви.
Но така както Той е бил с вас в миналото, така Той е с вас и сега, в тази ситуация. Поради това, нека сега
това да е времето, когато вие ще откриете Божията любов и близост. Нека това да е времето, когато ще
разберете за пръв път, че живота на всеки един от нас е кратък и че най-важното нещо, което можете да
направите, е да се подготвите за вечността. Библията ни напомня: „Има време за всичко и срок – за всяка
работа под небето: време за раждане и време за умиране...и Бог е направил това, за да се боят хората от
Него“  (Екл.3:1-2,  14).  Освен  това  Библията  обещава:  „Поради  великата  обич  на  Господа  ние  не  сме
унищожени, защото Неговите милости никога не свършват. Те са нови всяка сутрин; велика е Твоята
вярност“ (Пл. Йер. 3:22-23). Дайте живота си на Исус Христос. Той умря на кръста заради вас и Той ви
предлага прошка и вечен живот, ако вярвате в Него като ваш личен Господ и Спасител. Не, вие не знаете
какво е ще е вашето непосредствено бъдеще (нито пък някой от нас знае, независимо от това, колко здрав ни
изглежда, че е). Но когато посветите живота си на Христос, вие знаете, че Той е с вас през цялото време. Не
позволявайте да дойде утрешния ден, преди да сте обърнали живота си към Него.

* * * 

Въпрос: „Нямам никакъв проблем да се чувствам близо до Бога, когато нещата са наред, но когато
се случи нещо лошо, тогава Бог ми се струва, че е далече. Дали това е общ проблем?“

Отговор: Да, това е общ проблем, всъщност аз съм сигурен, че всеки вярващ е имал  това усещане.
Но Бог не се променя, просто защото обстоятелствата са се променили и ние трябва да се научим да вярваме
в Него във всяка ситуация. Спомняте ли си случаят в живота на Исус, когато Той останал за да се моли, а
учениците му се качили в една лодка и отплували към отсрещния бряг на Галилейското езеро? По време на
плаването им излязла буря и те се изплашили. Внезапно към тях се приближил Исус, вървейки към лодката
им по чуден начин по повърхността на водата. После четем, че Петър, в изблик на вяра и подчинение на
заповедта на Исус „слезе от лодката и тръгна по водата към Исус. Но като видя силният вятър, уплаши
се и като потъваше, извика: „Господи, спаси ме!““ (Мат.14:29-30 – мой превод). Петър бил добре, докато
фокусирал погледа си в  Христос,  но когато отклонил погледа си от него  и се  вгледал в бурята,  тогава
започнал да потъва. Често пъти и ние сме като Петър. Докато нещата в живота ни се подреждат добре, ние
нямаме проблеми, но когато дойде бурята, ние отместваме погледа си от Бога и се изпълваме със съмнения
и страхове. Но забележете, че Петър е знаел какво трябва да направи, когато е в беда – той се обърнал към
Христос и отново вярвал в Него. Ние ежедневно и във всяка ситуация се нуждаем от Христос. Подобно на
дете, което се обръща към баща си, когато е изплашено, така и ние трябва да се обръщаме към Христос в
моменти на нужда. Можем да се доверим на Бога и това е най-важното нещо. Ако можете да се доверите на
Бога  за  вашето  вечно  спасение,  тогава  защо  да  не  му  се  доверите,  когато  се  срещате  с  житейските
проблеми? Разбира се, че можете да му се доверите! „Ако Бог е откъм нас, кой може да бъде против нас?
Онзи, който не пожали Своя Син, но Го предаде заради всички ни, как няма милостиво да ни подари заедно
с Него и всички неща?“ (Рим.8:31-32 – мой превод).  Вярвайте в Бога и в обещанието на Неговото Слово,
защото Той е достоен да вярвате в него.

* * * 

Въпрос: „Чувствам се като пълна неудачница. Моят съпруг напусна мен и трите ни деца заради
друга жена. Не считам, че ми е останало нещо, заради което си заслужава да живея и понякога даже си
мисля, че трябва да сложа край на всичко това.“
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Отговор:  Знам,  че  вие  считате,  че  имате  малка  надежда  за  бъдещето,  но  това  не  е  вярно.  Не
позволявайте на емоциите да ви подвеждат да направите нещо, което е толкова крайно. Със сигурност, ако
решите „да сложите край на всичко това“ вие ще тръгнете по грешен път и аз се моля да намерите в Бога
нужната ви силата, която да ви преведе през този труден период. Мислете за децата си! Каква трагедия ще е
за тях да нямат нито баща, нито майка. За вас е важно да бъдете честна при справянето си с представата, че
сте  се  провалили в  живота  си.  В момента  се  чувствате  отхвърлена  и  считате,  че  трябва  да  има  нещо
сбъркано във вас самата, което е станало причината вашия съпруг да ви напусне. Но всъщност той трябва да
понесе отговорността за това, което е направил, а то няма нищо общо с вашата стойност като личност. Знам,
че вие може би си мислите за нещата, които искате да бяхте направили по друг начин през време на вашия
брак. Научете се от тези преживявания – но не вярвайте, че те ви превръщат в нищожество. Бог казва, че вие
сте ценна. Вие сте ценна за децата си, а сте ценна и за Бога. Бог ви обича и доказателството, че Той ви цени
високо е това, че Той е пожелал да изпрати Своят единствен Син в света, за да умре на кръста заради вас.
Започнете да гледате към бъдещето, а не да се фокусирате в миналото. Знам, че това може да не е лесно и
вие може би даже избягвате да мислите за бъдещето, защото считате, че то е черно. Но чуйте! Вие няма да
сте сама, когато ще си мислите за бъдещето – Бог ще е с вас. Бог има план за вашия живот и най-великото
нещо, което можете да направите, е да откриете Неговия план и да посветите себе си на Христос. Библията
казва:  „Ти ми изяви  пътя на живота;  Ти ще ме  изпълниш с  радост в Твоето присъствие,  с  вечните
удоволствия в дясната си ръка“ (Пс.16:11 – мой превод). Започнете отново чрез посвещаване на живота си
на Христос и Той ще ви помага ежедневно с радостта от Неговото присъствие.

 * * * 

Въпрос: „Иска ми се да имах достатъчно време и пространство, за да ви разкажа за всичките
вреди,  които  причини  на  семейството  ми  една  роднина,  която  изглежда,  че  прекарва  времето  си  в
клюкарстване за другите членове на семейството ни и обикновено – без  да знае всички факти.  Дали
Библията осъжда клюкарстването?“

Отговор: Да, в Библията се казват някои силни неща против клюкарстването. Стария Завет заповядва:
„Да не разпространяваш клюки сред твоите хора“ (Лев.19:16 – мой превод). Между греховните действия,
укорявани в Новия Завет са:  омразата,  раздора,  разногласията и разединението (Гал.5:19-20) – всяко от
които е резултат от злонамереното клюкарстване. На хората, които се стремят да вървят след Христос е
заповядано: „Отхвърляйте всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване“ (1Пет.2:1).
Сред 7-те гряха, за които е казано, че са „отвратителни“ за Бога са: „лъжлив език...неверен свидетел, който
говори лъжи и онзи, който сее раздори между братя“ (Пр.6:16-19). Клюкарстването със сигурност е един
от най-разпространените грехове, всъщност, повечето хора не се отнасят сериозно съм този грях както би
трябвало,  а  вместо  това  го  допускат  в  живота  си.  Вие  посочихте  една  от  причините,  поради  която  е
неправилно да  се  клюкарства:  то  разрушава  връзките  между хората.  „Така и  езикът е  малка част от
тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко много дърва запалва. А езикът е огън, цял свят
от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на
живота  ни,  а  сам той  се  запалва  от пъкъла.“  (Як.3:5-6).  Но  практическият  проблем,  пред  който  сте
изправени е, как да се справите с тази ваша роднина? Молете се за нея.  Този проблем е преди всичко
духовен и тя има нужда да предаде целия си живот - включително езика си и мисленето си – на Исус
Христос  като  Господ.  Молете  се  Бог  да  даде  както  на  нея,  така  и  на  вас  мъдрост  и  възможност  да
разговаряте откровено с нея – с обич, но твърдо – с факти за нейното клюкарстване и за вредите, които
причинява. Тя може въобще да не осъзнава, колко сериозно нещо е клюкарстването. Няма да е лесно да
проведете  този разговор,  но   в  дългосрочен план е  много  по-добре  да  направите  това,  отколкото да  й
позволите да продължава да унищожава репутацията на другите. А може да се окаже, че тя ще оцени високо
вашата искреност и загрижеността ви за нея и с Божията помощ ще престане да клюкарства.

 * * * 

Въпрос: „Преди много години направих много глупаво нещо. Напуснах първия си съпруг и се ожених
за друг, който беше много по-възрастен от мен. Нараних огромен брой хора, а сега, когато съм възрастна,
аз съм много, много самотна и няма нито един човек, който истински да е загрижен за мен. Искам да
предупредите младите хора за цената, която плащаме, когато вършим такива глупави неща.“

Отговор:  Съжалявам,  че  е  трябвало чрез  тези  житейски уроци да  научите,  че  когато  нарушавате
законите на Бога, накрая самата вие ще бъдете разрушена от тях. Както знаете, сега вие плащате горчивата
цена за вашата глупост и неподчинение. Моля се вашето свидетелство да бъде чуто от някой, който сега е
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изкушаван  да  тръгне  по  подобен  път.  Както  се  казва  в  Библията:  „Грехът  плаща  на  своите  слуги:
заплатата е смърт“ (Рим.6:23 – мой превод). Има ужасна цена, която трябва  да бъде плащана заради
приемането на изкушенията на Сатаната, както в този живот, така и във вечността. Но искам да ви кажа още
нещо, което е много важно за вас. Невъзможно е да се върнете назад и да промените миналото; каквото е
направено – то е направено. Но хрумвало ли ви е някога, че Бог все още ви обича, въпреки това, което сте
направила? Може би си мислите, че Бог е подобен на хората, които сте наранили и че Той всъщност въобще
не го е грижа за вас или че Той не ви обича, поради това, което сте направила. Но това не е вярно! Вие сте
извършили много грехове, но всеки от тях е бил поставен на раменете на Исус, когато Той е умрял на
Кръста. Той е издържал на самотата на кръста с цел вие да можете да бъдете опростена заради вашите
грехове  и  да  бъдете  примирена  с  Бога.  Няма ли да  е  чудесно да  бъдете  в  състояние  ежедневно да  се
оглеждате в огледало и да знаете, че ви е простено напълно и че вие сте дете на Бога?  Няма ли да е чудесно,
когато наближава края на живота ви да знаете, че имате надеждата за вечен живот на Небето, поради това,
което Исус Христос е направил за вас? Не е твърде късно да отворите сърцето си за Исус Христос и аз се
моля  вие  днес  да  направите  това  предаване.  Христос  умря  за  грешните  хора  –  включително  и  за  вас.
Приемете поканата Му: „Елате при Мен всички вие, които сте уморени и обременени и...ще намерите
покой за душите си“ (Мат.11:28-29 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Имам приятелка, който беше много активна в църквата, но сега й обърна гръб и казва, че
не вярва в нищо. Тя е много отчаяна жена и аз бих искала да й помогна, но тя започва да се ядосва много,
когато започна да говоря на тази тема. Как бих могла да й помогна?“

Отговор:  Вярвам,  че  приятелката  ви  в  сърцето  си  знае  какво  е  направила  и  сега  се  опитва  със
всичките си сили да се освободи от Бога. Но тя не може да се освободи от Него. Библията казва: „Къде да
отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?Ако възляза на Небето, Ти си там; ако си
постеля в  преизподнята, и там си Ти“ (Пс.  139:7-8).  Нещо повече,  аз съм окуражен от факта,  че  тя е
отчаяна, защото това показва, че тя е осъдена от Бога и е чувствителна към Него, въпреки че се опитва да
избяга от Него. В най-опасното духовно състояние е този човек, който е станал изцяло нечувствителен към
Бога и вече не може да чува Божият глас, който го призовава да се върне при разкаянието и вярата. Можете
да помогнете на приятелката си най-вече като се молите за нея. Тя трябва да разбере по нов начин, че Бог я
обича и че въпреки, че тя преднамерено е обърнала гръб на Бога, Той иска да й прости и да я приеме с
радост в Неговото семейство. Трябва да се молите и Бог да помогне на вас самата, за да говорите с нея с
обич и нежност, за да няма тя основание да се защитава или ядосва. Тя трябва да разбере, че вие наистина
сте загрижена за нея и искате да й помогнете.  Тя има нужда да усети в живота си нещо от радостта и мира,
които Христос дава на тези,  които вървят след Него.  Имам усещането,  че вашата приятелка може би е
използвала  религиозната  си  активност  като  заместител  на  искреното  и  истинско лично посвещение  на
Христос.  Ако ни липсва лично предаване на Христос,  тогава активността ни в църквата се превръща в
дейност, която е празна и лишена от смисъл. Вашият личен пример за вяра и доверие в Христос може да е
най-важният начин, чрез който можете да помогнете на приятелката си да се обърне към Бога.

Глава 9

Вътрешно се чувствам много празен

Въпрос: „Не разбирам себе си.  Имам всичко,  което съм поискал,  но дълбоко вътре в себе си аз
просто съществувам. Отегчен съм от живота и вътрешно се чувствам празен. Какво е сбъркано в мен?
Как да се освободя от това усещане?“ 

Отговор: Ние имаме не само тяло и ум, но имаме и душа, защото Бог ни е създал така. Повечето хора
прекарват  живота  си,  хранейки  телата  и  мозъците  си,  но  душите  им  гладуват.  Когато  постъпват  така,
животът им е непълноценен и празен, колкото и външно да изглежда, че са преуспели. За какво жадува
душата ви? Тя жадува за Бога – и само Бог може да задоволи този вътрешен копнеж. Първоначално Бог ни е
създал така, че ние да имаме лична връзка с Него. Но когато ние Го оставим вън от живота ни, в сърцето ни
остава празно пространство, което не може да изчезне, защото единствено Той може да го запълни. Преди
много векове Св. Августин е казал: „Ти си ни създал за Себе си, О, Боже, и нашите сърца няма да намерят
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покой, докато не намерят своята почивка в Теб.“ Ние не само имаме нужда от Бога, но и Бог иска ние да
отидем и да Го опознаем. Той иска да влезе в живота ни и да го изпълни, и иска ние да опознаем радостта от
Неговото  присъствие.  Поради  това  Христос  дойде  в  света.  „Защото  Христос  умря  заради  греховете
веднъж завинаги, праведният заради неправедните, за да ви отведе при Бога“ (1Пет.3:18 – мой превод).
Какво  трябва  да  направите?  Първо,  обърнете  се  към  Бога  и  изповядайте  греховете  си  пред  Него  –
включително и грехът си, че сте Го оставили извън живота си. Помолете с вяра Христос да влезе в сърцето
ви.  Той е  обещал:  „Стоя на вратата (на  вашето сърце)  и хлопам;  ако  някой  чуе  гласа  Ми и  отвори
вратата, Аз ще вляза в него и ще ям с него, и той с Мен“ (Откр.3:20 – мой превод). Можете да опознаете
още сега присъствието на Бога, ако отворите сърцето си към Христос.

* * * 

Въпрос: „Миналата година преминах през болезнен развод. Един колега от моя офис преминаваше
през същото изживяване и съвсем естествено ние бяхме привлечени един към друг. Така едното нещо
доведе до другото и той ме помоли да се пренеса да живея при него, като ми обеща, че двамата ще
сключим брак, когато делата по разводите ни приключат. И двамата вече сме официално разведени, но
той само се смее на идеята да се оженим, казвайки че не е готов. Сега разбрах, че съм направила грешка,
но не знам как да изляза от тази ситуация. Не знам по кой път да тръгна.“

Отговор:  Ние живеем в епоха, в която развода вече не е считан за социално петно, както беше в
миналото. Тогава никой не можеше да бъде избран за президент, ако е бил разведен. Това вече не е така. Но
независимо от мнението на обществото за развода, мнението на Бога не се променя. Бог казва, че „мрази“
развода. Разбираемо е, че вие ще бъдете самотна и ще търсите някой друг за утеха и уверение, че сте ценна
личност. Но точно така, както планът на Бога за вас, така и за втория ви мъж не е бил да бъдете разведени,
сега вие трябва да разберете, че решението ви да живеете с него в обикновено съжителство вече е сериозен
проблем. На този мъж му е липсвала привързаност към първата му жена, което му е позволило да си мисли,
че не е нужно да се привързва към никоя друга жена.  Под въздействие на собствената си болка, сега вие
установявате,  че  щастието,  което сте  търсили,  ви  се  изплъзва.  Това  е  така,  защото сте  го  търсила   на
погрешно място. Библията говори много ясно за начина, по който трябва да живеем. Тя казва: „Бягайте от
сексуалната неморалност“  (1Кор.6:18  –  мой превод).  Бог  не  иска  вие  да  продължавате  да  живеете  по
начинът, по който живеете сега, лишена от сигурен фундамент в живота си. Той ви обича и иска вие да
тръгнете по правилния път в живота – а това е Неговият начин на живот. Библията предупреждава: „Има
път, който изглежда прав на човека,  но накрая той води до смърт.“  (Пр.14:12 – мой превод).  Сега е
момента да осъзнаете, че имате нужда от Христос и да се обърнете към Него за прошка и за нов живот. Чрез
вяра Го помолете да влезе в живота ви като ваш Господ и Спасител. После с Негова помощ обърнете гръб на
греха, включително и на връзката ви с този мъж. Това може да не е лесна крачка, но Бог ще ви благослови,
ако Го поставите на първото място в живота си.

* * * 

Въпрос: „Как се отнасяте към човек, който казва, че тяхната църква е единствената, която е
права  и  че  ако  не  сте  член  на  тази  църква,  вие  не  можете  да  отидете  на  Небето?  Имам такава
приятелка и колежка, и тази нейна идея прави трудно общуването ни, защото тя постоянно се опитва да
кани хората да отидат в нейната църква (въпреки, че тази църква е малка и аз даже си мисля, че е
секта).“

Отговор: Библията ни учи, че има само едно нещо, което спасява и ни дава вечен живот и това нещо е
връзката ни с Исус Христос. Ние не сме спасявани чрез членуване в нашите църкви (колкото и важно да е то
за  нашето  духовно израстване),  нито  сме  спасявани  чрез  добрите  ни дела,  нито  чрез  религиозните  ни
дейности. Единствено Христос може да ни спаси, когато ние се обърнем към Него като наш личен Господ и
Спасител. Библията казва: „Спасението не се намира в никой друг; защото няма под небето друго име,
дадено на човеците, чрез което ние трябва да бъдем спасени“ (Деян. 4:12 – мой превод). Молете се за
вашата приятелка. Дълбоко вътре в себе си тя е несигурна и изпитва духовен глад за Бога – глад, който не
може да бъде заситен трайно само чрез активна работа в църквата. Молете се Бог да ви даде шансове да
разговаряте с нея за Христос и да я окуражавате сама да чете Новия Завет. (Много секти твърдят, че вярват в
Библията,  но всъщност те  изопачават  нейното ясно послание  и обезкуражават  хората,  за  да  не я  четат
самостоятелно). Най-важното е вие да сте уверена в личната си връзка с Христос. Вярвате ли в Него за
вашето спасение? Поверили ли сте живота си и вашето вечно спасение в Неговите ръце? Ако не сте сигурна
за собствената ви връзка с Бога, обърнете се веднага, без никакво отлагане с вяра и доверие към Христос.
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„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва
в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

* * * 

Въпрос: „Има ли някаква разлика между гордостта на човека от собствените му постижения и
гордостта, пораждана от външния му вид?“ 

Отговор:  Според  Библията  изглежда,  че  това  е  грях;  но  ако  я  нямаше  този  вид  гордост,  тогава
изглежда, нямаше да имаме причина за поддържане на добър и спретнат външен вид, за добро поддържане
на дома и т.н. Никъде в Библията не съм чел, че Бог възнаграждава немарливостта.  Но Библията поставя
ударението  върху   отрицателното  си  отношение  към  духовната,  а  не  към  физическата  немарливост.
Възможно е човек да е безукорен в облеклото и във външния си вид, и все пак да е немарлив в своя морал и
поведение.  От  друга  страна,  човек  със  скромни материални  възможности може да  не  бъде  поставен в
списъка на „най-добре облечените,“ но неговият или нейният характер може да е безупречен. Бог казва:
„...човека гледа външния вид, а Господ гледа в сърцето“ (1Ц.16:7 – мой превод). Но в същото време аз
вярвам,  че  един  спретнато  облечен,  чист  и  добре  поддържан  християнин  прави  по-добро  впечатление,
отколкото християнин с немарлив външен вид. Неразумно е да поддържаме вътрешността на домовете си
безупречно чисти, а да позволяваме на празни консервени кутии и боклуци да се натрупват в двора. Поради
същата причина, ако Христос е изчистил сърцата ни, най-малкото нещо, което ние можем да направим, е да
поддържаме телата си, които са храмове на Духа, да бъдат чисти, спретнати и в приличен вид като за пред
хората.

* * * 

Въпрос:  „Наистина  искам  да  постъпвам  правилно,  но  понякога  съм  твърде  слаб,  за  да  победя
изкушението. Каква надежда има за мен?“

Отговор: Вие се намирате точно там, където се намираме всички ние. Никой от нас не е достатъчно
силен, за да побеждава изкушенията, колкото и добри да са мотивите ни. Това е причината, поради която
Бог е изпратил Своя Син в света – да вземе вината ни, да понесе наказанието заради нашите грехове и да ни
даде силата да побеждаваме изкушението. Може би вашият проблем вероятно се дължи на това, че вие
твърде много се вглеждате вътре в себе си и не отделяте достатъчно време, за да гледате навън от себе си и
нагоре към Христос, който иска да ви помогне? Библията казва: „Никакво изкушение не ви е обземало освен
обичайното за човека; но Бог е верен и няма да ви изпитва повече, отколкото е силата ви; а заедно с
изкушението ще ви направи и изходен път, за да можете да го понесете“ (1Кор.10:13 – мой превод).
Когато изкушенията дойдат, предлагам ви да помолите Бог за сила, както и да ви покаже пътят, който Той ви
е приготвил, за да избягате. И още един съвет: внимавайте, с цел самият вие да не се поставяте съзнателно в
положение,  в  което  ще  бъдете  изкушаван.  Всички  ние  не  сме  зависими  от  едни  и  същи  слабости  и
изкушения. За едни хора алкохолът е изкушение, други хора са изкушавани от нечисти мисли или действия;
за трети вид хора това са изкушавани да имат критично или хладно отношение.  Какъвто и да е видът на
изкушението, бъдете сигурни, че Сатаната ще ви изкушава във вашето слабо място, а не там, където сте
силен. Нашият Господ ни е дал пример как да побеждаваме изкушенията на дявола. Когато бил изкушаван в
пустинята, Той побеждавал Сатаната всеки път чрез използването на Библията. Псалмистът ни казва как да
правим това: „В сърцето си скрих Твоето слово, за да не съгрешавам против Теб“ (Пс.119:11).

* * * 

Въпрос: „Преди няколко месеца си мисля, че станах християнин. Но не съм сигурен, защото това
решение не реши нито един от проблемите ми. Всъщност, сега имам даже повече проблеми, отколкото
преди. Не се ли предполага, че християнството ще реши проблемите на вярващият?“

Отговор:  Библията  не  обещава,  че  Бог  ще ни изведе  от  бедата  или че  ще разреши всичките  ни
проблеми. Тя обещава, че Бог ще ни даде силата да побеждаваме проблемите си и че Той ще ни поддържа
по време на нещастията ни. В 2Кор.12:9 Бог казва: „Достатъчна ти е Моята благодат, защото силата
Ми в немощ се показва съвършена.“  Вярата в Исус Христос решава проблема на греха. Всъщност, това е
най-големият проблем на човека, а от греха произлизат всички останали проблеми. Спасението не е като
хапче аспирин, което успокоява нервите на чувствата.  Спасението достига до корена на проблема и ви
превръща в нов човек. „Който (Бог) направи за нас грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние
чрез Него праведни пред Бога.“
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* * * 

Въпрос: „Аз съм осакатен с артрит и съм непотребен. Какво е доброто в такова живеене?“
Отговор:  Христос  умря  за  вас  и  това  ви  прави  да  сте  много  ценен.  Бог  не  мисли,  че  вие  сте

непотребен. Той се нуждае от всякакви хора, които да вършат Неговата работа. Нуждае се както от хората,
които работят бързо, така и от хората, които работят бавно. Нуждае се както от силните, така и от слабите
хора. Познавам едно момче, което е без ръце и рисува с пръстите на краката си. Куражът на това момче е
вдъхновил много хора да забравят собствените си недъзи.  Ако сте весел и търпелив, когато ви боли, вие
свидетелствате пред хората за Христос. Един пенсиониран свещеник ежедневно работи по 3 часа, пишейки
приятелски писма на хора, които са в беда. Всяка година писмата му носят смелост и утеха на хиляди хора.
Бог има някаква специална работа за вас, която трябва да вършите. Молете Го да ви каже как можете да Му
служите и Той ще ви каже. Ние не можем да разберем защо идва болестта, но когато страдаме, ние трябва
да продължаваме да вярваме в нашия Небесен Отец. Когато сме болни, ние разполагаме с повече време да
се молим, отколкото преди. Молете се както за другите, така и за себе си. Молете се за хората, които ни
управляват. Молете се за мир и справедливост. Даже когато лежите по гръб в леглото, вие можете да се
молите. Това е един от начините, по който можете да работите за Христос и за Неговото Царство.

* * * 

Въпрос: „До преди няколко месеца участвах в една религиозна секта. Престанах да я посещавам, но
все още съм объркан относно Бога. Искам лично да опозная Бога, но не знам накъде да гледам.“ 

Отговор:  Библията ви обещава: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте на
вратата и ще ви бъде отворено. Защото всеки, който иска - получава; който търси – намира и на който
хлопа – вратата ще му  бъде  отворена“ (Мат.7:7-8  – мой превод).  Тези думи са били казани от  Исус
Христос и Той иска вие да откриете истината. Къде можете да намерите Бога? Можете да намерите Бога по
единственият начин  - чрез Исус Христос. Той е Единственият, към Който трябва да гледате. Защо това е
истина? Защото Исус Христос е Самият Бог. Той дойде долу на земята в човешка форма, за да можем ние да
знаем как изглежда Бог.  И Той ни показа, че Бог ни обича, защото Той отиде на кръста и умря заради
нашите грехове. Той доказа, че е единственият Божий Син, който е достоен ние да се покланяме пред Него и
да Му предоставяме живота си, защото Той възкръсна отново от смъртта. Исус е обявил: „Аз съм пътят и
истината,  и  животът;  никой  не  идва  при  Отца,  освен  чрез  Мен“  (Йоан  14:6).  Това  твърдение  е
зашеметяващо, но милиони християни през вековете са открили, че то е вярно. Бог „иска всички хора да
бъдат спасени и да стигнат до познаване на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между
Бога и хора - човекът Христос Исус, който даде Себе Си като откуп за всички хора“ (1Тим.2:4-6 – мой
превод). Увеличаващият се брой на сектите (които твърдят, че притежават истината за Бога, но всъщност не
я притежават, а поробват човека с техните учения) е един от най-тревожните сигнали на нашето време. Тези
секти и техните водачи ви напомнят за онези хора, за които Павел е писал на Тимоти: „Защото от тях са
онези, които се вмъкват в домовете...никога не могат да достигнат до познание на истината...човеци с
покварен ум, чужди на вярата“ (2Тим.3:6-8). Благодарен съм, че вие сте се отделили от тази група, защото
чрез нейните учения нямаше да можете да намерите Бога и Неговата воля за вашия живот. Да, вие можете
да опознаете лично Бога, като се обърнете към Христос и приемете с вяра Него като ваш Господ и Спасител.
След това четете Божието Слово,  Библията и получавайте помощ от други християни, за да израствате
духовно.

* * * 

Въпрос: „Най-големият ни син беше убит при автомобилна катастрофа само няколко месеца преди
да завърши обучението си в колеж. Всичко това изглежда толкова безсмислено, че искрено казано, то
разклати вярата ми в Бога. Можете ли да ми помогнете да разбера това?“

Отговор: Винаги, когато получавам писмо като вашето, ми се иска да имах лесно обяснение, което да
мога да давам, което би могло да се отнася за всички ситуации и да дава отговор на всички въпроси. Но ние
не винаги разбираме напълно защо ни се случват неща,  които изглеждат толкова безсмислени или зли.
Библията говори за „тайната на беззаконието“ (2Сол.2:7) и подсказва, че наистина има тайна за някои от
нещата,  които ни се случват.  Същевременно трябва да помним, че живеем в свят,  който е безнадеждно
опетнен и изопачен от греха. Светът не е бил такъв, когато Бог го е създал; тогава „Бог видя всичко, което
сътвори; и ето, то беше много добро“ (Бит.1:31). Но грехът влязъл в света, когато човешката раса обърнала
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гръб на Бога и вместо да живее по Неговия начин, тя избрала да живее по своя собствен начин. И въпреки
че не можем напълно да разберем това сега, този бунт породил ужасни последствия за човешката раса,
изразяващи се в появата на душевната болка и на смъртта. Загубата на дете е много болезнена и Бог ни
позволява процеса на тъгуване, с цел да можем да издържим на тази болка. Той знае вашата болка, вашето
нараняване и вашия гняв. Докато размишлявате за това, аз ви напомням и за друго много важно нещо. Вие
сте дълбоко наранен, но искам да ви уверя, че Бог знае прекрасно как се чувствате. Откъде знам това? Знам
го, защото и единственият Син на Бога, Исус Христос, също е умирал. Той е страдал и умрял на кръста, с
цел вие и аз да бъдем примирени с Бога. Бог разбира душевната ви болка и иска да ви обгради с Неговата
обич, ако вие му позволите. 

* * * 

Въпрос: „В Библията има един стих, в който се казва: „Никой, който е роден в Бога, не върши
грях.“ Аз си мислех, че съм християнин, но знам, че съм извършил грях. Дали това означава, че не съм дете
на Бога?“

Отговор:  Вероятно имате  предвид 1Йоан 3:9.  Много  хора  са  обърквани от  този стих.  Всъщност
казаното там означава, че човекът, който е роден от Бога не извършва грях като начин на живот или че не
живее постоянно в грях.  Не  позволявайте на вашите грешки или слабости да ви обезкуражават.  Ако в
сърцето си искате да живеете в разбирателство с Бога, ако сте изповядали, че Христос е вашият Спасител,
вие имате уверението, че Неговата кръв ви очиства от всеки грях. На мен ми харесва начинът, по който това
е  казано  в  един  от  преводите  на  Библията  (на  английски):  „Човекът,  който  е  бил  роден  в  Божието
семейство не практикува вършенето на грях, защото сега Божият живот е в него; поради това той не
може да продължава да върши грях, защото този нов живот е бил роден вътре в него и го ръководи – той
е бил роден отново.“  (Коментар: Метафорично казано, в човешкия компютър е монтиран нов софтуер, който управлява

човека. Сменена е гледната му точка за света и сега той има нов манталитет. Д.Пр.)

* * * 
Въпрос: „Аз бях християнин в продължение на няколко години. Въпреки, че все още обичам Исус и се 

чувствам сигурен, че съм Негово дете, аз знам че не израствам във вярата и изглежда винаги съм се 
старал само да се задържа на повърхността, за да не потъна или съм бил пасивен. Има ли някакъв прост 
отговор на този проблем, който можете да ми дадете?“

Отговор: Не може да бъде даден всеобхватен отговор на толкова сложен проблем, но мога да ви 
предложа няколко препоръки:

 Никога не забравяйте, че истинският източник на целия духовния растеж и напредък е Библията.
Ако не изучавате системно Библията, не можете да се надявате на истински напредък.

 Молитвата  е  важна.  Тя  е  съществена  част  от  живота  ви  с  Бога.  Молитвата  е  вашето  истинско
желание, независимо дали то е изразено гласно или е скрито.  Ако искате нещо, което е обещано в
Библията, тогава вие разговаряте с Бога.

 Покорството е ключът за познаването на Библията. (Коментар: „Не давайте свято нещо на кучетата, нито
хвърляйте бисерите си пред свинете“ (Мат.7:6). Бог не се разкрива пред човек, който е непокорен и няма да се подчини
на думите Му. Д.Пр.) Вие не четете Библията, за да задоволявате любопитството си, а за да намерите
практически отговор на истински проблем и когато намерите търсения отговор, вие решително му
се подчинявате.

 Възхвалата на Бога е особено важна. Хвалете Бога както насаме, така и публично, когато е уместно,
за всяка благословия, която сте осъзнали, че ви е била дадена от Него. Хвалението е действие, което
ви поставя пред другите като пример за тях. Не отбягвайте това публично демонстриране на обичта
ви към Бога.

* * * 

Въпрос: „Ако човек е християнин и Бог ръководи, и позволява случването на всяко нещо в живота
му,  когато човекът извърши грях, какво застава в мястото между Бога и човека?“

Отговор:  Вярвам,  че  на  вашият  въпрос  най-добре  може  да  бъде  отговорено  чрез  една  проста
илюстрация, Задавам ви следния въпрос: „Какво се случва в отношението между баща и син в ежедневния
живот, когато синът направи нещо, което е противно на бащата?“  Библията не ни казва, че ние трябва да
живеем безгрешно, дотогава, докато сме в това тяло. Тя казва: „Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и
истината не е в нас“ (1Йоан 1:8). Когато човек извърши грях, във взаимоотношението му с Бога се появява
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скъсване и това взаимоотношение не се възстановява напълно, докато човекът не изповяда греха, който е
направил.  Иначе  казано,  ние  все  още  може  да  сме  синове  на  Бога,  но  няма  да  се  наслаждаваме  на
дружеското  общуване,  което  трябва  да  имат  праведните  синове.  Има  хиляди  християни,  които  нямат
радостта и мира, които носи другарското общуване с Бога. Нищо не може да се сравни с радостта и екстаза
на този вид ежедневното общуване с Бога. Опитайте го, вкусете от него и вие!

* * * 

Въпрос: „Аз съм много стар човек и съм извършил много грехове в живота си. Сега искам да се
обърна към Бога, но се страхувам, че Той няма да ме приеме в този късен етап от живота ми. Освен това
вече не съм способен да направя нещо, с което да заслужа Неговото благоволение.  Можете ли да им
помогнете?“

Отговор:  Не знаете ли, че желанието ви да опознаете Господа е признак, че Божият Дух ви говори
сега? Ако не ви говореше Той, вие нямаше да имате това желание. Вашата възраст не е най-важното нещо,
което трябва да бъде вземано предвид в този случай, след като имате желанието.  Наскоро чух за една 94-
годишна жена, която станала християнка. Веднъж Исус разказал една притча за да покаже, че заслугите ви
не са важни при условие, че вие приемете поканата, когато тя ви бъде дадена. Тази притча се намира в
Мат.20:1-16 и завършва с познатият стих: „Така последните ще бъдат първи, а първите – последни.“ Има
добра причина това  да е  така.  Спасението не зависи от вашите лични заслуги,  а  от заслугата на Исус
Христос. През живота си ние не можем да натрупаме достатъчно заслуги, за да отидем на небето. По този
повод Павел е написал следното: „И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Дали въз
основа  на спазването на закона? Не, но чрез закона на вярата“ (Рим.3:27 – мой превод). След като е така,
аз ви окуражавам да отговорите положително на поканата да вярвате в Христос, защото Той е способен да
спасява всеки човек, който влиза в Бога чрез Него.

* * * 

Въпрос: „Не съм съгласен с вас, когато правите такива обобщаващи твърдения, че всеки човек е
грешник. Има огромен брой чудесни хора по света, които със сигурност не са толкова лоши.“

Отговор:  Така  казва  Библията:  „Всички  съгрешиха  и  не  заслужават  да  се  прославят  от  Бога“
(Рим.3:23). Ако няма други причини, даже само тази ще бъде достатъчна, в подкрепа на казаното от мен. Но
има и втора причина. Когато приемем нейната гледна точка, това най-добре обяснява човешката природа.
Няма никакво съмнение, че чудесните и добри хора, за които говорите вие са толкова добри, когато бъдат
оценявани  според  човешките  стандарти.  Но  когато  направим  сравнение  на  изискванията  на  нашите
стандарти  с  изискванията  на  Божиите  стандарти  на  светостта,  чак  тогава  разбираме  истината  на
твърдението,  че  няма  безгрешни  хора.  Всеки  човек,  който  не  е  толкова  добър,  колкото  е  добър  Исус
Христос, е грешник. Единствено Той е световният пример на Някой, който е без грях. Другите хора, даже
добрите и чудесните хора, които може би имате предвид, си имат своите слаби моменти, когато те не са
успявали да задоволят даже изискванията на техните недостатъчно точни стандарти.  Това е причината,
поради която всички ние се нуждаем от безгрешен Спасител. Библията казва следното за Исус: „Който
(Бог) заради нас направи грешен Онзи (Исус), Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни
пред Бога“ (2Кор.5:21 – мой превод). 

* * * 

Въпрос:  „Аз израснах в християнско семейство,  където Библията беше ясно преподавана и ние
вярвахме в нея. Откакто пораснах, съм виждал как по-възрастни хора са ставали християни и как са се
радвали. А аз никога не съм имал такава радост. Дали причината е в онова, на което съм бил учен през
целия си живот за Исус и за „доброто“?“

Отговор:   Може би  има  две  причини,  поради които  не  сте  изживявали  тази  „радост,“  която сте
виждали в други хора.  Първо,  ако сте приели Христос  в  началото на  живота си,  преходът от невинно
детство  към  вярващ  християнин  не  е  бил  толкова  забележим,  какъвто  е  преходът  на  зрелия  човек  в
християнинството,  чиято  съвест  е  натоварена  през  годините  с  насъбрало  се  усещане  за  вина.  Като
илюстрация: нека да си представим, че фермер се прибира от нивата заедно със сина си. Момчето носи
няколко житни класове, а бащата е прегърбен под тежестта на един чувал с жито. Да си представим, че по
пътя ги настигне техен приятел с една каруца и предложи на бащата и на момчето да ги откара с нея у дома
им. Приятелят е взел  товара и на двамата, но е очевидно, че бащата ще се чувства много по-облекчен и
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благодарен, отколкото момчето. При отиването на момчето при Христос, понеже неговият товар на греха е
по-малък,  то  може  да  не  изживее  изумителната  радост  на  закоравелият  грешник,  който  намира
освобождение от своята вина чрез Христос. Неговият товар е много по-голям, поради което и радостта му е
по-голяма. Другата причина може да е, че вие сте вярвали във вашето добро отглеждане, а не в личността на
Христос. Единствено вие можете да решите кое от двете е вярно във вашия случай.

* * * 

Въпрос: „Как човек може да е сигурен, че е християнин?“
Отговор:  Библията  предоставя  начини,  чрез  които  ние  можем  да  имаме  увереността  за  нашето

спасение. Разбираме, че сме станали християни поради промяната, която се извършва в нас. Библията казва:
„Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото замина, новото дойде .“ (2Кор.5:17 – мой
превод).  Разбираме, че сме станали християни поради поради присъствието на Божият Дух в живота ни.
„По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото Той ни е дал Духът Си“ (1Йоан 4:13).
Разбираме, че сме станали християни, ако любовта е господстващата сила в живота ни. „Възлюбени, да се
обичаме  един  друг,  защото  любовта  е  от  Бога;  и  всеки,  който  обича,  е  роден  от  Бога  и  познава
Бога...защото Бог  е  любов“  (1Йоан 4:7-8).   Разбираме,  че  сме  станали  християни,  когато  установим в
сърцето  си,  че  трябва  да  се  покоряваме на  Бога.  „И от това  разбираме,  че  Го  познаваме,  ако  пазим
заповедите Му“ (1Йоан 2:3).

* * * 

Въпрос: „Чувам, че хората говорят за мир в сърцето и на мен ми се иска да имам точно този мир.
Даже понякога ходя на църква, но все още имам усещането, че нещо ми липсва. Наистина ли е възможно
да имаме мир в сърцето си?“

Отговор:  Да, възможно е да имаме мир в сърцето си. Христос е обещал на учениците си: „Мир ви
оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам така, както светът дава. Не позволявайте на сърцата си да
се тревожат и не се страхувайте“ (Йоан 14:27 – мой превод). Как мирът на Христос идва в сърцата ни?
Забележете,  че  Исус  не  казва,  че  Той  непременно  ще  ни  даде  мир  чрез  премахване  на  всички  наши
проблеми и трудности; всъщност, Той казва тези думи на учениците Си само няколко часа преди да бъде
арестуван  и  изпратен на  смърт на  кръста.  Вместо това  Христос  може да  ни  даде  мир  даже  докато се
намираме сред житейските бури. Ще ви предложа три вида мир, които Христос ни дава, когато ние отворим
сърцата си за Него и вярваме в Него. 

Първо, има мир на прошката. Ние сме извършили грях против Бога и независимо от това, че ние
може да се опитваме да скрием този грях, ние се чувстваме виновни и знаем, че заслужаваме само Божието
осъждане. Но Христос дойде за да ни даде мир с Бога. „И така,  тъй като бяхме оправдани чрез вяра, ние
имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос“ (Рим.5:1 – мой превод).

Второ, има мир на присъствието на Христос. Когато отидем при Христос, Бог Светия Дух започва да
живее в живота ни. Мислете за това! Самият Бог идва да живее в нас. Даже когато не усещаме Неговото
присъствие, Той продължава да е тук и чрез вяра ние можем да бъдем сигурни в този факт. Исус е обещал:
„И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века“ (Мат.28:20).

Трето,  има мир на Божията сила. Ние не можем да живеем така както трябва, но Бог ще ни помага,
когато ние Го молим за да ни даде сила. Апостол Павел е познавал силата на Христос, както са я познавали
и християните през вековете: „Аз мога да направя всичко чрез Онзи, който ми дава сила“ (Фил.4:13 – мой
превод).

Как  можете  да  опознаете  Божия  мир?  Чрез  отваряне  на  живота  си  за  Христос  чрез  вяра  и  като
предадете живота си на Него като Спасител и Господ. Когато ежедневно правите тази крачка и се учите да
вярвате на Неговото Слово, Библията, вие ще опознаете радостта на Неговия мир.

* * * 

Въпрос:  „Предполагам,  че  когато  съм  гледан  отвън,  аз  съм  добър  човек,  но  ще  умра  от
притеснение, ако някой може да прочете мислите ми. Не харесвам това, но изглежда че не мога да ги
контролирам. Имате ли някакъв отговор за това? Или всеки човек има такива мисли?“ 

Отговор:  Предполагам, че от време на време всички ние се чувстваме като вас и то поради една
добра причина – мислите ни са най-надеждния индикатор за това какви хора всъщност сме ние.  И когато
разгледаме искрено мислите и мотивите си, ние трябва да признаем, че не сме толкова добри, колкото бихме
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искали другите хора да вярват,  че  сме.  Една от най-важните истини на Библията  е,  че  Бог иска да ни
промени – не само видимите ни постъпки, но и най-скритите ни мисли. Една от причините е следната: Той
знае, че когато вършим грях, това се случва, защото първо ние сме позволили на зли мисли да ни ръководят.
Исус е казал: „Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си
съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща“ (Мат.12:34-35).
А Бог може да ни промени – както външно, така и вътрешно – ако предадем живота си на Христос и Му
позволим да работи в сърцето ни. Започнете, като предоставите живота си на Исус Христос и Го поканите
да влезе в сърцето и в мозъка ви. После се научете ежедневно да живеете с Него и да Му позволявате да
изпълва живота ви. Виждали ли сте някога кофа, пълна със застояла и лошо миришеща вода? Единственото
решение е да я изпразните, после да я почистите и след това да я напълните с чиста вода. Това ще направи
Христос, ако ние Му предадем живота си и позволим на Словото Му, Библията, да напълни сърцата ни. „Не
се приспособявайте повече към манталитета на този свят, а бъдете преобразявани чрез обновяване на
вашия ум“ (Рим.12:2 – мой превод). 

* * * 

Въпрос: „Как мога да се чувствам близо до Бога? Имам приятелка, който постоянно говори колко
реален е Бог за нея. Аз искам Бог да е реален и за мен, но Той не е. Има ли някаква тайна за опознаването
на Бога или това просото е нещо, което трябва да се надяваме, че ще се случи и на нас?“

Отговор:  Някога замисляли  ли сте се за начинът, по  който се развива приятелството между двама
души? Първо те  трябва да се запознаят; вие не можете да станете приятелка на човек, когото никога не сте
срещали! После прекарвате време заедно и разговаряте. Без да имате време, през което да общуват, връзката
ви никога няма да се задълбочи. По същият начин се развива и връзката ви с Бога. Бог ни обича и иска да
бъде наш приятел – по много по-задълбочен начин, отколкото е при приятелството между хората. Някога
„запознавали“ ли сте се с Него чрез обръщане към Него и с молба към Неговия Син Исус Христос - да влезе
в сърцето ви и да премахне греховете ви? Ако до сега не сте направили това, отворете живота си за Него и
посветете себе си на Него. После се научете да прекарвате време с Бога и ежедневно да говорите с Него.
Как ще правите това? Ще го правите чрез Библията, която е Божието Слово и е Неговият начин да ни
говори. После се молете на Него, благодарете на Бога за всичко, което Той прави за вас и споделяйте с Него
вашите товари и тревоги. Исус е казал: „Наричам ви приятели, защото ви казвам всичко, което съм научил
от Моя Отец“ (Йоан 15:15 – мой превод). Всеки ден прекарвайте време насаме с Бога. В началото това
време  може  да  е  само  няколко  минути,  но  когато  разберете  Неговата  любов  към  вас  и  започнете  да
разбирате, че Той е постоянно с вас, тогава близостта ви с Него ще порасне и вие ще разберете как можете
във всеки момент да се обръщате към Него. Даже когато не усещате Неговото присъствие, чрез вяра вие ще
знаете, че Той все пак е с вас, защото е обещал: „Никога няма да те оставя и никога няма да те забравя“
(Евр.13:5 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Имам усещането, че в някакъв момент от живота си ние пропуснахме нещо много важно.
Съпругът ми и аз сме на средна възраст и имаме много успешен бизнес. Всяко от децата ни попадна в
някаква трудна ситуация (като употребата на наркотици) и ние чувстваме празнота вътре в себе си.
Според вас къде сбъркахме?“

Отговор:  Библията  ни дава формула за  възпитание на децата,  но същевременно им дава  на тях
свободната воля да правят избор между живеенето според начина, по който живеят хората и начинът, по
който Бог  иска  ние  да  живеем.  От  въпроса  ви  разбирам,  че  в  живота  си  вие  сте  дали предимство  на
материалния успех пред търсенето на Божията воля  и  Неговия  план за  живота  на  вас  и  на децата ви.
Предлагам  ви  първо  искрено  да  потърсите  Божията  прошка  заради  неуспеха  ви  да  бъдете  такъв  вид
родители, каквито Бог е искал да бъдете. После идете при всяко от децата си насаме и изповядайте греха си.
Кажете им, че съжалявате, че сте дали приоритет на материалните неща и ги помолете да ви простят. Не
очаквайте това да стане веднага, защото ще трябва да се проведе продължително лекуване. После вземете
решение, че от този ден нататък Христос ще бъде центърът на вашия живот и на вашия брак. Ако се налага
да се откажете от някои от привичките си, за да заживеете в хармония с Бога и с децата си, откажете се и се
променете. С досегашния си начин на живот вие отново потвърждавате Библията, която казва: „Каква е
печалбата на човек, ако спечели целия свят, а загуби собствената си душа?“ (Марк 8:36 – мой превод). Но
преди всичко друго помнете, че за Бога всичко е възможно, включително спасението на вас и на децата ви“
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* * * 

Въпрос: „Какво точно е атеистът? Дали това е човек, който не знае дали Бог съществува или не
съществува? Ако е така, предполагам, че аз съм атеист, защото имам много съмнения и се питам дали
ние всъщност знаем нещо за Бога? Бих искал да знам, че Бог е реален, но не знам.“

Отговор:   Според  начинът,  по  който  сами  описвате  себе  си,  вие  приличате  повече  на  агностик.
Атеистът не вярва в Бога; а агностикът не е сигурен, дали Бог съществува или не. Буквалното определение
на думата „агностик“ е:  човек, на който му липсва знание – т.е. човек, който казва, че не знае дали Бог
съществува или не. А можете ли да стигнете до познанието за Бога? Да! И вие не само можете да знаете, че
Бог съществува, но можете да Го опознаете, като имате лична връзка с Него. Разберете, че Бог не ни е
оставил да се чудим и да се питаме дали Той съществува или не, както и как изглежда Той. Вместо това и
това е много важно за вас да го разберете, Бог е изявил Себе си пред нас. Как е направил това? Той е
направил това по начин, който зашеметява умовете ни. Направил е това, като е превъплътил Себе си в
човешка плът и е станал човек. Искате ли да знаете как изглежда Бог? Изследвайте Исус Христос, защото
Христос е Бог в човешка плът. „Него, Който е (видимият) образ на невидимия Бог...Защото Бог благоволи
да всели в Него съвършената Си пълнота“ (Кол.1:15, 19). Христос е потвърдил, че е бил Божият Син чрез
възкресението си от смъртта след като е умрял на кръста. Каня ви да погледнете с отворен ум и с отворено
сърце към Исус, такъв, какъвто е описан в Новия Завет. Когато направите това, вие ще откриете, че Бог ви
обича и че Той е направил всичко възможно, за да премахне бариерите между Бога и човечеството. След
това посветете живота си на Христос и открийте за себе си че „на онези, които Го приеха, даде правото да
станат Божии чеда“ (Йоан 1:12)

* * * 

Въпрос: „Знам, че проповедниците говорят много за разкаянието заради извършения грях, но какво
точно имате предвид, когато говорите за разкаянието? Знам, че има много погрешни неща в живота ми,
но ако ще трябва да чакам да се отърва от всички тях, преди Бог да ме обикне, тогава предполагам, че аз
нямам шанс да стана християнин.“

Отговор:  Думите „разкаяние или покаяние“ са използвани често в Новия Завет и буквално означават
„да променим манталитета си или да променим начинът си на мислене, или да променим гледната си точка“
за начинът,  по който живеем.“ Исус е  казал:  „Не съм дошъл да призова праведните,  но грешните към
покаяние“ (Лука 5:32). Иначе казано, да се покаем, означава да  осъзнаем факта, че сме грешни хора и че
начинът по който живеем е погрешен в очите на Бога. Това означава, че ние също имаме ново отношение
към греха – вече не го обичаме или извиняваме, а разбираме, че той е нещо погрешно, което отвращава
Бога. Когато истински се разкаем, ние всъщност искаме да се откажем да вършим грях и с Божията помощ
ние ще се отделим от него. Разкаянието не е просто чувство за вина заради греховете ни, или съжаление,
защото знаем, че това, което сме направили е лошо.  Разкаянието означава, че ние наистина отказваме от
греха по най-добрият начин, който знаем и търсим Божията прошка и сила. Но разкаянието е само едната
страна на монетата. Да, ние трябва да се разкаем. Но добрата новина  на евангелието е, че Бог ще ни прости,
когато ние се разкаем! Бог ни обича и Христос е умрял на кръста за да премахне греховете ни. „Кръвта на
Синът Му Исус (Христос) ни очиства от всеки грях“ (1Йоан 1:7).  Когато се разкаем и после приемем
Христос в живота си чрез вяра, Бог ни прощава и ни прави Негови деца.  Той ни приема точно такива,
каквито сме. Осъзнали ли сте вашата собствена нужда от разкаяние и вяра в Христос? Не позволявайте на
гордостта да ви пречи. Вместо това изповядайте пред Бога, че знаете, че сте грешен човек, че съжалявате
заради греховете си и се разкайвате за тях, а после помолете Христос да влезе в живота ви като ваш Господ
и Спасител

* * * 

Въпрос: „Знаете ли точно кога станахте християнин? Аз имам приятели, които казват, че знаят и
че всеки човек трябва да помни тази дата, но това ме кара да се чувствам странно, защото аз  не мога
да кажа кога съм станал християнин.  Израснах в християнско семейство и доколкото си спомням, аз
почувствах, че Бог ме обича и повярвах в Христос за моето спасение.“

Отговор:  Да, аз мога много ясно да си спомня вечерта, когато взех решение да вървя след Христос.
Бях 17-годишен и се намирах в моя роден град Шарлот. След един период на духовна борба излязох отпред
по време на богослужение в църквата и публично обявих, че съм решил да вярвам в Христос. От друга
страна съпругата ми не може да си спомни точният момент, когато е повярвала в Христос и се е доверила на
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Него за  спасението си.  Нейните родители бяха мисионери в Китай и от най-ранните й години те са  й
говорели за Христос и за начина, по който Той ни обича и е умрял заради греховете ни. Нейното навлизане
във вярата донякъде прилича на навлизането във вярата на Тимоти, младият помощник на Павел:  „От
детинство знаеш Писанията, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус“
(2Тим.3:15). Истината е, че хората отиват при Христос по различни начини. Важното не е как или кога сме
отишли при Христос, а да сме сигурни, че сме стигнали при Него и че вярваме единствено в Него за нашето
спасение. Трагично е, че много хора израстват в християнски семейства и през целия си живот ходят на
църква, но въпреки това не вярват истински единствено в Христос за спасението си. Благодарете на Бога за
това, че сте израсли в християнско семейство и за вашата вяра в Христос, който е умрял на кръста заради
вас. И се уверявайте, че израствате духовно във връзката си с Него чрез Неговото Слово и чрез ежедневна
молитва.

* * * 

Въпрос: „Преди известно време четох един от вашите отговори относно лошите мисли. И аз съм
загрижен заради това, защото колкото повече се опитвам да ги прогоня от мозъка си, толкова повече те
ме  навестяват.  Всъщност,  проблемът  става  още  по-лош,  когато  се  опитам  да  ги  победя.  Аз  съм
християнин и искам да доставям удоволствие на Бога. Има ли някакво решение на този проблем?“

Отговор:   Известно е,  че  ние  не можем винаги да контролираме мислите си.  Всъщност,  вие ще
установите, че отчаяните ви опити да ги прогоните от мозъка си дават точно обратния резултат и лошите ви
мисли са постоянно активни. Това е характерно за повечето духовни борби. Тези мисли не могат да бъдат
победени чрез нашата воля и решителност. И най-доброто  ни решение няма да победи влага. Само когато
признаем,  че  сме  безпомощни и  помолим Бог  да  ни помогне,  тогава  ще намерим освобождението.  До
тогава,  докато се опитвате със собствените си сили, вие ще се проваляте,  но когато почерпите сили от
Божията сила, вие ще намерите облекчение. Вие се тревожите заради порочността на тези мисли. До тогава,
докато  не  ги  одобрявате,  вие  ще  бъдете  добре,  но  когато  настъпи  момент,  в  който  ги  одобрите  и  ги
потвърдите с  волята си,  тогава вие със сигурност се намирате в потиснато духовно състояние.  Веднъж
Павел  е  написал:  „Най-накрая,  братя,  всичко,  което  е  истинно,  което  е  честно,  което  е  праведно,
благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – за това мислете“ (Фил.4-8 – мой
превод). 

* * * 

Въпрос: „Гледах ви онзи ден вечерта по телевизията, когато говорихте за самотата. Според мен
тя е  най-големият ми проблем.  Имам добра работа и  всичко  друго,  но  просто полудявам,  когато се
прибера у дома сред четирите стени на моя апартамент. Моля ви, молете се за мен.“

Отговор:   Аз  вярвам,  че  днес  самотата  е  един  от  най-сериозните  проблеми  в  нашата  страна.  В
обществото ни има някои неща, такива като забързаният живот в градовете, който наистина принуждава
много хора да се чувстват самотни сред тълпата. Има две неща, които специално искам да ви кажа. Първо,
в каквато и ситуация да се намирате,  Бог винаги е с вас.  Когато познавате Христос,  вие никога не сте
напълно сам. Библията обещава: „Никога няма да те изоставя и никога няма да те забравя“ (Евр.13:5 –
мой превод). Където и да отидете или каквото и да правите, Бог е там и чрез вяра вие можете да разговаряте
с Него.  Това е една от причините да съм убеден, че първата крачка за решаване на вашия проблем е да
помолите чрез вяра Исус Христос да влезе в сърцето ви. Той стои край вратата на сърцето на всеки човек и
обещава: „Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, Аз ще вляза и ще ям с него и той – с Мен“ (Откр.3:20
–  мой  превод)  Второто  нещо,  което  искам  да  ви  подканя  да  направите,  е  да  направите  определени
практически стъпки за установяване на приятелски отношения с други хора. Църквата е прекрасно място да
направите  това  –  не  само  в  неделя  сутринта  по  време  на  богослужението,  но  особено  по  време  на
многобройните други събирания и дейности,  които повечето църкви имат.  Освен това,  за  да израствате
духовно, вие имате нужда от общуването с други християни. Молете Бога да ви отведе в църква, в която се
проповядва Христос и където ще можете да си намерите приятели. Опитайте се да стигнете и до други хора.
Сред колегите ви няма ли и други хора, които са самотни? В блока, в който живеете няма ли хора, които
имат малко приятели? В началото може би няма да ви е много лесно, но се научете да бъдете приятел на
другите. Добър начин като начало, е да направите нещо полезно за някой човек, който е в нужда.

* * * 
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Въпрос: „Аз съм естраден артист и работя вечер. Наистина усещам, че имам нужда от Бога, но
напоследък започнах да пия. Понякога чувствам, че живота е много безплоден и празен. Има ли някаква
помощ за мен?“

Отговор:  Прав сте да се тревожите за посоката на живота си и първият ми съвет е да не търсите
утеха в алкохола. Алкохолът замъглява правилните преценки и ви оставя неспособен да мислите ясно или за
разбирате това, което Бог се опитва да ви каже. Всъщност това, към което се стремите показва, че вие се
тревожите за посоката в която върви живота ви. Без Христос животът е безплоден и празен. Бог ни е създал
да имаме връзка с Него, а ние се опитваме да запълним празнотата вътре в нас - която Бог иска да запълни
със Себе си - с успех, слава, пари, похот и всякакви други фалшиви богове, които никога не ни насищат.
Библията казва: „Който дойде при Мен, Аз никога няма да го изгоня“ (Йоан 6:37). Това, което първо трябва
направите,  е  да  идете  при  Бога.  Изповядайте  греха  си  пред  Него  и  приемете  Исус  Христос  като  ваш
Спасител. После обмислете видът на „естрадата“ в която участвате и се запитайте дали това е Божията воля
за вашия живот. Намерете други хора, които искат да живеят за Бога и започнете да прекарвате време с тях и
да четете Божието Слово.

Глава 10

Молитвата наистина ли извършва промяна?
 

Въпрос: „Считате ли, че молитвата наистина прави промяна в живота ни?“
Отговор: Да, убеден съм, че молитвата прави промяна. Нека Библията да отговори на вашия въпрос:

„Молитвата на праведния човек е мощна и резултатна“ (Як.5:16 – мой превод).  Бог винаги отговаря на
молитвата – не понякога, а винаги. Ние не винаги разбираме как Бог отговаря на молитвите ни – понякога
той казва „да, а друг път отговаря с „не“ или „чакай.“ Но една от най-големите привилегии на детето на
Бога е  привилегията да отива директно при Бога, когато се моли. Това е възможно, защото Исус Христос ни
е примирил с Бога чрез Своята смърт на кръста. Ние сме отделени от Бога, но Христос отнесе греховете ни
и когато чрез вяра отидем при Христос с вяра, ние биваме обединявани с Бога. „Следователно, тъй като
бяхме оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством Когото
ние чрез вяра придобихме достъп до този благодат, в която стоим сега“ (Рим. 5:1-2 – мой превод). Да, ние
имаме достъп до Бога чрез Исус Христос. Дали това означава, че ние можем да молим Бог за каквото и да е
– колкото и егоистично да е то – и Той автоматично ще удовлетвори молбата ни? Не, когато се молим, ние
трябва  да  се  стремим да  се  изпълни  Божията  воля,  а  не  нашата  собствена  воля.  (Разбира  се,  това  не
означава,  че  не трябва да отнасяме с  молитва нашите тревоги при Бога – точно обратното,  но нашето
желание е да виждаме, че Бог работи в съответствие с Неговата безгрешна воля.) Библията казва: „Това е
уверението, което имаме, когато се обръщаме към Бога: че ако се молим за нещо, което е по Неговата
воля, Той ни слуша. А ако знаем, че Той ни слуша – ние знаем, че имаме това, за което сме Го помолили .“
(1Йоан 5:14-15 – мой превод). Дали молитвата е централна част от живота ви? Молете се за собствените си
нужди. Молете се за  нуждите на другите хора.  Възхвалявайте Бога в молитвата си и се молете Той да
ръководи живота ви. „Постоянствайте в молитвата и бдете в нея с благодарение“ (Кол.4:2). Запомнете, че
Христос се е молил постоянно и ако Той, безгрешният Божий Син е трябвало да се моли, колко повече
трябва да се научим ние да се молим „непрестанно“ (1Сол.5:17).

* * * 

Въпрос: „Какво казват хората, когато завършват молитвата си с думите “в името на Исус“?
Всъщност никога не съм разбирала това.“ 

Отговор: За да разберете смисъла на този израз, вие трябва да знаете нещо за смисъла и важността на
името в древния свят.  По времето на Исус, името на човека е имало много важно значение. (Същото се е
отнасяло и за времето на Стария Завет.) Причината е, че името на човека е било считано за обобщение или
за показател на неговия истинският характер или природа. (Коментар: Сега подобна роля до известна степен играе

„прякорът“ на човека. Д.Пр.) Почти със сигурност можете да кажете, че името на човека е описвало неговата
самоличност. Името не е било просто звук или дума – то е имало смисъл. (Сега ние сме изгубили тази
представа, но в миналото това е било валидно и в английския език, например, когато името на някой е било
Armstrong, това означавало, че той е имал силна ръка.) Ще ви дам един пример от Стария Завет,  за да
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онагледя смисъла на това,  което казвам. Веднъж Давид имал проблем с един мъж, на име „Надал“.  На
оригиналният еврейски език това означава „глупак“ и наистина, мъжът е бил точно такъв. Той отказал да
помогне на Давид, въпреки че Давид му бил помагал. Обаче съпругата на Надал призовала Давид да не
наврежда на съпруга й, въпреки неговото непристойно отношение към Давид. Тя казала: „Нека господарят
ми не обръща никакво внимание на този злонрав човек Надал; защото каквото е името му, такъв е и той.
Надал е името му и безумие обитава в него“ (1Ц.25:25). Името му – Глупак - е показвало целият характер
или природата на този мъж. А сега се замислете за името на Исус. На оригиналния език на Новия Завет
„Исус“ означава „Господ спасява.“ Пълният смисъл на това име е даден чрез ангелът на Йосиф: „Ти ще му
дадеш  името  Исус,  защото  той  ще  спаси  хората  си  от  греховете  им“  (Мат.1:21  –  мой  превод).
Следователно, когато се молим „в името на Исус,“ ние си припомняме кой е Исус и какво е направил Той за
нас чрез смъртта и възкресението Си. Ние си припомняме, че Той е направил възможни нашите молитви,
защото Той ни е спасил, примирил ни е с Бога и е нашият посредник. Ние не можем да отидем при Бога със
собствените  си  заслуги,  защото  сме  грешници.  Но  Христос  е  премахнал  греховете  ни  и  е  направил
възможна прошката. Да се молим в името на Исус – както трябва да се молим – означава да признаваме, че
се нуждаем от Христос и искаме да намерим Неговата слава и Неговата воля в молитвите си.

* * * 

Въпрос: „Мислите ли, че е възможно да ядосваме Бога, защото се молим твърде много за някакъв
конкретен проблем, който имаме? Аз се тревожа да не Му досаждам твърде много с моите проблеми.“ 

Отговор:  Не, Библията ни казва да упорстваме в молитвата за всяко нещо. Бог не винаги отговаря
така, както на нас ни се иска или тогава, когато на нас ни се струва, че Той трябва да ни отговори. Ние би
трябвало да сме Му благодарни за това. Той знае много по-добре от нас кое решение е най-доброто! Но
Библията ни казва: „Непрестанно се молете“ (1Сол.5:17). Исус е разказал една притча за упорита вдовица,
която постоянно се молела на един съдия да издаде присъда в нейна полза, което той най-накрая направил.
(В Лука 18:1-8). Една от причините, поради която Исус е разказал тази притча, е за да ни окуражи често да
се молим. Но има две неща, които искам да добавя. Първо, уверявайте се, че не се опитвате да промените
решението на Бога за нещо, за което Той вече е отговорил. Иначе казано, възможно е Бог да отговори на
нашата молитва с „не,“, а не с „да.“ Запомнете, че Бог отговаря на молитвата по един от следните три
начини, поне що се отнася до времето: „да,“ „не“ и „чакай.“ В молитвата преди всичко друго ние искаме да
се изпълни Божията воля, а когато Той вече е действал, ние не трябва да се сещаме, когато вече е късно или
да се опитваме да променим безгрешната Му воля.  Второ, запомнете, че има времена, когато самите ние
трябва както да действаме, така и да се молим. Което означава, че самите ние се превръщаме в отговорът на
собствените си молитви. Например,  веднъж Исус казал на учениците си:  „Молете се  на Господарят на
жътвата да изпрати работници на жътвата си, т.е, да изпрати работници на своята нива, да са я ожънат“ В
следващите стихове ние виждаме, че самите ученици са били изпратени за вършат работата на Бога. Те се
превърнали  в  отговорът  на  собствените  си  молитви!  (Виж  Мат.9:38,  10:1).  Молитвата  е  една  от
привилегиите на детето на Бога, която е станала възможна поради това, че Исус Христос е отворил пътя до
нашия Отец. Бог ви обича и иска вие да „не се безпокоите за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение“ (Фил.4:6).

* * * 

Въпрос: „Имам приятел, който ми казва, че  e  достатъчно ежедневно само да се моля и да чета
Библията, и проблемите ми ще бъдат разрешени. Аз не съм толкова сигурен, че това е толкова лесно, а
вие?“

Отговор:  Не,  Библията  не  обещава,  че  ако  посветим  живота  си  на  Исус  Христос,  всичките  ни
проблеми ще изчезнат. Ние трябва да посветим живота си на Христос, защото Той  е „  пътят, истината и  
животът  “  (Йоан  14:6),  а  не  защото  се  надяваме  да  избегнем  всичките  си  проблеми  в  този  живот  .
Например, ако наистина разбираме това, което Христос е направил за нас на кръста, ние повече не трябва да
бъдем обременявани от чувството за вина, защото сме изчистени от греховете ни. Но може да  имаме нови
проблеми, които възникват, понеже ние се стремим да бъдем верни на Христос. Погледнете примера на
апостол Павел, най-великият ученик на Исус Христос, който светът е познавал. Въпреки това животът му
често пъти е бил изпълнен с трудности, които съвсем не са били приятни. (Можете да прочетете за някой от
трудностите му в 2Кор.11:23-33).  Разбира се, това не означава, че няма никаква разлика между това дали
вярваме в Христос или не! Да, може да имате проблеми в живота си, каквито имат и другите хора, но има
разлика, защото Христос е с вас! Той може да ви дава сила по време на трудностите, които имате в живота
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си, и може да ви дава мъдростта, с която да се справите с тях. Освен това Той ви дава надежда, защото вие
знаете, че този свят не е краят на всичко. Някой ден ще отидете на Небето и ще бъдете с Христос, където
„смърт няма да има вече; нито ще има жалеене, нито плач, нито болка; защото свърши старият порядък
на нещата“  (Откр.21:4  – мой превод).  До известна степен вашият приятел  ви  е  насочил в  правилната
посока. Естествено, Бог няма да премахне всички ви проблеми, когато предадете живота си на Христос, но
чрез ежедневната молитва към Него и чрез изучаването на Библията, както и чрез вяра в нейните обещания
вие ще израствате и ще се доближавате до Христос, и ще научавате още по-добре „Божият мир, който
никой ум не може да схване“ (Фил.4:7) – независимо от обстоятелствата, в които ще се намирате.

* * * 

Въпрос: „В продължение на месеци се моля Бог да ме промени и да ме направи по-добър човек. Но
изглежда, че нищо не се случва. Според вас какво не е наред?“

Отговор:  Не можа да не изразя учудването си, че вие си представяте, че Бог по някакъв начин ще
влезе в живота ви и по магически начин изведнъж ще ви промени. Все едно, че ще бъдете ударени от
мълния. Но обикновено Бог не работи по този начин. Представяйте си, че това става така: било е нужно
известно време, за да станете такъв, какъвто сте. Ще е нужно известно време, през което Бог ще ви променя.
Трябва да разберете, че Бог също очаква ние да свършим нашата част от работата за промяната. Не знам
точно конкретните проблеми в живота ви, които искате Бог да промени. Например, нека да приемем, че
имате конкретен проблем с думите, които употребявате. Може би казвате неща, които засягат другите хора и
ги карат да се възмущават от вас или пък имате проблеми, защото лесно разпространявате клюки за други
хора. Как си представяте, че Бог ще се справи с този проблем? Първо, Бог ще поиска вие да осъзнаете
сериозността  на  този  проблем.  Той  иска  да  научите,  че  острият  език  е  грях,  който  не  само  наранява
отношенията ви с другите хора,  но е и грях в Неговите очи.  „Езикът е и пожар,  свят на злото сред
частите на тялото. Той покварява целия човек, запалва цялата линия на живота му, а самият език е
запалван от ада“ (Як.3:6 – мой превод).  После Бог иска да предоставите този проблем на Него,  да се
разкаете  заради  него  и  да  признаете,  че  се  нуждаете  от  Неговата  сила,  за  да  се  преборите  с  греха.
„Разкаяние“ означава обмислено да се отречете от този грях и с Божията сила да се борите срещу него в
живота си. Това означава да избягвате ситуации, в които знаете, че ще бъдете изкушен да се провалите – а
това изисква от ваша страна да бъдете дисциплиниран. Това също означава, че ще се стремите да използвате
езика си за да отдавате почит на Бога, както и да се въздържате от зло. Освен това, Бог ви е дал Библията и
вашето ежедневно изучаване и приложение в живота ви на нейните учения е от съществено значение.

* * * 

Въпрос: „Как мога да стигна близо до Бога? Понякога, когато се моля на Него ми се струва, че се
моля на тухлена стена; и въпреки че на безброй мои молитви е отговаряно, изглежда, че молитвите ми
просто  потъват  там  някъде  в  тъмнината,  неизвестно  къде.  Мислите  ли,  че  бихте  могли  да  ми
помогнете?“ 

Отговор: Страхувам се, че вие се опитвате да използвате Бога като някакъв джин или дух, подобен на
духът от лампата на Аладин. Казвате, че на безброй ваши молитви е било отговорено. На мен ми се струва,
че  това  е  доста  добър  осреднен  резултат.  Бог  отговаря  на  всичките  ни  молитви,  но  в  Своята  мъдрост
понякога Той отговаря на молитвите ни с „не.“  Молитвата ни не е израз на желанието ни да използваме
Бога; в повечето случай нейното предназначение е тя да ни постави в позицията, в която Бог ще може да
използва нас самите. Веднъж наблюдавах моряците на огромен презокеански пътнически кораб, когато той
приставаше на кей в пристанището в Ню Йорк.  Първо те хвърлиха едно въже на хората на кея.  После
огромна лебедка на палубата на кораба започна да дърпа въжето, другият край на което беше закачен за
здрав метален стълб на кея. И колкото и да странно, не кеят беше издърпан към кораба, а корабът беше
придърпат и прилепна плътно до стената на кея. Молитвата е такова въже, което придърпва Бога и човека
един към друг. Но тя не придърпва Бога надолу към нас; тя ни придърпва нагоре към Него. Трябва да се
научим да казваме заедно с Христос, Майсторът на изкуството на молитвата: „не Моята воля, а Твоята да
бъде“ (Лука 22:42).

* * * 

Въпрос: „Винаги ли е нужно да се молим продължително време, за да поддържаме духовната си
гледна точка?“
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Отговор: Не продължителността на молитвата е важна. Мислите ли, че Бог е увещаван чрез дълги
молитви или чрез искреността, с която ние се молим? Разгледайте това на човешко ниво: „Кое нещо ви
впечатлява най-силно“? Дали дългата молба, изречена с безразличие или кратката, но искрена молба на
човек, който влага в нея силно желание? Сигурен съм, че можете да видите, че състоянието на сърцето и
решимостта  на  молбата  прави  разликата.  Исус  е  казал:  „Когато  се  молите,  не  използвайте  излишни
повторения, както правят езичниците“ (Мат.6:7 – мой превод). Простата и ясна молба в името на Исус ще
постигне много повече, отколкото милионите апатични и неопределени думи. Накрая, молете се, изпълнен с
очакване. Бог разбира, когато се молите без надежда, че ще ви бъде отговорено. Не можете да се молите, ако
не се молите изпълнен с надежда.  Интересно е да обърнем внимание, че Исус често пъти се е молил сам
през цялата нощ, но публичните му молитви са били много кратки. 

* * * 

Въпрос:  „Дали  е  по-правилно  да  коленичим,  когато  се  молим?  Дали  колениченето  е  израз  на
смирение или пък когато човек е коленичил, е по-вероятно молитвата му да бъде чута?“

Отговор: Не позицията на тялото,  а  настройката на сърцето е  важна,  когато се  молим. Библията
говори за поклонение в молитва,  за коленичене с лице, приведено надолу пред Бога, за стоене прав, за
седене и за вървене.  Важното нещо е не позицията на тялото,  а състоянието на душата.  Ако сърцето е
настроено към Бога, човек може да се моли в каквато и да е поза. Исус се е молим седнал, прав, коленичил и
легнал по очи. Моисей често пъти е лежал по очи, когато се е молил. Даниил често пъти е коленичил.
Учениците са седели в горната стая, когато Светият Дух се спуснал върху тях в отговор на молитва. Ахав се
молел с лице поставено между коленете си. Има моменти, когато харесвам да коленича, когато се моля. В
други  случаи  ми  се  струва  по-естествено  да  седя  или  да  стоя  прав.  Не  вярвам,  че  има  каквото  и  да
специално достойнство в която и да конкретна поза. Бог не гледа външността, а вътре в сърцето.

* * * 

Въпрос: „Моят проблем е, че аз не мога да се концентрирам, когато се моля. В други неща съм
доста способен да концентрирам вниманието си, но не и когато коленича да се моля. Да не би да имам
някакъв дефект?“

Отговор: Това не е сигурен признак, че имате някакъв дефект. Същият проблем са имали и учениците
на  Исус  в  Гетсиманската  градина.  Те  заспали,  когато  им било заповядано:  „бдете и  се  молете.“(Марк
13:33).  Молитвата е най-трудната, в сравнение с всички дейности в християнският живот. Библията даже
подчертава  това,  като  казва:  „понеже не  знаем да се  молим както трябва“  (Рим.8:26).  Някой е  казал:
„Сатаната трепери, когато види, че най-слабият светия е коленичил да се моли.“ Убеден съм, че когато
отидем на Небето, ние ще бъдем изумени от липсата на молитва в живота ни. Молитвата може да премества
планини.  Поради това Сатаната ще прави всичко възможно да ви отклони. Когато се молите, вие никога
няма  да  бъдете  изцяло  свободен  от  разсейването,  но  можете  да  подобрите  способността  си  да  се
концентрирате чрез цитиране на стихове от псалмите и чрез текстове от наръчници за молитва. Помнете, че
молитвата е двустранен разговор. Мълчете и слушайте, за да чуете гласът на Бога. Повечето от нас искат да
говорят твърде много, когато се молят. Бог е обещал специална помощ относно молитвата: „Така също и
Духът  ни  помага  в  нашата  немощ  –  понеже  не  знаем  да  се  молим  както  трябва;  но  самият  Дух
ходатайства за нас със стенания и думи, които не могат да бъдат изговорени“ (Рим.8:26 – мой превод).
Какъвто и да е вашият проблем, не се обезкуражавайте. Продължавайте да се молите.

* * * 

Въпрос: „Имам много проблеми, които искам да бъдат разрешени. Наистина ли е вярно, че ако
човек има достатъчно вяра, тогава на всичките му молитви ще бъде отговорено? Как мога да придобия
този вид вяра?“

Отговор: Да бъдем християни не ни гарантира безпроблемен живот. Исус е бил “презрян и отхвърлен
от хората, човек на скърби и навикнал на страдания“ (Ис.53:3 – мой превод). Апостол Павел често пъти е
имал  проблеми  и  трудности,  докато  е  работел  за  Христос.  Но  Бог  обещава  няколко  важни  неща.  Той
обещава, че докато имаме проблеми, Той ще бъде с нас, за да ни помага и да ни подсилва. Той може да ни
даде специална мъдрост, за да се справим със ситуацията.  Може да ни даде специална порция духовна
смелост и здравина. „Не се бой, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш
през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят...Не бой се, защото Аз съм с теб“ (Ис.
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43:1-2,  5).  Той  ни  е  обещал  да  ни  дава  мир,  когато  сме  сред  житейските  бури.  Когато  се  научим  да
доверяваме бъдещето си в Неговите ръце, тогава знаем, че не трябва да се тревожим и притесняваме за
крайния  резултат.  „Не  се  безпокойте  за  нищо,  но  във  всяко  нещо  с  молитва  и  молба  изказвайте
прошенията си на Бога с  благодарение;  и Божият мир,  който никой ум не може да схване,  ще пази
сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Фил.4:6-7).  Бог чува молитвите ни и ние можем да имаме
увереност, че Той ще отговори по правилният начин. Накрая, Бог ни дава надежда за бъдещето. Даже когато
живота ни изглежда, че е потънал в проблеми, ние знаем, че има блестящо бъдеще пред нас на Небето за
всички онези,  които познават Христос.  Тогава вече няма да има никаква болка или проблеми и ние ще
бъдем с Христос във вечността.

* * * 

Въпрос: „Знам, че вие призовавате хората ежедневно да отделят време за молитва и за изучаване
на Библията, но по някакъв начин изглежда, че аз просто не мога да правя това. Защо считам, че това не
е важно? По няколко пъти седмично ходя на църква и усещам, че се доближавам до Бога чрез научаването
на Библията, което получавам там.“

Отговор: Добре е, че придобивате духовност от изучаването на Библията във вашата църква. Но Бог
иска и да ви благославя духовно и когато се срещате ежедневно с Него. Не е нужно това да е сложно или
продължително време, но всеки от нас може да печели от времето, прекарвано насаме с Бога. Предлагам ви
4 указания, които могат да ви помогнат за да започнете. 

Първо, направете това да е една от ежедневните ви задачи. Много хора не отделят време – ежедневно
да отделят даже няколко минути за молитва и изучаване на Библията, защото не разбират, че това е важно
нещо. Но когато правите това редовно, то може да подсили вашата духовност.  То помага и на другите,
когато отделяте време, за да се молите да тях. Помнете, че Бог иска да общува с нас.

Второ, отделяйте време в точно определена част деня. Установил съм, че ако не планирам определено
време за  изучаване на Библията и за  молитва,  другите задачи много лесно нахлуват  и за  изучаване на
Библията и за молитва не остава време.  Винаги можем да намерим време за тези неща, които считаме, че
наистина са важни. Отделете време, когато сте бодър и няма да бъдете притесняван и прекъсван, даже ако в
началото този период трае само няколко минути и си наложете да давате приоритет на това занимание.

Трето, имайте план. Прекарайте няколко минути в молитва – благодарете на Бога заради Неговите
благословии, предоставете Му нуждите си и си припомнете нуждите на другите хора. Много хора считат, че
е полезно да ползват списък на хората, за които трябва да се молят. После четете Библията. Не считайте, че
сте длъжен да четете дълъг откъс – много по-добре е да прочетете няколко стихове и да разберете тяхното
значение,  отколкото да четете дълъг откъс и да не схващате голяма част от казаното в него.  Започнете
четенето с някоя от книгите в Библията (примерно, с евангелието на Йоан) и го четете всеки ден.

Накрая, разбирайте и прилагайте в живота си. Какво казва този откъс от Библията за Бога или за
начина,  по който ние трябва  да живеем?  И по какъв начин животът ми трябва да бъде променен като
резултат от това, което Бог ми е показал тук?
Да, важно е ежедневно да разговаряме с Бога чрез Неговото Слово. А когато опознаем Христос, ние можем
да общуваме с Него по всяко време.

Глава 11

Искам да знам каква е Божията воля
 

Въпрос: „Аз съм нов християнин и искрено искам да науча каква е Божията воля, но как бих могъл
да знам, каква всъщност е Божията воля за мен самият?“

Отговор:  Има много начини, чрез които Бог ни води, но само когато сме предоставили умовете и
сърцата си на Него, ние можем понякога да чуем Неговия глас. Бог ни говори понякога чрез Светия Дух,
докато ние се молим. Познавам човек, който имаше да се справя с много труден проблем. Той беше искрен
християнин и се молеше за този конкретен проблем, и докато се молеше, той получил ясно усещане за
отговора, който беше толкова категоричен, че той станал от колениченето си и го записал. По-късно същият
ден, по време на една конференция, където този проблем бил обсъден, той прочел това, което бил записал
по време на молитвата  си.  Веднага цялата  група,  въпреки че  до тогава  мненията  на  участниците  били
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разединени и противоположни едно на друго, почувствали, че това е отговорът и единодушно се съгласили.
В  резултат  от  това,  проблемът,  която  разделял  в  продължение  на  месеци  християните  от  групата,  бил
разрешен в абсолютна хармония. Понякога Бог води хората чрез думите и действията на други хора. Често
Той ни дава директни указания, докато се молим за тях и четем Библията си. Има времена, когато група от
хора може да стигне до заключение, което да показва как трябва да постъпи един от тях. Най-важното нещо
е да бъдем готови да извършим това, което е по волята на Бога. Когато решението ни е вярно, Бог със
сигурност  ще ни уведоми по такъв  начин,  че  ние  да  разберем това.  Много  християни в  живота  си  са
проверили верността на твърдението на пророк Исая: „И ушите ти ще чуят думи зад теб, които казват:
„Това е пътят, върви по него, когато завиеш надясно и когато завиеш наляво“ (Ис.30:21 – мой превод).
Друго обещание се намира в Пр.3:5-6: „Уповавай на Господа с цялото си сърце и не се облягай на твоето
собствено разбиране.  Във всичките си пътища признавай Него и Той ще насочва пътищата ти“ (мой
превод).

* * * 

Въпрос: „Не мога да понасям пияни хора, но считате ли, че пиенето на малко количество алкохол с
цел сближаване и сприятеляване с другите хора може да  ни навреди?“

Отговор: Разбира се, че ще ни навреди. Можете ли да бъдете сляп за факта, че често пъти едно питие
води до следващото? Във всеки град, който посещавам, някой идва от мен да се моля за съпруг или съпруга,
или за  син,  който е  започнал да пие в  ограничено количество,  а  сега е станал алкохолик.  Днес вие си
мислите, че имате безпогрешен самоконтрол. Но ако ви стане навик да пиете, какво ще направите, когато
сте разтревожен или разочарован? Освен това вие сте отговорен и за добрия живот на своя ближен човек.
Вашият  пример  може  да  го  накара   да  придобие  навик,  от  който  да  не  може  да  се  откаже.  Ако  го
окуражавате  да  прави нещо,  което допринася за  неговия  провал,  вие  сте  виновен.  И не забравяйте,  че
алкохолът е причина за много транспортни произшествия (според статистиката, алкохолът е причината за
около  50%  от  катастрофите  по  пътищата).  Човек,  който  извършва  убийство  на  магистралата,  понеже
реакциите му са били забавени или не разбира накъде пътува, е виновен в очите на Бога.  Телата ни са
храмове на душите ни. Длъжни сме да се отнасяме с уважение към телата си. Библията казва: „И така,
ядете ли, пиете ли, вършете ли нещо, всичко вършете за Божията прослава“ (1Кор.10:31). Това е заповед,
която християнинът не може да пренебрегва.

* * * 

Въпрос: „Двамата с жена ми имаме спор и аз искам да чуя какво е вашето мнение. Тя казва, че
гледането на някои шоу-програми по телевизията, в които има много насилие или секс може да е вредно,
но аз считам, че те не ни променят, тъй като това просто са измислени истории.“

Отговор:  Фактът,  че  тези  истории  са  измислени  не  означава,  че  те  не  могат  да  възбудят
въображението ни или понякога да развълнуват желанията ни да тръгнем по лош път. Поради това трябва да
сме внимателни към това, на което позволяваме да влиза в умовете ни. Библията ясно казва, че това, което
гледаме и което мислим може да окаже мощно влияние върху живота ни. Поради това тя ни призовава да
държим умовете си далече от нещата, които мотивират сърцата ни да тръгват по погрешен път, а вместо
това да обръщаме вниманието си към онези неща, които са добри. „Мислете за нещата на небето, а не за
земните  неща...Поради  това  умъртвявайте  всяко  нещо,  което  принадлежи  на  земната  ви  природа:
сексуалната  неморалност,  нечистотата,  похотта,  злите  желания  и  алчността“  (Кол.3:2,  5  –  мой
превод). Причината за това е, че Божията воля за нас е ние да бъдем чисти и да бъдем водени от Него.
Въпросът  ви  ме  накара  да  се  запитам,  дали  някога  искрено  сте  изследвали  живота  си  и  дали  сте
проверявали, дали приоритетите ви са правилно подредени. Наистина ли искате да научите каква е Божията
воля за живота ви или по някакъв начин се стараете да Го държите на една ръка разстояние от вас, с цел вие
сам да ръководите живота си без Него? Бог ви е създал и е изпратил Своят единствен Син да умре на
кръста, за да можете вие да получите прошка за греховете си и завинаги да станете Негово дете. Ако досега
не сте посветили живота си на Христос, обърнете се към Него и Го поканете да влезе в сърцето ви като ваш
Господ и Спасител. Направете Го Господ във всяка област от живота ви, включително на свободното ви
време,  на  въображението ви и на вашият брак.  Търсете Божията  воля за  начинът,  по който прекарвате
свободното си време. Да, всички ние имаме нужда от време за почивка, но то трябва да се превърнат в
период, който ни укрепване както духовно, така и психически, а не да ни унищожава. Запомнете, заповедта
на  Библията:  „Не  се  приспособявайте  вече  към  примера  на  този  свят,  а  бъдете  преобразявани  чрез
обновяването на вашия ум“ (Рим. 12:2 – мой превод).
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* * * 

Въпрос: „Имам усещането, че искрено искам да върша Божията воля за моя живот, но трябва да
знам каква е тя. Изглежда, че е много повече си струва да вършим Божията воля, отколкото да правим
неща, чрез които не се променя нищо, но как да науча каква е Неговата воля?“

Отговор: Благодаря ви, че сте разбрали, че най-важното нещо в живота е да вършим Божията воля.
Ще е трагедия да погледнем назад в миналото на живота си и да осъзнаем, че нищо от това, което сме
правили, не притежава наистина вечна значимост. Но ние можем да научаваме волята на Бога, защото Той
има перфектна  воля за всеки от нас и иска да ни я изяви. Как човек открива волята на Бога за живота си?
Преди всичко друго, Бог е разкрил волята си в Библията. Това не означава, че Библията непременно ще ни
даде подробно указание за всеки ден,  но тя ни дава нещо много важно: дава ни принципите, съобразно
които трябва да живеем живота си. Всеки ден от живота си вие ще знаете волята на Бога в многобройни
ситуации, защото знаете истината на Божието Слово. Например, може би край вас има някой (близък или
роднина), който сега има проблем в живота си. Дали волята на Бога е да се опитате да помогнете на този
човек? Да, сигурно е такава, защото Божието Слово ни казва: „Да възлюбиш ближния си, като себе си“
(Мат.22:39). Освен това Библията ни учи, че трябва да изявяваме обичта си чрез действията си. „Ако някой,
който има материални притежания на този свят, вижда брат си в нужда, но не го съжалява в сърцето
си как може Божията любов да бъде в него? Скъпи деца, нека да не обичаме с думи или с език, а с дела и в
истина“ (1Йоан 3:17-18 – мой превод). Мога да ви дам много други примери, но важното нещо е вие да
позволите живота ви да бъде просмукан с учението на Божието Слово. Преди много време чух един човек
да казва, че ако сме невежи за Божието Слово, ние ще бъдем невежи и за Божията воля – и това е вярно . По
същия  начин, когато отворим живота си за Неговата воля ние ще установим, че Той ще ни направлява чрез
обстоятелствата и чрез вътрешните подтици на Светия Дух.  Но това насочване никога не е в конфликт с
написаното Божие Слово.

* * * 

Въпрос: „В училище ни учат, че всички живи същества са класифицирани  като животни. Но дали
хората наистина са класифицирани като животни или Бог ги е класифицирал по друг начин?“

Отговор:  Биологично човекът е животно.  Това означава, че ние не създаваме собствената си храна
чрез фотосинтеза. По този показател човекът се отличава от растението.  Но човекът е повече от животно.
Той притежава 3 отличителни черти, които не са притежавани от четирикраките животни: разум, съзнание
и воля. Животните са движени от инстинкти, а не от разум. И той като реакциите им са инстинктивни,
животните нямат съзнание и съвест.  Кучето вероятно не изпитва по-голямо угризение,  след като ухапе
човека,  отколкото  когато  дъвче  някой  кокал.  Решенията  на  животното  не  са  плод  на  волята,  а  са
инстинктивни. То няма никаква воля, а действа инстинктивно, според природните му вътрешни подбуди.
Защо човекът се различава от другите животни? Защото той е създаден според образа на Бога. Човекът е
насочван от трите си отличителни черти, както вече казахме. Първият човек, Адам, е използвал и трите си
отличителни черти. Първо, той си помислил, че собствените му решения са толкова добри, колкото са добри
решенията на Бога и е ял от забранения плод. Чрез този акт волята на човека влязла в играта, защото той
можел да избира дали да се подчини на Бога или не. После, след като нарушил Божията заповед, той се
изпълнил с угризение на съвестта и избягал да се скрие в градината.  Странно е, че същото поведение на
човека-животно се повтаря  през  вековете.  В рамките на  тези дадени ни от Бога отличителни черти се
намират живота или смъртта, щастието или тъгата, мирът или конфликта. Ако човекът прахосва силите,
които Бог му е дал, той е най-злочестото от всички създания. Но ако ги използва правилно, човекът
може да превърне този свят в Райска градина. (Коментар: Това се отнася особено за нас, българите. По всеобща оценка,
земята ни е Райска градина, която ние сме превърнали в пустиня. Запитайте се, кой е виновен за това – ние или Бог? Д.Пр.) 

* * * 

Въпрос: „Каква милост на Христос в сърцето ми може да ме направи да бъда по-добър християнин
и по-добър свидетел за Христос?“

Отговор: Най-голямата милост на Христос е любовта, но не онова сантиментално чувство, което днес
често пъти е наричано любов, а тази дълбока грижа за добруването на другите, която ще ни подтиква да им
помагаме,  когато  те  имат  нужда  от  помощ;  да  сме  състрадателни  тогава,  когато  те  имат  нужда  от
състрадание; която ни мотивира да казваме любезни думи за хората, а не да бъдем критични към тях; която
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ни кара да мечтаем да ги спечелим за Христос, ако те не са християни.  Любовта е в самата сърцевина на
всяко нещо, което идва от Бога, защото Той е любов. Тази любов е мотивирала изпращането на Неговия Син
в света, за да умре заради нашите грехове. Това е любовта, която е поставена на първо място в списъка, в
който са изброени плодовете на Светия Дух (Гал.5:22).  Ако искаме да изпълняваме Божия закон, любовта
трябва да е отличителната черта на отношението ни към Бога и хората. В Мат. 22:37-38 е написано: „Да
възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и
първа заповед.“ А след това Христос казал: „А втората, подобна на тази е „Да възлюбиш ближния си като
себе си.“  А след това Христос ни казва:  „На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците“
(Мат.22:40). Божията любов е тази, която трябва да ни принуждава. Библията казва: „В това се състои
любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивително
жертвоприношение заради греховете ни“ (1Йоан 4:13 – мой превод).  Ако имате обичащо сърце, вие ще
принасяте плодоносно свидетелство за Христос. 

* * * 

Въпрос: „За да помогнете на онези хора, които са объркани, ще обясните ли вашето мнение да
даряването на „десятък“ в църквата? Трябва ли да даряваме 10% от общия си доход или 10% от парите,
които ни останат, след като сме платили данъците си и разходите си за живеене?“

Отговор: В това отношение мога да споделя с вас само личното си убеждение. Ако ще трябва да
чакаме, докато платим всичките си данъци и разходи,  няма да остане нищо за Господа. Думата „доход“
означава „всичко, което дохожда при нас“  и ако трябва да даряваме 10% за финансиране на работата на
Божието царство, тогава трябва да даваме 10% от общия си доход преди плащането на данъците и другите
си житейски разходи.  Проблемът на мнозина от нас е, че ние се стремим да даваме колкото се може по-
малко, вместо да се стремим да даваме на Бога колкото се може повече. Даже федералното правителство
(Коментар: Тази книга е писана преди повече от 30 години и не знам дали сега е в сила това правило в САЩ. Д.Пр.) признава
даването на десятък и на други пари за благотворителни цели като граждански дълг и позволява тези суми
да бъдат изваждани от общата сума, която се облага с данък общ доход. Много хора са ми казвали, че с 90%
от дохода си  след плащане  на „десятъка“    и чрез   Божията благословия  са  успявали да  направят  много  
повече, отколкото са постигали със 100% от дохода си,    но без   Божията благословия  . Ние установяваме от
собствен опит, че този извод е верен. Бог не е ли казал: „Донесете целият десятък в съкровищницата...и ме
изпробвайте сега с това, казва Господ на Силите, дали няма да отворя за вас небесните прозорци и да
излея върху вас такава благодат, че няма да имате достатъчно място да я приемете?“ (Мал.3:10 – мой
превод).

* * * 

Въпрос:  „Загрижен  съм  за  отношението,  което  децата  ни  изглежда,  че  имат  към  парите  и
притежанията. Ние, хората от моето поколение, винаги бяхме учени да работим много и да спестяваме
всичко, което можем. Все още си спомням когато бях дете, как живеехме по време на Великата Депресия,
през 1929-1933 г. Но децата ни изглежда се стремят да имат всичко, което могат да вземат и даже
изпадат в огромна задлъжнялост, за да имат тези притежания, а това ме тревожи. Може би това
изглежда, че не е духовен проблем, но се питам вие какво мислите за него?“ 

Отговор: Много често отношението към парите е признак за това, което считаме, че наистина е важно
в живота ни. Поради това вашият въпрос е свързан с един духовен проблем, защото той засяга това, което
вие и децата ви считате, че е най-важното в живота. Разгледайте внимателно следното нещо, което Исус е
казал в  Проповедта на планината:  „Не си събирайте съкровища на земята,  където молец и ръжда ги
разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и
ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти,
там ще бъде и сърцето ти“ (Мат.6:19-21) Някога казвал ли ни е Исус, че ние не трябва да работим здраво
или да не спестяваме пари? Не, не това е била Неговата цел; Библията хвали такива неща като честната
работа и спестовността, и ни предупреждава от опасността от задлъжняването. Исус е искал да ни каже, че
парите и материалните неща лесно могат да заемат мястото на Бога в живота ни. Ние започваме да си
мислим, че истинската ни сигурност в живота идва от големината на банковата ни сметка и преставаме да
вярваме в Бога. Освен това Исус ни предупреждава да се пазим от духът на материализма, който поставя
нещата и удоволствията в живота на мястото на Бога. И Библията ни учи, че трябва да използваме парите не
само за себе си, но и за да помагаме на другите. Как децата ви наблюдават вашето отношение към парите?
Давате ли „десятък“ във вашата църква? Дали сте пестелив, но не стиснат с парите, които Бог е направил
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възможно да имате? Щедрият дух във вас ще служи като пример за децата ви и докато те станат отговорни
са собственото си отношение към парите, вие можете да им помогнете да възприемат вашето отношение
чрез начинът, по който живеете.

* * * 

Въпрос:  „Веднага след завършването на колежа влязох в армията, откъдето ще се уволня след
няколко месеца. Аз искрено искам да служа на Бога, но не знам какво Той иска от мен да правя.“ 

Отговор: Убеден съм, че всеки, който искрено иска да научи Божията воля за живота си, ще бъде
отведен до ясното разбиране на Божия план за него. Фундаментът за това разбиране е личната вяра в Исус
Христос като Спасител.  В Ирландския канал  (Коментар:  Между  Ирландия  и  Англия.  Д.Пр.) има една серия от
светлинни сигнали, по които лоцмана на кораба трябва да ориентира, за да вкарва кораба в пристанищата.
Когато откриваме Божията вола за живота си, след като сме предали сърцата си на Христос, има определени
фактори, които се събират в една точка, когато ни показват духовната посока, в която трябва да вървим.
Първо, има вътрешни импулси, които идват от Светия Дух, който е вътре в нас.  После е Библията, която
укрепва  усещането  ни  за  божието  водителство.   Накрая  Бог  често  използва  някоя  тенденция  на
обстоятелствата, чрез която демонстрира Своето водителство. В тази връзка текста в Пр.3:5-6 е удивително
обещание:  „Вярвай в Господа с цялото си сърце и не се осланяй на твоето собствено разбиране.  Във
всичките  си  пътища  признавай  Него  и  той  ще  насочва  пътеките  ти“  (мой  превод).  Това  е  сигурно
обещание. Вярвайте и действайте в хармония с него. Бог няма да ви подведе.

* * * 

Въпрос: „Имам брат, който е наркоман и се страхувам, че той ще затъва все повече и повече, ако
някой не му помогне. Аз искам да му помогна, но не знам как. Какъв е вашият съвет?“

Отговор: Първото нещо, което трябва да направя аз, е да се моля Бог да даде на вас (и на другите
членове  на  семейството  ви  и  на  неговите  приятели)  мъдрост,  когато  се  справяте  с  това.  Запомнете
обещанието на Бога: „Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава  на всички
щедро, без да укорява и тя ще му бъде дадена“ (Як.1:5). В подходящ момент брат ви има нужда някой да му
се противопостави и с ясно изразена обич към него да му говори за проблема с наркотиците. Често пъти
човек в неговата ситуация счита, че навиците му са скрити от другите и той може би ще се опита да отрече,
че употребява наркотици. Но ако сте сигурен, че той е наркоман, вие сте длъжен да говорите с него за това и
да  му кажете открито и искрено, че се тревожите за него. Преди да реши да потърси помощта от която се
нуждае, той трябва да осъзнае факта, че има проблем. Освен това той трябва да усети, че има подкрепата на
хората,  които  го  обичат.  Ако  само  го  обвинявате  за  постъпките  му,  без  да  демонстрирате  обичта  и
подкрепата си към него, това вероятно само ще го отчужди от вас. Той трябва да знае, че го обичате много,
поради което няма да стоите пасивно и да му позволявате да се самоунищожава. Получете професионална
помощ. В писмото си не обяснявате условията,  в  които живее брат ви,  но ако той все  още живее при
родителите ви, аз вярвам, че те ще настояват той да получи такава помощ. Вашият пастор може би ще е в
състояние да ви помогне в този момент и вие, заедно с родителите ви, трябва да потърсите  съвет от пастора
и от други хора, които са способни да помогнат. Но повече от всичко друго, молете се за брат си. Молете се
той да намери сила за да се бори с този проблем и се молете той да може да схване, че се нуждае от вярата в
Бога. Бог не само ще му помогне, но и ще му даде този смисъл и насока на живота му, които той никога
няма да намери чрез наркотиците.

* * * 

Въпрос:  „Грешно ли  е  да имаме въпроси относно Бога и религията? Аз имам много въпроси за
нещата, които не разбирам, но се чудя дали трябва да се опитвам да намеря отговор на тях или да ги
прогоня от главата си?“ 

Отговор:  Възможностите на мозъците ни да разбират са ограничени и ние никога няма да можем
напълно да схванем величието на Бога. Чак когато отидем на Небето, тогава ще получим отговорите на
някои  от  въпросите,  които  имаме  сега.  „Сега  виждаме  само  неясно  отражение;  тогава  ще  виждаме
директно. Сега знам отчасти; тогава ще знам изцяло“ (1Кор.13:12 – мой превод).  Но това не означава, че
трябва да се опитвате да погребете въпросите си и че не трябва да търсите отговорите на проблемите, които
ви пречат да имате пълноценна връзка с Христос. Вярата не означава, че ние не трябва да имаме разбиране.
Ние не можем да знам всичко, но все пак можем да знаем някои неща за Бога. И нещо още по-важно – ние
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можем да познаваме Бога по един личен начин. Знам, че в началото може да ви изглежда трудно, но най-
важната стъпка, която можете да направите, е да отворите сърцето си за Исус Христос и чрез вяра да Му
позволите да влезе в живота ви. Вие можете да ми отговорите, че ви е трудно да направите тази първа
крачка, когато имате толкова много въпроси.  Но нека да подчертая едно много важно нещо: ние можем да
се доверим на Бога. Бог не лъже, защото Той е безгрешен и свят. И Той е казал, че ако ние се обърнем към
Него с вяра, Той ще ни приеме и ще ни прости. Ако във вселената можем да вярваме в някого, това е в Бог!
Нека вашата молитва да е като викът на един мъж, който отишъл при Исус за да търси помощ, но въпреки
това имал някои съмнения и казал:  „Вярвам (Господи)! Помогни на моето неверие“ (Марк 9:24). После
търсете отговорите на въпросите, които имате. Най-важният източник за вас, както и за човек, е Божието
Слово,  Библията.  Четете  редовно  Библията  и  молете  Бог  да  ви  помага  да  я  разбирате  и  да  прилагате
наученото в живота си – тя не просто да отговаря на въпросите ви, а да ви помага да станете такъв човек,
какъвто Бог иска да бъдете. Не се притеснявайте да питате другите християни относно въпросите, които
имате, както и за книгите, които те ще ви препоръчат да прочетете. Но когато отидете при Христос, аз
подозирам, че въпросите ви ще избледнеят, защото тогава ще разберете величието и обичта на Бога.

* * * 

Въпрос: „Наскоро срещнах момиче в един от класовете в моя колеж, което твърди, че е вещица, но
отрича, че има каквото и да е общо с поклонение пред Сатаната или пред някакво зло. Твърдението звучи
необяснимо и аз се чудя какво мислите вие за това?“

Отговор:  Знам,  че  някой  човек,  като  това  момиче  ще  твърди,  че  има  различни  видове  окултни
практики и  че  се  занимава  с  практики,  който нямат нищо общо със  Сатанизма.  Но Библията,  както и
историята на окултните практики показва, че това не е вярно.  В край на краищата, източникът на всички
окултни практики е Сатаната, а не от Бога. Те са фалшив заместител на преклонението и службата на Бога и
понеже са такива - те да грешни. Това е една от причините, поради които Библията постоянно ни казва, че
трябва да избягваме всякакъв вид окултни практики. Това може да включва не само видът на практиката, с
която  се  занимава  това  момиче,  но  и  всеки  вид  предсказване  на  бъдещето,  магьосничество,  магии,
спиритуализъм и всякакви други окултни практики или вярвания.  Те са били широко разпространени в
древния свят, но на хората на Бога е било заповядано да нямат нищо общо с тези окултни практики. „Да
няма  сред  вас  някой,  който  да  прекарва  сина  си  или  дъщеря  си   през  огън,  нито  един  прорицател,
окултист, гадател или магьосник, никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква
духове на мъртви“ (Втор. 18:10-11). Когато хора, които се занимавали с окултни практики в Ефес повярвали
в Христос, те веднага изгорили окултните си книги (виж Деян.19:19). През последните години виждаме
демонстрацията на огромен интерес към окултното. Питал съм се защо се случва това и съм убеден, че то се
случва, поради големият глад за духовното в душите на много хора. Подозирам, че и вие сте сред този вид
хора и че дълбоко вътре в себе си търсите смисъла на живота. Но вие няма да намерите истинският смисъл
на живота по този начин. Ще го намерите единствено в Исус Христос, Божият Син, който ви обича и иска
да влезе в живота ви. Не се очаровайте от практики, които си мислите, че те ще ви отведат при Бога. Вместо
да   се занимавате с тях, можете лично да опознаете Бога, като предоставите живота си на Исус Христос.

Глава 12

Чувствам се толкова виновен
 

Въпрос: „Преди ходех много често на църква, но извърших нещо много лошо и сега не ходя там,
защото това ме кара да се чувствам виновен за греха, което извърших. Можете ли да разберете защо
реагирам по този начин?“

Отговор: Да, мога да разбера защо реагирате така, но искам да подчертая един много важен факт. По
този начин вие не разрешавате  истинския си проблем,  а  само го избягвате.  А вие трябва  да осъзнаете
проблема си и да го разрешите. Какъв е истинският ви проблем? Проблемът ви не е чувството ви за вина,
въпреки,  че  донякъде  то  прилича  на  медицински  термометър,  защото  ни  казва,  че  нещо  не  е  наред.
Проблемът ви е, че вие сте извършили грях и имате нужда от Божията прошка. Колкото и да криете и да
потискате чувството си за вина, вие ще продължавате да бъдете виновен за извършения грях и трябва да се
справите с  факта на тази вина.  И тук се намира най-важната истина, която трябва да знаете: не е нужно
повече да носите товара на тази вина! Да! Това е възможно, защото Бог ви обича и поради обичта Си Той е
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изпратил Своя единствен Син в света, за да умре като перфектно жертвоприношение заради вашите грехове.
На кръста Христос пое върху Себе си товарът, който сега вие носите – товарът на греха, на срама и на
вината  (не  само  за  този  единствен  грях,  който сте  извършили,  а  за  всеки друг  грях,  който някога  сте
извършили.) Библията казва: „Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, за да можем ние
да умрем за греховете и да живеем за праведността; чрез Чиито рани вие бяхте изцелени“ (1Пет.2:24 –
мой превод). Божието спасение е безплатен дар, който ви е предложен в Исус Христос. Сам вие никога не
бихте могли да премахнете своите грехове, но Христос може и Го е направил.  Няма никаква логика да
продължавате да носите товара на вината.  Идете при Христос с покаяние и вяра,  и приемете Неговата
прошка, като поканите Исус Христос да влезе в сърцето ви. Няма по-голяма радост от радостта да знаете, че
греховете ви са простени и вие можете още сега да вкусите тази радост чрез Христос.

* * * 

Въпрос: „Преди години аз бях „другата жена.“ Сегашният ми съпруг беше женен за друга жена, но
той я напусна заради мен.  Имаме добър брак,  но сега се чувствам много виновна заради това, което
направих. Сега осъзнавам, че съм причинила нещастие в живота на много хора. Какво мога да направя?“

Отговор: Една от най-големите трагедии на разбиването на брака е това, което развода причинява на
други хора  –  деца,  роднини и т.н.  Страхувам се,  че  днес  хората  имат склонността  да  подценяват  тази
последица и се стремят да задоволяват само собствените си егоистични желания, без да се съобразяват с
нараняванията, което причиняват на другите хора. Може би писмото ви ще накара някой друг - който сега се
намира в положението, в което сте се намирали вие в миналото си – да се спре и да помисли. Вие не можете
да отмените това, което се е случило в миналото. Но най-важното нещо, което можете да направите сега, е
да потърсите Божията прошка за нещата, което сте направили в миналото. Когато Давид извършил грехът на
прелюбодеянието  със  съпругата  на  друг  мъж  –  нещо,  което  е  пределно  ясно  забранено  чрез  Десетте
Заповеди – той се опитал (подобно на вас) да избегне поемането на отговорност за греха си. Но дошъл
момента, когато той се изправил лице в лице със своя грях. Той знаел, че е наранил много хора, но освен
това знаел, че най-големият му грях е срещу Бога. Поради това той изповядал: „Против Теб, само против
Теб  аз  съгреших  и  извърших  това,  което  е  зло  пред  очите  Ти...Със  сигурност  съм  бил  грешник  от
раждането си“ (Пс.51:  4-5 – мой превод).  Да, вие сте извършили грях – против другите и против Бог.
Поради това се чувствате виновна. Но искам да ви кажа нещо много важно:  Бог ви обича въпреки това,
което сте направила и е изпратил своя единствен Син в света за да умре вместо вас . Чрез обръщане към
Господа с разкаяние и вяра, вие можете да бъдете опростена от Бога и да станете Негово дете. Отворете
сърцето си за Него като ваш Спасител и Господ. Тогава и вие ще можете да кажете като Давид: „Блажен е
онзи, чийто престъпления са опростени“ (Пс.32:1 – мой превод). След това ви предлагам да обмислите
няколко практични стъпки, чрез които да отърсите прошка от хората, които сте наранили. Това няма да е
лесно, но може би ще трябва да напишете писма, в които да кажете на другите, че сте извършили грях
против тях и че не само сте потърсили Божията прошка за това, но искате да получите и тяхната прошка.

* * * 

Въпрос:  „Преди година направих аборт.  Това беше против всичко,  в което вярвах  и от тогава
изпитвам вина и омраза към себе си. Как мога да очаквам, че Бог ще ми прости, след като самата аз не
съм простила на себе си?“

Отговор:  Божията  прошка  към  нас  не  зависи  от  това,  дали  самите  ние  прощаваме  на  себе  си.
Библията казва това: „Когато ние още бяхме грешници, Христос умря заради нас“ (Рим.5:8 – мой превод).
Това означава, че още преди ние да сме искали да бъдем опростени и преди ние да сме молили Бог да ни
прости заради греховете ни, Бог вече е извършил това. Искам да знаете, че сега детето, което сте абортирали
е с Бога на Небето. Сега Бог иска да ви прости, ако Го помолите да направи това. Познавам много млади
жени във вашата ситуация, които са повярвали в лъжата, че бебето, което са носили не е нищо друго, освен
парче безмозъчна плът и които са разбрали твърде късно каква е истината. Много от тях сега са активни в
разказването на други жени в подобна ситуация за своето преживяване и помагат на другите да не правят
тяхната грешка. Вероятно Бог има предвид и вие да бъдете като тези активни жени.

* * * 
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Въпрос: „Аз израснах в християнско семейство и родителите ми винаги се опитваха да ме научат
на това, което е правилно. Но когато пораснах и напуснах дома на родителите си, аз изоставих всичко,
което бях научил от тях зад себе си, защото реших, че то не ми е нужно. Сега осъзнавам, се това, което
направих беше грешка и се чувствам виновен за това. Но дали не е твърде късно? Мисля, че е късно и че
Бог е обърнал гърба си към Мен, така както аз обърнах гърба си към Него.“

Отговор: За миг си помислете колко чудесно бихте се чувствали, че тази вечер можете да си легнете
да спите, знаейки без никакво съмнение, че Бог е простил всеки грях,който някога сте извършил. И че е това
ваше преживяване е станало възможно, защото Бог ви обича и е готов да ви приеме отново при Себе си.
Исус Христос вече е направил всичко нужно, за да ви донесе пълното опрощение. Когато умрял на кръста,
Той е поел върху Себе си вашите и моите грехове. Не, Той не е заслужавал да умре, понеже като Син на
Бога Той е бил безгрешен. Но Христос доброволно взе греховете ви върху Себе си и доброволно взе върху
Себе си наказанието, което заслужавахте вие заради тези грехове. Дългът, който вие дължите на Бога, вече е
бил платен от Христос! „В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията
ни,  според богатствата на Неговата благодат,  която Той щедро ни е дал“ (Еф.1:7-8).  Ако вие бяхте
единственият човек на света, който се нуждаеше от прошка, Христос въпреки това би пожелал да отиде на
кръста заради вас. Ето, толкова силно ви обича Бог. Бог е обещал: „Ако изповядаме греховете си, Той е
верен и справедлив, и ще ни прости греховете ни, и ще ни очисти от всяка неправедност“ (1Йоан 1:9). Това
обещание е за вас, независимо от това, което сте извършил в миналото. Не позволявайте повече на миналото
да  ви  отделя  от  Христос,  а  още днес  паднете  на  колене,  изповядайте  греховете  си  пред  Него  и  после
приемете Христос и Неговия дар на прошката.

* * * 

Въпрос: „Признавам, че в никога не съм бил безгрешен човек и дълбоко вътре в себе си се чувствам
виновен за много неща, които съм направил и знам, че са грях. Как мога да знам, дали Бог ще ми прости?
Искам да направя нов старт в живота си, но се страхувам, че ще се проваля отново.“

Отговор:  Бог ви е дал усещането за вина, за да ви убеди да промените начина си на живот и да
потърсите успокоението на Неговата прошка. А Неговата прошка е реална; Бог не би ви дал това чувство за
вина,  ако  Той не  ви  предложи и  прошката.  Как можете  да  научите,  че  Бог  ви  прощава?  Вие  вече  сте
направили първата крачка към осъзнаването на вашия грях и на вашата неспособност сам да направите
каквото и да е  в  това отношение.  Сега се  обърнете към Христос за  прошка.  Той е дошъл за  премахва
греховете ни. Понеже е Божий Син, Той е безгрешен, но Той доброволно е поел върху себе си грехът и
наказанието, което вие и аз заслужаваме, когато Той е умрял на кръста. Той е умрял вместо вас, с цел вие да
можете да бъдете опростен. „Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на
света да спаси грешните“ (1Тим.1:15). Защо Бог е направил това? Направил го е, защото Той ви обича.
Христос е направил всичко необходимо, за да ви донесе прошка и Той ви я предлага като безплатен дар.
Какво трябва да направите вие? Подобно на всеки друг дар, Божият дар трябва да бъде приет. 

* * * 

Въпрос: „Това може да изглежда като прост въпрос, но защо се чувствам виновен, когато правя
нещо, което знам, че е грях? Не твърдя,  че съм много религиозен човек, въпреки че вярвам в Бога, но
изглежда, че не мога да се освободя от чувството за вина, когато съм направил грях. Дали това е свързано
само с психологията, както твърдят някои от приятелите ми или е нещо по-сериозно?“

Отговор: Причината, поради която се чувстваме виновни е, че наистина ние сме виновни. Бог е направил
този свят по такъв начин, че някои неща от гледната точка на морала са правилни, а други са неправилни. А
когато нарушаваме Неговите  правила  за  живеене,  ние сме  виновни за  нарушаване на  Неговите закони.
Освен  това  Бог  ни  е  дал  съвест,  с  цел,  когато  не  постъпваме  правилно  ние  за  знаем  това  и  да  сме
чувствителни към това.  Съвестта  е  едно от  нещата,  които ни правят  да  сме  различни от  животните  и
растенията. В тази връзка ще поразсъждавам още малко. Защо Бог ни е направил да имаме усещането за
вина,  когато не сме Му се подчинили? Една от причините за  това е,  за  да можем да разбираме,  че се
нуждаем от Него. Когато поставите ръката си върху гореща готварска печка, вие веднага усещате болка. Бог
ви е дал способността да усещате тази болка и Той е направил това с цел – за да можете да махнете ръката
си от печката и да не нараните ръката си. И с вината се случва нещо подобно. Тя е вид „болка,“ която Бог ни
дава, когато извършваме грях, с цел ние да разбираме, че това което правим не само е грях, но и ще ни
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нарани. Целта на чувството за вина е да ни отдалечи от греха и да ни помогне да разберем, че имаме нужда
от Бога. Някога искрено осъзнавали ли сте, че имате нужда от Бога? Вие се нуждаете от Неговата прошка за
греховете ви, както и ежедневно се нуждаете от Неговата помощ. И нещо още по-важно от това – вие се
нуждаете от вечния живот, който само Той може да дава. „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен
живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Синът, има този живот; който няма Божия Син,
няма този живот“ (1Йоан 5:11-12). Днес отворете сърцето си за Христос.

Глава 13

Гневен съм
 

Въпрос: „Знам че това вероятно ще ви подразни, но аз съм гневен на Бога. Наскоро жена ми умря
от рак и съм пълен с негодувание и  горчивина, въпреки, че тя беше прекрасна християнка и аз знам, че
сега е на Небето.“

Отговор: Бъдете благодарен, че съпругата ви е познавала Христос и сега е на Небето с Него, където
болката и смъртта никога вече няма да я докоснат отново. Бъдете благодарен, че Бог е с вас сега, в този
момент; и че Той ви обича, и иска да ви помогне. Бог продължава да ръководи, даже ако вие не разбирате
всичко,  което се случва в този свят,  който е белязан от греха.  Подобно на Павел,  ние можем да бъдем
„наскърбени,  но  въпреки  това  винаги  радостни“  (2Кор.6:10).  Признайте  пред  Бога  как  всъщност  се
чувствате. Разбира се, Той вече знае това, но вие трябва да сте искрен с Него и да осъзнаете собствената си
нужда от разкаяние и лекуване. Трябва да признаете, че поради тъгата си, вие се нуждаете от Неговата
утеха. Помнете, че Христос е умрял на кръста заради вас, а това означава, че от собствения си опит Бог знае
какво означава страданието. Христос е „човек на скърби и навикнал на печал“ (Ис. 53:3). С вяра, по свеж
начин отворете живота си за Христос, защото Той иска да ви помогне. Този период не е лесен за вас, но вие
можете да преминете през това изпитание с още по-дълбоко усещане за Божията любов. Христос дойде „да
утеша  всички  наскърбени...да  им  дам  венец,  вместо  пепел,  миро  на  радост вместо  плач,  облекло  на
хваление вместо унил дух“ (Ис.61:2-3).

* * * 

Въпрос: „Аз съм израсъл в среда, която имаше друго отношение към расовото различие в сравнение
с хората, сред които живея сега. Честно казано, видял съм много расови предразсъдъци и въпреки, че се
опитвам да не им обръщам внимание, на мен ми е трудно да не се ядосвам. Можете ли да разберете как
се чувствам?“ 

Отговор: Със сигурност мога да разбера и една от причините е, понеже през живота си съм видял
огромен  брой  предразсъдъци.  В  началото  на  моето  служение  като  евангелизатор  аз  реших,  че  нашите
евангелизаторски събрания няма да бъдат разделяни по расов признак. Бил съм и в други държави, където
мнозинството от хората не бяха от моята раса и понякога съм усещал враждебността, която някои хора са
имали към моята собствена раса. Стигнах до разбирането, че расовият предразсъдък се среща на много
места по света и понякога той е много силен.  Християнин, който се стреми да живее така, както Христос
иска от него да живее, ще разбере, че расовият предразсъдък и омраза, са грях. Като млад, апостол Павел е
бил в възпитан да бъде много горд със своето расово наследство, но когато Христос влязъл в живота му,
Павел започнал да гледа на хората по друг начин. Той започнал да гледа към тях така, както Бог гледа към
хората и стигнал дотам, че можал да каже: „Затова отсега нататък ние не гледаме на никой от човешка
гледна  точка...Всичко  е  от  Бога,  който  ни  примири  със  Себе  си  чрез  Исус  Христос  и  даде  на  нас
служенето на примирението“ (2Кор.5:16, 18 – мой превод). Бог дал на Павел нова любов към другите хора
и Павел станал великият апостол за хората, които не били от неговата раса. В сърцевината си расовата
омраза е духовен проблем, който е причиняван от греха. Ние трябва да подкрепяме тези закони и правила,
които  насърчават  хармонията  между  расите,  но  по-дълбокият  проблем  на  расовата  омраза  е  духовен
проблем,  който може да бъде решен изцяло единствено от Бога.  Христос може да променя сърцето на
човека, като заменя омразата с любов, а безразличието – със състрадание. Не позволявайте на омразата да
ви ръководи, независимо от това какво са направили другите хора, което ви е накарало да се ядосате. Така
вие ще станете виновен за същият гняв, който измъчва и тях и нищо няма да бъде разрешено. Вместо това,
отворете живота си за Христос и му позволете да ви даде нова обич към другите. Позволете Му да ви
покаже начини, чрез които ще можете да помагате да се прави мост над пропастта между хората и му
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позволявайте Той да ви помага във всяка област от живота вие да живеете за Него.

* * * 

Въпрос:  „Преди  три  месеци  станах  участник  в  автомобилна  катастрофа  и  това  ме  направи
инвалид до края на живота ми. Не мога да разбера защо Бог позволи да ми се случи това нещо. Аз съм
студент в колеж и това разруши всичките ми планове за бъдещето. Признавам, че съм гневен на Бога и
не мога да се справя с това, въпреки че знам, че вие ще кажете, че това не е правилно.“

Отговор: Някога задавали ли сте си въпроса защо останахте жив в тази катастрофа, след като толкова
много хора ежегодно умират при автомобилни катастрофи? И дали някога сте благодарили на Бога, че ви е
спасил живота? Не знам защо Бог е позволи с вас да се случи тази катастрофа, нито пък знам защо Бог ви е
оставил жив. Но наистина знам, че Той се грижи за вас и иска да ви помага в бъдещето. Вие можете да
изживеете живота си, постоянно питайки „Защо?“ - но каква полза ще имате от това? Този въпрос само ще
ви гърчи и наранява, и ще ви отделя от хората около вас. Библията предупреждава: „негодуванието убива
глупавият,  завистта  умъртвява  простият.“  (Йов  5:2  –  мой  превод).  Не  се  самонаранявайте,  чрез
лишаването си от Божията помощ. Вместо това отворете сърцето си за Исус Христос и Го помолете да влезе
в живота ви и да ви помага. Някои от най-прекрасните хора, които познавам са били инвалиди, но въпреки
това те бяха открили тайната ежедневно да живеят с Христос и да познават Неговата сила и радост. И вие
можете да живеете така, ако поставите живота си и бъдещето си в Неговите ръце. „За всичко имам сили чрез
Онзи, Който ме укрепява“ (Фил.4:13).

* * * 

Въпрос: „Имам много проблеми, поради което просто се чувствам така, като че ли Бог е обърнал
гърба Си към мен. Знам, че това не би трябвало да е вярно, но ми е трудно да не съм Му ядосан.“

Отговор: Знам, че често пъти на нас ни е трудно да осъзнаем истината за проблемите в живота ни,
които са много трудни и да се въздържаме, и да не запитаме защо Бог позволява тези неща да се случват.
Това  състояние  се  намира  само  на  една  крачка  разстояние  от  състоянието  на  гнева  и  горчивината,  от
усещането, че по някакъв начин Бог ни е изоставил или че ни наказва несправедливо. Но това не е вярно и
ние трябва да се научим да гледаме отвъд непосредствените проблеми, които имаме, за да виждаме Самият
Бог и да се научаваме да вярваме в Него във всяка ситуация. Нека да ви дам един пример от Библията. По
времето  на  пророк  Йеремия  дошло  време,  когато  неговият  народ  бил  опустошаван  от  чуждестранен
нашественик. По много начини народът му не бил невинен, защото хората загърбили Бога. Но въпреки това,
Йеремия бил шокиран,  гледайки как бивал унищожаван народа му и красива столица на държавата им
Йерусалим. Но въпреки, че се намирал се под въздействието на болката, Йеремия се научил да фокусира
погледа си в Бога, защото знаел, че Бог продължава да обича хората Си и че Той е близо до тях. Чуйте какво
е написал Йеремия: „Обаче това си припомням, заради което има и надежда: поради великата обич на
Господа ние не сме унищожени,  защото неговите състрадания никога не свършват.  Те са нови всяка
сутрин; велика е Твоята вярност“ (Пл. Йер. 3:21-23 – мой превод).  Бог ви обича, въпреки проблемите,
които вие може би не сте способен да разберете. И Той не ви е изоставил. Как знам, че Той ви обича? Знам,
защото  Той  е  пожелал  да  позволи  на  Неговия  единствен  Син  да  отиде  на  кръста  и  да  умре  като
жертвоприношение за вашите и за моите грехове. Ако Той не ви обичаше, Христос никога нямаше да умре,
за да направи възможно вие да опознаете Бога и да отидете на Небето, когато умрете. Но Той ви обича и
най-великото нещо, което може да ви се случи сега, е вие да протегнете с вяра ръката си и да приемете
Божията любов в Исус Христос. Вие може да не разбирате защо ви се случват някои неща, но можете да се
научите ежедневно да живеете с увереността, че Христос е с вас, даже сред бурите на живота.

* * * 

Въпрос: „Знам, че от нас се очаква да обичаме другите хора, но на мен ми е трудно да не бъда
гневна на брата и сестрата на моя съпруг. Неговата майка е доста възрастна и живее заедно с нас,
защото има многобройни проблеми със  здравето си.  Двамата никога не са идвали да я видят или да
предложат помощ по някакъв начин. Ние сме в състояние да се грижим за нея, но по принцип си мисля, че
те трябва да бъдат по-грижовни към майка си, нали?

Отговор: Да, те би трябвало да бъдат по-грижливи. В края на краищата те са били децата, за които тя
се е  грижила в продължение на много години и е тъжно,  че те  не правят нещо повече,  за  да покажат
благодарността си за всичко, което майка им е направила за тях. Някой ден вероятно и те ще остареят и ще
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са по-малко способни да се грижат за себе си. Как ще се почустват те тогава, когато собствените им деца,
които несъмнено сега ги наблюдават и забелязват как те се отнасят към баба им, ако тогава децата им не
обръщат никакво внимание на нуждите на родителите си? Библията говори много за нашите отговорности
към родителите ни. Една от Десетте Заповеди казва: „Почитай баща си и майка си“ (Изх.20:12). На друго
място Библията казва: „Ако някой не се грижи за роднините си и най-вече за семейството си, той се е
отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ“ (1Тим. 5:8 – мой превод). Този вид липса на грижовност и
неблагодарност е признак за наличието на духовен проблем. Когато сме егоисти и се отнасяме егоистично
към другите, това е показател, че не позволяваме на Божията любов да ни докосва и да ни ръководи. Когато
ни липсва уважение към родителите ни, това е знак, че ние нямаме уважение и към Бог, нашият небесен
Отец. Молете се за вашите роднини, те не само да показват повече обич към другите, но и да стигнато до
познаването на  Христос  и  да  вкусят  от  Неговата  любов и  прашка.  Същевременно,  не  позволявайте  на
горчивината или гневът да ви унищожават. Може би е нужно вие да направите първата крачка и от време на
време да каните роднините си във вашия дом – не за да спорите и да се карате, а за да им покажете, че те са
добре дошли. „На никого не връщайте зло за зло. Внимавайте да правите това, което е правилно според
преценката на всички. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички хора“ (Рим.
12:17-18 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Наскоро съпругът ми беше назначен на нова работа в друг град. Аз винаги съм била близка
до моето семейство, където живеехме преди, а сега се преместихме да живеем в другия град. Чувствам
се потисната и гневна на съпруга ми, понеже ми причини това. Мислите ли, че е справедливо да му кажа,
че ние или ще се върнем обратно или аз ще се върна сама, без него?“

Отговор: Вие сте длъжна да бъдете най-добрата възможна съпруга на вашия съпруг. Когато двамата
се оженихте, вие се заклехте – не само пред другите присъстващи, но и пред Бога – да бъдете привързани
един към друг, независимо от обстоятелствата, които ще се появят на пътя ви. Бог иска да използва този
период, за да ви помогне да израснете духовно и емоционално. Някога мислили ли сте за това и молили ли
сте Бог да ви помогне? Трябва да Го молите не само да ви помогне да се приспособите в новата ситуация, но
и да научите тези уроци, на които Той иска да ви научи през това време. Спомняте ли си историята на
Авраам в Стария Завет? Той имал много успешен и щастлив живот в града, където бил израсъл, но дошъл
момента, в който Бог призовал Авраам да напусне този град и да отиде на ново място. Библията казва:
„Чрез вяра Авраам, когато беше призован да отиде до място, което по-късно щеше да получи като свое
наследство,  се подчини и отиде, въпреки че не знаеше къде отива“ (Евр.11:8 – мой превод). Авраам се
научил да вярва в Бога и Бог възнаградил неговата вяра. Ако никога до сега не сте предавали живота си  на
Христос, сега е времето да вземете това важно решение. След това молете Бог да ви покаже практическите
начини, чрез които вие ще можете да подчините чувствата си и да се приспособите в новата обстановка.
Включете се в работата на някоя църква, където се проповядва Христос – това ще ви помогне много да
преодолеете самотата си. Павел е казал: „Научих тайната да бъда доволен във всяка ситуация...Мога да
направя всичко чрез Онзи, Който ми дава сила“ (Фил. 12:12-13 – мой превод). На това можете да се научите
и вие, ако предадете живота си на Христос и ежедневно израствате по-близо до Него.

* * * 

Въпрос: „Трудно ми е да не бъда гневена на Бога. Загубих както сестра си, така и майка си – и
двете умряха от рак миналата година и много ми липсват. Защо Бог позволи това да им се случи? И двете
вярваха, че Бог ще ги излекува, но Той не ги излекува и аз сега не разбирам това.“

Отговор: Знам, че този период е труден за вас и неизбежно задавате въпроса „Защо?“ Понеже сме
човешки същества, ние сме с ограничени възможности и не винаги разбираме напълно защо ни се случват
някои  неща.  Често  пъти  предполагаме,  че  тук  на  земята,  мястото  е  по-добро  и  животът  е  по-добър,
отколкото  онова, което Бог е запазил за нас на Небето, където няма никаква болка, никакво страдание, нито
повече смърт. Ако можете да се фокусирате върху това какво представлява Небето и в Бога, който обикна
сестра ви и майка ви толкова много, че Той ги отведе у дома, за да бъдат с Него, вместо да ги гледа как
страдат, вие ще започнете да изпитвате много по-добри чувства към Божията милост както към тях, така и
към вас. Библията ни учи, че Бог е любящ Бог и че Той притежава върховната власт в тази вселена. Освен
това Библията ни учи, че злото е реално и казва, че смъртта е „  враг  “ (1Кор.15:26  ). Тези две неща са истина,
въпреки че аз не мога напълно да ги разбера или да ги примиря.  (Коментар: Наистина е така. С нашия човешки
мозък ние не можем да разберем как е възможно и двете неща да съществуват едновременно. Единственото логично решение е,
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че на света се води гигантска, невидима за нас духовна война между доброто и злото и ако е така, за нас е съдбоносно важно
винаги да мислим и да действаме в полза на доброто, а не на злото. Д.Пр.) Вие можете да реагирате по един от двата
начина на това, което се е случило и аз искам да ги обмислите внимателно и да не позволявате на емоциите
да засенчват истината. От една страна, вие можете да реагирате против Бога, като Го обвинявате за това,
което се е случило, и да ставате огорчена и гневена. Ако направите това, вие ще казвате, че Бог не е любящ
и е несправедлив, и че даже е неправилно това, което е Той е направил. От друга страна, тези събития могат
да ви отведат по-близо до Бога. Как може да се случи това? Това може да се случи, ако разберете, че сега
имате нужда от Бога. Вие се нуждаете от Неговата любов и състрадание, нуждаете се от Неговата надежда
за бъдещето. Нуждаете се от този вид мир вътре във вас, който единствено Той може да донесе – и Той ще
ви го донесе, ако научите тайната на вярата в Него. Гледайте отвъд сегашната тъга към Исус Христос. Бог
знае какво представлява страданието и даже е изстрадал смъртта, защото Неговият Син е умрял на кръста.
Той е направил това, за да можете вие да имате прошката и вечния живот. Искате ли наистина на знаете, че
Бог ви обича? Гледайте в Христос. „По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас“ (1Йоан
3:16). Майка ви и сестра ви очевидно са били жени с голяма вяра и сега те са с Христос на Небето, напълно
освободени от болката и мъката на този живот. Не позволявайте на горчивината да отравя живота ви, а се
обърнете към Христос и обновете привързаността си към Него.

* * * 

Въпрос: „Признавам, че съм гневен на Бога, защото още от раждането си имам физически недъг,
който завинаги ме е откъснал от нормалния човешки живот. Защо Бог ми причини това? Никога няма да
бъда способен да върша желаната от мен работа. Вие не можете да разберете колко обезсърчаващо е
през повечето време да сте пъхнат в инвалидна количка.“

Отговор: Повечето от нас, които никога не са се срещали с трудностите, с които живеете вие, не
могат  напълно  да  разберат  разочарованието,  което  изпитвате  вие;  една  от  причините,  поради  които
отпечатвам част от писмото ви е, за да окуража всеки от нас да бъде по-чувствителен към хората, които
имат някакъв физически недостатък.  Едно от най-изумителните неща свързани с Исус е бил начинът, по
който Той е демонстрирал загрижеността си за хората, които са били болни или инвалиди. „И довеждаха
при  Него  всички  болни,  измъчвани  от  разни  болести  и  страдания,  обладани  от  бесове,  епилепсии  и
парализирани, и Той ги изцели“ (Мат.4:24) Окуражавам ви да отнесете своите лични товари и наранявания
при Христос, защото Той ви обича и иска да ви помогне. Ние не можем напълно да разберем защо Бог
позволява страданието и недъзите.  Вие можете или да позволите на гнева и горчивината да ви ръководят
през останалата част от живота ви, или да приемете ограниченото си състояние. Всички ние по някакъв
начин сме ограничени, но с Божията помощ можем да открием радостта на живеенето на живота до неговия
пълен потенциал. (Коментар: Защото ако не направим това, сами ще се лишим от предоставените ни възможности, колкото

и малки да ни изглеждат те. Д.Пр.)  Гневът и горчивината ще ви деформират и унищожат; по свой собствени
начин те ще ви превърнат в още по-голям инвалид, отколкото сте. А Христос иска да вземе всичко това и с
Негова помощ вие ще се приспособите и ще спечелите победа над нещата, които ще ви дърпат назад.

Глава 14

Ставам все по-потиснат

Въпрос: „Преследван съм от моето минало.  Бях войник във Виетнам и подобно на много други,
които бяха там, не мога да изтрия от паметта си някои неща, които видях. Започнах да употребявам
наркотици,  от които ми е  трудно да се  отърва.  Преминах през няколко лечебни програми,  които ми
помогнаха донякъде, но отново се чувствам толкова потиснат, че даже не мога да върша никаква работа
или каквото и да е. Моля ви, молете се Бог да ми помогне по някакъв начин.“

Отговор: Бог притежава удивителната способност да взема от паметта ни нещата, които са болезнени
или даже вредни и ни помага да ги побеждаваме, с цел повече да не сме поробвани от тях. Аз се моля и вие
да изживеете същото. Поради това ви окуражавам да се обърнете към Христос за помощта и прошката, от
които се нуждаете. Какво може да направи Бог за вас? Първо, той може да ви донесе освобождение от
чувството за вина, защото единствено Той може да прости греховете ви и да ви освободи от онова нещо от
греховното ви минало, което ви преследва. Грехът ни отделя от Бога. Но Бог ни обича и иска да ни прости, и
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да ни върне обратно при Себе си.  И той е направил всичко необходимо, за да стане възможна нашата
прошка,  като  е  изпратил Своя  единствен Син,  Исус  Христос,  да  умре  на  кръста  вместо нас.  Библията
обещава, че в Христос ние имаме „прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата
благодат“ (Еф.1:7).  Бог иска да ви даде нова цел в живота и сила за живот. Той иска да откриете каква е
Неговата  воля  за  вашия  живот  и  няма  по-вълнуващо  приключение  от  това  да  познаваме  Бога  и  да
изпълняваме Неговата воля.  Той може да ви насочи към някои практични програми, които могат да ви
помогнат да се справите с вашите проблеми. Когато познаваме Христос, ние имаме котва, която ни държи в
безопасност, каквито и да са бурите, които ще срещнем по пътя си.

* * * 

Въпрос: „Нашият син има малък телесен недъг и ние се тревожим, защото поради него той е
много стеснителен и става все по-необщителен. Проблемът е, че неговите съучениците му се присмиват,
защото той е  различен от тях и не може да прави всички неща,  които правят те.  Трябва ли да се
тревожим за това или с течение на времето той ще излезе от това състояние. Какъв е вашия съвет?“

Отговор: Да,  вие   би  трябвало  да  се  тревожите  и  да  направите  всичко,  което можете,  за  да  му
помогнете  да  преодолее  необщителността  си.  В  противен  случай  има  опасност  той  да  си  изработи
отрицателно отношение към самия себе си и към другите хора, което може да му пречи през целия му
живот. Съвременната психология е открила една истина, на която Библията преподава от много векове – че
първите години от живота на детето са извънредно важни за формирането на неговия характер и посоката
на живота му. Разговаряйте открито и искрено с учителите на вашия син за този проблем. Възможно е те да
не знаят за това и ще поискат да направят всичко, което могат, за да му помогнат. Те трябва да помогнат и на
съучениците  му  да  бъдат  по-чувствителни  –  не  само  към  вашия  син,  но  към  всички  недъгави  хора  в
обществото ни. Правете всичко, което можете, за да окуражавате сина си и да му давате да разбере, че вие
го обичате такъв, какъвто е. Но повече от всичко друго, окуражавайте сина си да посвети живота си на Исус
Христос. Една от най-важните истини, която всеки всеки от нас трябва да открие е, че ние сме важни
и ценни за Бога, независимо от мнението на другите хора за нас или от проблемите, които имаме. „Не
бойте се, защото Аз ви откупих; призовах ви по име; вие сте Мой. Когато преминаваш през водите, Аз ще
бъда с вас“ (Ис.43:1-2 – мой превод). Как знаем, че това е истина? Знаем това, защото Исус Христос е
пожелал да отиде на кръста и да умре вместо нас. Молете се вашия син да разбере, че никога не е сам, ако
познава Христос.

* * * 

Въпрос: „Винаги съм вярвала в Бога, но откакто скъпоценното ни бебе живя само 1 седмица, аз съм
разочарована. Изглежда, че вече не мога да се моля. Как мога да намеря смелостта да продължа?“

Отговор: Иска ми се да можехме да седнем двамата и аз да поговоря с вас, и да ви отделя цял час, за
да отговоря на вашия въпрос. Ситуация като вашата поставя християнството на върховно изпитание. Не си
въобразявайте,  че вие сте единствената,  която е имала моменти на духовна тъмнина.  Даже светците са
имали своите тъмни дни. Но те отново са намирали Бога. Направете следните 4 неща:

 Всяка сутрин коленичете и благодарете на Бога за цялата радост, която Той е донесъл в живота ви
през годините. Предавайте всеки ваш ден на Него. Молете Го да ви води и направлява. След това
през целия ден Му благодарете, докато Той върви редом до вас.

 Четете Библията си. Там ще намерите думи на мъдрост и утеха, като например тези: “Защото сега
гледаме нещата през стъкло, неясно; но тогава (на Небето)  ще знам точно, както и аз ще бъда
напълно познат“ (1Кор.13:12 – мой превод).

 Търсете възможности да помагате на хората, които са в нужда. Винаги има някой, който се нуждае
от вашата обич и грижа. Молете Бог да ви покаже кой е този човек.

 Дръжте се здраво за вашата вяра във вечния живот. Смъртта не е краят, а е само вратата към Небето.
Това е труден период за вас. Помнете, че Исус не е обещал, че последователите му ще избегнат страданието
и душевните болки. Вместо това Той е обещал, че те ще имат мир, докато са сред болката и че ще им бъде
дадена божествена сила, за да ги укрепява в часовете на слабост. Библията казва: „Това е  победата, която
е завладяла света, даже нашата вяра“ (1Йоан 5:4 – мой превод).

* * * 
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Въпрос: „Съпругата ми преминава през химиотерапия,  като последващ етап от операцията за
премахване на тумор, която й беше направена преди няколко месеца. Целият процес беше труден за нея
физически,  но изненадващото нещо е,  че  духът й е  много висок,  аз  самият ставам все  по-потиснат.
Опитвам се да крия това от нея, но това още повече влошава състоянието ми. Може би нейната вяра
има нещо общо с поведението й, но каквато и да е причината, на мен ми се иска да имах това, което има
тя?“

Отговор: От това което пишете става ясно, че съпругата ви има силна вяра в Христос и Бог й дава
допълнителна  сила,  за  да  я  укрепи  в  това  трудно  време.  Моята  молитва  е  вие  също  да  стигнете  до
познаването на Христос, за да можете заедно с нея да споделяте радостта от това, че Му принадлежите.
Защо вярата на съпругата ви прави тази разлика между двама ви? Една от причините е, че когато познаваме
Христос, ние знаем, че никога не сме сами, независимо от вида на проблема или от страданието, което
понасяме.  „Къде да  отида (да  се  скрия)  от Твоя Дух? Или  от присъствието Ти да  побегна?...ако  си
постеля в преизподнята, и там си Ти...даже там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи
здраво“ (Пс.139:7,8,10 – мой превод). Другата причина е, че съпругата ви знае, че този живот не е всичко и
че един ден тя ще отиде на Небето, за да бъде с Бога през цялата вечност. „Той ще избърше всяка сълза от
очите им и смърт няма да има вече; нито ще има повече жалеене, нито плач, нито болка; защото свърши
старият порядък на нещата“ (Откр.21:4 – мой превод). В този момент Бог се стреми да привлече вашето
внимание. Не Му обръщайте гръб. Вместо това изповядайте пред Бог, че знаете, че сте грешен човек и се
нуждаете от Неговата прошка, а после помолете Исус Христос да влезе в живота ви като ваш Спасител и
Господ. Когато направите това, вие ще започнете да виждате живота (и смъртта) в нова светлина и Христос
ще замени отчаянието ви с надежда и със светлината на Неговото присъствие.

* * * 

Въпрос:  „Мисля,  че  трябва  да  кажа,  че  никога  не  съм  бил  щастлив  в  живота  си.  Баща  ми
постоянно беше зает да печели пари, а майка ми винаги се заяждаше с мен. Бракът ми не беше щастлив и
аз усещам, че ставам все по-потиснат. Може би, ако се опитам да вярвам в Бога, това ще ми помогне?“

Отговор: Съжалявам, че животът ви е бил пълен с толкова несполуки. Предполагам, че някои от
чувствата ви са  плод това,  което сте преживял като дете и родителите трябва да осъзнаят колко много
тяхното поведение оказва влияние върху живота на децата им, когато пораснат. Да, Бог може да ви помогне
в тази ситуация и Той иска да ви помогне, защото ви обича. През живота си вие сте усещали, че хората
всъщност не ви обичат - и независимо от това дали сте осъзнавали това или не, вие вероятно сте усещали,
че и вие не заслужавате да бъдете обичан. Но искам да ви кажа една добра новина – Бог ви обича! Откъде
знам, че Той ви обича? Знам това,  защото Исус Христос,  единственият Божий Син, е пожелал да умре
заради вашия грях, за да можете вие да станете част от Неговото семейство. Ако вие бяхте единственият
грешен човек в целия свят, Христос все пак щеше да отиде на кръста, като жертвоприношение за вашите
грехове. Толкова много ви обича Той! Поради това, едно от най-важните неща, които можете да направите, е
да започнете да гледате на себе си така, като Бог гледа на вас. Вие не можете да останете същият, след като
разберете, че Божията любов е фокусирана във вас. „Колко по-голяма е любовта, с която Отец ни е обсипал
преизобилно, че ние ще бъдем наричани Божии деца! И ние сме точно такива!“ (1Йоан 3:1 – мой превод)
Да, Бог е направил всичко възможно за да измие греховете ви и да ви въведе в лична връзка със Себе си. Но
вие трябва да отговаряте на Неговата любов, да го молите да влезе в живота ви и Той да стане Господ на
вашия живот.  Бог е само на една молитва разстояние от вас и е готов да ви приеме.  След това четете
Библията и вижте, че тя разказва за Божията любов към вас. Бог иска да ви промени и да ви даде вътрешен
мир, какъвто вие никога не сте познавали. И Той ще го направи, когато вие се обърнете с вяра към Него.

* * * 

Въпрос: „Преди няколко месеца, правейки опит да се самоубия, аз изпих свъхдоза лекарства, защото
бях много потисната. Сега съм по-добре, но дълбоко вътре себе си се страхувам, че отново ще изгубя
контрол над себе си и пак ще се опитам да се самоубия. Как мога да победя този страх?“

Отговор: Сигурен съм, че вие сте установила, че има много причини за потиснатостта. От гледна
точка  на  медицината  аз  съм  убеден,  че  вашият  лекар  строго  ще  настоява  вие  веднага  да  потърсите
медицинска помощ, когато усетите,  че  вашата  потиснатост се  връща.  Но същевременно вярвам,  че вие
можете да получите помощ от Бога, за да ви освободи от страховете ви и да укрепи духовно и емоционално.
Затова най-важното нещо, което мога да ви кажа е, да се научите да вярвате в Бога във всяка ситуация и да
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фокусирате вниманието си в Него. Веднъж великият пророк Илия се обезкуражил толкова много, че даже
помолил Бог да вземе живота му.  (3Ц.19:4) Прочетете цялата глава 3Ц.19, където е описано тогавашното
състояние на Илия. Вероятно е имало много неща, които са допринесли за силната духовна потиснатост на
Илия, като например глад, умора и усещането за поражение, защото той чувствал, че не е бил успешен,
страхувал се е  за  бъдещето си и даже нещо повече -  страхувал се е,  че  враговете му ще го убият.  Но
причината за изпадането на Илия в това състояние е, че той се фокусирал в обстоятелствата в които се е
намирал,    а не в Бога  . Отговорът на Бога бил да задоволи физическите му нужди, като му дал почивка и
храна,  но  и  нещо повече,  Бог  му  дал  да  види  отново  Неговата  слава,  сила  и  любов.  След  това  Илия
продължил да служи и извършил още много на брой велики неща за Бога. Бог ви обича и иска да знаете, че
Той е с вас във всяка ситуация. Христос може да премахне страховете ви и може да ви даде сила да живеете
всеки ден. Библията обещава: „Не бой се, защото Аз съм те откупил; призовах те по име; ти си Мой.
Когато преминаваш през водите, Аз ще бъда с теб и когато преминаваш през реките, те няма да те
потопят“ (Ис.43:1-2). Така можете да живеете и вие, ако всеки ден вървите с  Христос.

* * * 

Въпрос: „Току-що завърши лечението ми в психиатрична клиника, където бях лекувана от силна
депресия. Сега съм много по-добре, но постоянно се страхувам, че отново ще изпадна в депресия. За пръв
път в живота си мисля, че имам нужда от Бог, въпреки че една от приятелките ми казва, че религията е
просто патерица, а аз трябва да се науча да стоя на двата си крака.“

Отговор: Не е признак на слабост да признавате, че имате нужда от Бог. Всъщност, според мен точно
тази ваша приятелка е слаб човек, защото тя не иска или е твърде горда, за да бъде честна и да признае пред
себе си, че тя също има нужда от Бог. Не позволявате на нейните забележки да не ви попречат да вземете
най-важното решение в живота ви – да повярвате в Христос. Всички хора имаме нужда от Бога, независимо
дали  признаваме  това  или  не.   На  първо  място,  нуждаем  се  от  Него  за  да  ни  бъде  простено,  защото
единствено Бог може напълно да прости греховете, които сме извършили през живота си. Нуждаем се от
Него и защото единствено Той знае кое нещо е най-доброто за нашия живот, а освен това ние се нуждаем и
от Неговото водителство, ако искаме да живеем така, както трябва. Нуждаем се от Него заради силата –
силата  да  устояваме  на  изкушението,  силата  да  вършим  това,  което  е  правилно  и  силата  да  живеем
ежедневно. Нуждаем се от Бога и защото единствено Той може да ни даде истинска надежда за бъдещето,
както в този живот, така и за живота след смъртта. Да, ние се нуждаем от Бога, а чудното нещо е, че Бог ни
обича и иска ние да отиваме при Него. Бог ви обича. Той знае всичко за вашите проблеми и страхове, и иска
вие да оставите всички тези неща в ръцете Му. Как знаем, че това е вярно? Знаем го, защото Бог е изпратил
Своя Син на тази земя, за да умре на кръста заради нашите грехове. Бог е обещал да ви направи Негово
дете,  ако вие просто Го помолите за  това.  Библията казва:  „На онези,  които Го приеха,  даде право да
станат Божии чада“ (Йоан 1:12). Днес можете да легнете да спите, знаейки, че Христос е с вас и че Той
никога няма да ви изостави, независимо от това, което ви очаква в бъдещето.

* * * 

Въпрос: „Току-що лекарят ми каза, че имам тумор. Той твърди, че ракът вероятно може да бъде
излекуван, но понякога се чудя дали си заслужава да опитам. Защо Бог позволява да се случват такива
неща?“

Отговор: Разбираемо  е  да  се  чувствате  потисната  от  тази  новина  и  даже  да  се  питате  дали  си
заслужава усилието да се борите с рака. Но аз се моля да не се предавате на вашето отчаяние. Несъмнено
вашият лекар е имал добро основание да ви каже, че има добър шанс да бъдете излекувана (въпреки, че вие
можете да поискате да чуете и мнението на друг лекар). Има забележителен напредък в борбата против рака
през последните години и ще направите грешка, ако загърбите тези възможности. Освен това, трябва да
помните, че има и други хора, които ви обичат и са зависими от вас, и че и заради тях трябва да търсите
правилният отговор на този проблем. Ние не винаги знаем всички причини, поради които Бог позволява на
неща като това да ни се случват.  Но искам да ви кажа нещо, което постоянно чувам от хора, които са се
оказвали в подобна ситуация – в която и самият аз съм изпадал. То е следното: Бог може да използва даже
болезнените преживявания в живота ни, за да ни привлече по-близо но Себе си и да постигне целите Си.
Библията ни напомня: „Никое наказание не изглежда приятно когато се случва, а е болезнено. Но по-късно
то произвежда реколта на праведност и мир за онези, които са били обучени чрез него“ (Евр.12:11 – мой
превод). Следователно, какъвто и да бъде крайният резултат от вашето заболяване, аз се моля вие да бъдете
постоянно отворена за онова, на което Бог иска да ви научи. Например, може би Бог иска да ви научи колко
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е важно да поставяте винаги Него на първо място в живота ви. Може би Той ви учи да вярвате все повече и
повече в  Него във всяка ситуация.  Възможно е  Той да ви учи,  че нещата на вечността са по-важни от
временните неща. Не позволявайте на горчивината или на гнева да ви завладеят, а използвайте този период
за да откривате повече свидетелства за Божията любов и милост в живота ви.

* * * 

Въпрос:  „Какво  казва  Библията  за  самоубийството?  Ще  бъда  ли  опростен,  ако  извърша
самоубийство?“

Отговор: По принцип не отговарям на анонимни писма, но направих изключение за вашия случай,
защото  усещам,  че  вие  сте  дълбоко  разстроен  човек,  който  се  намира  на  границата  да  извърши  най-
сериозното и крайно нещо, което можете да направите – сам да сложите край на живота си. С цялото си
сърце се моля да не направите тази стъпка, защото съм убеден, тя тя ще бъде погрешна.  Да, Бог познава
сърцата ни и Той може да прости греховете ни. Но това никога не трябва да бъде извинение за вършенето на
нещо, което е неправилно. Ако не познавате Христос, трябва да ви кажа честно, че смъртта няма да сложи
край на вашите проблеми. Вместо този живот, след такава смърт вие ще имате цялата вечност, пълна с мъка
и  самота,  завинаги  отделен  от  Бога  и  от  Небето.  Иначе  казано,  искам  да  ви  покажа  сериозността  на
стъпката, която чувствам, че вие трябва да направите. Но особено искам да привлека вниманието ви към
друга по-голяма истина – Бог ви обича и иска да влезе в живота ви сега, за да премахне отчаянието ви и да
ви даде надежда и мир. Може би си мислите, че това не е възможно, но това е възможно, защото Бог е по-
могъщ от вашите проблеми, каквито и да са сте. Чуйте какво ви казва Исус: „Елате при мен всички, които
сте уморени и обременени и аз ще ви дам почивка. Поставете върху себе си Моят ярем и се научете от
Мен, защото Аз съм кротък и смирен в сърцето, и вие ще намерите покой за душите си. Защото Моят
ярем е лесен и Моят товар е лек“ (Мат.11:28-30 – мой превод). Безброй хора през вековете са открили, че
това е вярно – а и вие можете да откриете същото, когато поставите товарите си върху Христос. Не се
предавате на депресията и отчаянието. Бог има план за живота ви и най-важното нещо, което можете да
направите, е да Го откриете и да поканите чрез вяра Христос да влезе в сърцето ви.

* * * 

Въпрос: „Един приятел ни каза, че вие сте написал във вестника, че Бог няма да спаси човек, който
се е самоубил,  каквито и да са обстоятелствата, в той които се е намирал.  От години нашият син
страдаше от ужасен умствен проблем и най-накрая се самоуби, въпреки че истински вярваше, че познава
Бога. Какво е основанието за вашето твърдение във вестника, че Бог не спасява самоубийците?“

Отговор: Това  не  е  мое  твърдение.  Или  вашият  приятел  не  е  разбрал  правилно това,  което съм
написал в колонката си във вестника, което понякога се случва, или поради липсата на достатъчно мястото,
вашият  вестник  може  да  не  е  препечатал  част  от  колонката  ми.  Съжалявам  много  за  това  погрешно
разбиране.  Всяка седмица получавам много писма от хора,  които мислят за самоубийството.  Винаги се
старая да бъда много внимателен, когато им отговарям, защото самоубийството е ужасно сериозно нещо и
аз никога не съм искал някой да използва нещо, което може да съм казал, като извинение за извършването
на този ужасен акт.  Животът ни е даден от Бога и единствено Той има правото да го вземе. Нещо повече,
даже когато сме посред много трудни обстоятелства, Бог е с нас, когато ние познаваме Христос и Той може
да ни помогне да триумфираме над тях. От друга страна трябва да подчертая факта, че самоубийството е
неправилно нещо и не е част от Божия план.  Но има ситуации, в които човек може да не разбира какво
прави, поради умствената си неспособност, какъвто е случаят с вашия син. Бог разбира тези ситуации, даже
когато ние не ги разбираме. „Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от
Него.  Защото  Той  знае  как  сме  създадени  и  помни,  че  ние  сме  пръст“  (Пс.103:13-14  –  мой  превод).
Библията обещава че: „нито смърт, нито живот, нито каквото и да е друго нещо в цялото създание, ще
бъде способно да ни отдели от любовта на Бога, която е в Христос Исус, нашият Господ“ (Рим.8:38-39 –
мой превод). Само едно нещо ни пречи да отидем на Небето – нашият отказ да се обърнем с вяра и доверие
към Христос. Ние никога не сме спасявани чрез добрите си дела, защото никога не сме достатъчно добри, за
да спечелим Божието благоволение. Бог ни спасява единствено поради Своята милост, когато ние вярваме в
Христос. Никога не трябва да злоупотребяваме с Божията милост или да си мислим, че тя означава, че ние
можем да правим каквото си поискаме,  без да плащаме за  последствията.  Намерете утехата в Божията
милост, като помните вашия син и се стремите да живеете всеки ден за Христос. 

* * * 
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Въпрос: „Защо някои от най-блестящите хора на света изглежда, че са толкова нещастни в личния
си живот? Например, някои от филмовите звезди изглежда, че не могат да намерят щастлив брак и
накрая даже се самоубиват.“

Отговор: Библията  ни  казва,  че  ние  сме  създадени  за  Бога  и  когато  отказваме  да  Му  дадем
полагащото Му първо място в живота ни, тогава нещата за нас се объркват и животът ни става извратен .
Установили сме, че често пъти хора, които наглед, според стандартите на света, притежават всичко и са
богати, вярват,  че по някакъв начин най-накрая ще намерят щастието, стремейки се да придобиват още
повече от същите неща. Но това е улица без изход, защото трайното щастие и мирът могат да дойдат при
нас единствено от Бога. Тази истина е открил Цар Соломон. По време на царуването му народът на Израел е
имал мир и е бил много богат. Соломон е можел да притежава всяко нещо, което може да се купи с пари и в
стремежа си да намери щастието е опитал всичко, което можем да си представим – богатство, секс, власт и
сила, удоволствие, алкохол, даже религия (въпреки че за него тя е била мъртва и формална религия). „И от
всичко,  което  пожелаха  очите  ми,  нищо  не  им  забраних;  не  спрях  сърцето  си  от  никаква  веселба!“
(Екл.2:10). Но какъв е бил резултата от търсенията на Соломон? „Но въпреки това, когато изследвах всичко
онова, което ръката ми беше направила и трудът, с който се бях натоварил за да го постигна, всичко
беше безсмислено и гонене на вятъра“ (Екл.2:11). Най-накрая  той разбрал, че трайното щастие и смисълът
в живота могат да бъдат намерени единствено в Бога. Тези неща трябва да бъдат предупреждение за нас, за
да бъдем сигурни,  че не се  стремим да пълним празнотата в  живота  си с  неща,  които никога няма да
задоволят сърцата  ни.  Единствено Бог може да направи това – и Той ще го направи,  ако ние отворим
сърцата си за Исус Христос. Исус е казал: „Аз дойдох, за да могат те да имат живот и да го имат в
пълнота“ (Йоан 10:10  - мой превод). Такъв е бил живота от християните през вековете, а такъв може да
бъде и вашия живот, когато отворите сърцето си и поканите Исус Христос да влезе в живота ви. Преди
много векове Бог, чрез пророк Исая е казал: „Защо пилеете...труда си за това, което не засища?...Чуйте и
елате при мен;  послушайте Ме,  за да може душата ви да живее“ (Ис.55:2,3 – мой превод).  Такава е
Неговата покана и днес, когато Той ви кани да отидете при Христос и да намерите истинският смисъл на
живота.

* * * 

Въпрос:  „Сега  чувам,  че  се  говори  много  за  така  наречената  „криза  на  средната  възраст.“
Библията казва ли нещо за това?“

Отговор: Този израз се появи едва преди няколко години, но си мисля, че в Библията има няколко
добри примери за тази криза. Според моето разбиране, тези които говорят за „кризата на средната възраст“
имат предвид факта, че много хора (според мен, предимно – мъже) преминават през период на криза, когато
са на средна възраст и се замислят за своите цели, и кои от тези цели са постигнали или не са постигнали.
За някой хора тази „криза“ е причината те да бягат от отговорностите си или да жадуват отново да бъдат
млади – често пъти по глупави начини, като например мъж на средна възраст, който внезапно изоставя
съпругата и семейството си и се влюбва в младо момиче. Чудя се, дали по някакъв начин цар Давид не е
изживял нещо подобно, когато е достигнал средата на живота си? 

Можете да си спомните, че веднъж той би трябвало да бъде на бойното поле с войските си, но по
някаква причина се отпуснат и останал в двореца си. Там видял една красива жена, наречена Батшеба. Тя
била съпруга на друг мъж, но Давид извършил грехът на прелюбодействието с нея.  Това е бил мрачен
период в  живота  на  човек,  който във  всяко друго отношение  се  опитвал да  се  подчинява  на  Бога  и  в
продължение на месеци Давид живял без връзка с Бога. (Можете да прочетете за това в 2Ц.11.) Но накрая
Давид се изправил пред своя грях и осъзнал глупостта – и злото – на това, което бил направил. Една от най-
изразителните молитви на покаяние в цялата Библия се намира в Пс.51. „Смили се над мен, Боже, според
неизменната Си любов...Измий всичките ми престъпления и ме очисти от греха ми“ (Пс.51:1-2 – мой
превод). Ако вие имате усещането за такъв вид криза – или от какъвто и да е друг вид – разберете, че най-
важното нещо в живота ви е да предадете живота си на Христос и след това да се стремите да изпълнявате
Неговата воля.  Ако знаем, че се намираме в зоната на Неговата воля, тогава няма да имаме периоди на
съмнения в себе и криза. Както е казал Давид на друго място: „Ти ми изяви пътя на живота; Ти ще ме
изпълниш с  радост в Твоето присъствие,  с  вечните удоволствия в  дясната Ти ръка“  (Пс.16:11 –  мой
превод). Вие също можете да узнаете това, когато вярвате в Христос като ваш Господ.

* * * 
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Въпрос:  „Предполагам,  че  преминавам  през  някакъв  вид  криза  на  средната  възраст,  защото
внезапно осъзнах, че остарявам и съм пропилял толкова много време. Винаги съм действал така, все едно
че винаги ще бъда млад и способен да правя каквото поискам, но сега знам, че това не е вярно. Не знам
защо ви пиша, но по някакъв начин усещам, че имам нужда да преосмисля живота си и посоката, в която
вървя.“

Отговор: Благодарен съм ви, че си задавате тези въпроси; едно от най-тъжните неща, които знам, е да
гледам хора, които са стигнали до края на живота си и никога не са си задавали въпроса „Кои са те и защо
са тук?“. Вие не сте тук случайно; Бог ви е поставил тук. Той ви е поставил тук с цел и най-важното нещо
което можете да направите,  е  да откриете каква е тази цел и да се  стремите да я  постигнете .  Каква  е
Божията цел за вас? Преди всичко друго, Бог иска да Го опознаете лично, като предадете живота си на Исус
Христос.  После Той иска да откриете в  ежедневния си живот какво означава да живеете за  Него и да
изпълнявате  Неговата  воля.  Библията  казва:  „Но  търсете  първо  Неговото  царство  и  Неговата
праведност“ (Мат.6:33). Заради какво живеете? За парите? За удоволствието? За щастието? За успеха? За
каквото и да е, то никога не може да ви даде трайно щастие или сигурност. Вие бяхте създаден за връзка с
Бога и в Христос ще намерите истинският смисъл и цел на живота си. До сега вие сте правили себе си
центърът на вашия живот. Сега направете Христос да е центъра на вашия живот, като Го помолите да влезе
в сърцето ви като ваш Господ и Спасител. После можете да кажете на Бога заедно с псалмиста: „Ти ми изяви
пътя на живота“ (Пс.16:11 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Наскоро прочетох много неща за кризата на средната възраст и си мисля, че съпругът ми
се намира точно в тази ситуация. Той винаги работеше много упорито и беше успешен, но сега каза, че
всичко това му е омръзнало и иска да има нов живот и ново семейство. Сърцата ни са разбити, защото
той ни напусна заради своята любовница, която е много по-млада. Има ли нещо, което мога да направя?“

Отговор: Знам, че през последните години се написаха много книги за  така наречената криза на
средната възраст – период, в който някои хора загубват илюзиите за живота си и решават да тръгнат по
коренно различни пътища.  Какъвто и да е  конкретният случай,  решение като това,  което е  взел вашия
съпруг, неизбежно причиняват мъка и нещастие – не само на хората около него, но накрая и на самият него.
Молете се за съпруга си. Така, както е направил блудният син в историята, разказана от Исус (Лука 15:11-
32), съпругът ви се е самоизмамил, мислейки си, че ще намери щастие, като избяга от отговорностите си и
не се подчини на моралния закон на Бога. 

Единствено Бог може да го събуди, за да осъзнае трагедията и глупостта на това, което прави. Молете
се Бог да проникне през моралната слепота, която го е завладяла и да го обвини за неговия грях. Молете  се
съпругът ви да осъзнае, че има нужда от покаяние и че трябва да се обърне към Христос за прошка. После,
според начините, чрез които все още можете да се свързвате с него, дайте на съпруга си да разбере, че вие
все още го обичате и искате да му простите. 

Може да дойде време, когато той (подобно на блудния син), ще потъне толкова дълбоко, че ще дойде
на себе си и ще осъзнае, че единственото правилно нещо, което трябва да направи, е да се върне у дома.
Бащата на блудният син го посрещнал с разтворени обятия и вие трябва да кажете да съпруга си, че и той
ще бъде посрещнат така, ако се откаже от погрешното си поведение. Дайте му да разбере, че вие сте готова
да направите промени, ако те са нужни, като например, да възприемете по-ненатоварен за него стил на
живот, с цел той да не се чувства в капана на постоянният стремеж към успеха. Най-накрая, правете всичко,
което можете, за да помагате на децата си сега. Това е труден период, но търсете Божията мъдрост и сила, за
да  продължавате  и  да  помагате  на  децата  ви  да  узряват.  Ако до сега  Христос  не  е  бил фундамент на
семейството ви, обърнете се към Него и си поставете за цел да помогнете на децата си да разберат, че Бог
никога не ни забравя, даже когато нашите човешки бащи ни забравят.

* * * 

Въпрос: „Разбирам, че Библията ни казва многократно да прощаваме на враговете си. Въпреки, че
се опитвах да простя на един човек заради преднамереното зло, което ми причини, аз просто не мога.
Нямам други врагове. Мислите ли, че Бог ще ме осъди за това, че има само един човек, на когото не мога
да простя?“ 

Отговор: Даже невярващият в Христос има приятели и любими хора,  но той ги обича,  защото в
замяна и те го обичат.  Ето в това се състои различието на християнският начин на живот. Исус е казал:
„Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят“ (Мат.5:44). В друг случай Той казал,
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че ние трябва да прощаваме  70 х 7 пъти. Бог може и ще ни даде дух на прошка, когато ние приемем
Неговата прошка чрез Исус Христос. Когато направите това, вие ще разберете, че Той ви е простил толкова
много неща, че вие ще пожелаете да простите всяко зло, каквото и да то, което ви е причинено.  В света
политиката  на  „изравняване  на  сметката“  е  всеобщо  приемана.  Но  ние,  християните,  трябва  да  се
придържаме към политиката на понасяне на лошото отношение към нас заради името на Христос и да
прощаваме, с цел хората да могат чрез нашето поведение да открият Божията милост в прощаването на
грешника.

Глава 15

Защо постъпвам по този начин?

Въпрос: „Не разбирам защо постъпвам по този начин. Израснах в семейство на баща-алкохолик,
постоянно мразех пиянството и се заклевах, че никога няма да бъда като него. А сега установявам, че и аз
не мога да контролирам пиенето си, и тайно се страхувам да не завърша по същият стар начин, както
завърши баща ми. Защо постъпвам така?“

Отговор: Децата  на  алкохолиците  накрая  често  се  озовават  на  същия  път,  по  който  са  вървели
родителите им – въпреки разрушението,  което са  наблюдавали.  За това може би има няколко причини.
Например,  някои  скорошни  изследвания  твърдят,  че  някои  хора  психически  са  много  податливи  на
алкохолизма и че тази склонност може даже да се предава по наследство. От друга страна е ясно, че за
много хора алкохолизмът се превръща в лесно „решение,“ посредством което те избягват от проблемите си
(въпреки че алкохолизмът никога не е истинско и трайно решение).  Иначе казано, възможно е вие да сте
изплашен  или  наранен  емоционално  от  някои  неща  в  миналото  ви,  поради  което  въпреки  доброто  ви
първоначално решение, сте започнали да пиете, за да се опитате да премахнете някои от тези наранявания.
Но каквито и да са причините, важното нещо, което трябва да осъзнаете е, че имате проблем с алкохола и че
трябва да потърсите и да получите помощта, от която се нуждаете.  Не считайте, че сам ще можете да се
справите  с  алкохолизма -  той може  да  ви  унищожи.  Библията  предупреждава:  „Кой е  злочест? Кой е
тъжен? Кой има кавга?...Онзи,  който си  губи времето,  пиейки виното...Накрая то хапе  като змия и
отравя като пепелянка“ (Пр.23:29, 30, 32 – мой превод). Там, където живеете има организации, които могат
да ви помогнат. Споделете искрено проблема си с вашия пастор и/или лекар, позволете му да ви помогне и
приемете помощта от която се нуждаете. Но повече от всичко друго, вие сте много важен за Бог и Той не
иска вие да си позволявате да бъдете разрушен. Бог ви обича и иска да ви помогне. Посветете живота си на
Христос и Го молете да ви насочи към помощта, от която се нуждаете.

* * * 

Въпрос: „Когато израствах, домашният ми живот беше хаос – баща-алкохолик, майка - която се
луташе насам-натам и най-накрая – развод,  аз избягах от дома, имах втори баща и т.н.  Моята леля
винаги ми казваше, че аз съм причината за всички тези проблеми на родителите ми, защото аз просто
съм бил проблем за тях. Сега съм възрастен човек и установявам, че тези спомени ме преследват и аз се
чувствам така, все едно, че не струвам нищо. Какви идеи имате за побеждаване на тези чувства?“

Отговор: Този  вид  чувства  са  последица  от  продължителни  преживявания  в  детството  и  не  се
преодоляват лесно. Може би е полезно да потърсите съвет от опитен психолог или психиатър, който може
да ви помогне в справянето с тези неща и да ги разберете по-добре; вашият пастор вероятно може да ви
насочи към някой специалист, ако е нужно. Но най-важното нещо, което можете да откриете, е великата
истина  за  обичта,  което Бог  има  към вас.  Вие  имате  много отрицателно мнение  за  себе  си,  но  някога
замисляли ли сте се  как Бог гледа на вас? Чуйте: Той ви обича и вие сте много ценен за Него. Това е факт,
независимо от това, какво ви казват чувствата ви. Вижте, чувствата ни могат да ни измамват. Всъщност те
могат да ни накарат да вярваме в нещо, което не е вярно.  Има причини, поради които чувствата ви са
такива, каквито са – но те не ви казват истината, защото Бог казва, че вие сте много ценен за Него. Помолете
Христос  да  влезе  в  живота  ви  чрез  една  проста  молитва  на  вяра.  После  четете  ежедневно  Библията.
Започнете с евангелието на Йоан или с малката книжка 1Йоан и обърнете внимание, че там многократно се
говори за Божията любов към нас. Библията казва: „Съвършената любов пропъжда нашия страх“ (1Йоан
4:18). Съвършената Божия любов може да прогони вашия страх, че вие не струвате нищо, когато разберете
чудесната истина на Неговата любов към вас. 
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* * * 

Въпрос: „Аз винаги се въодушевявам от различни проекти и се захващам за тяхното осъществяване
с цялата си енергия. Но после губя интерес и изглежда, че никога не довършвам нещо, което съм започнал
да правя. Чудя се защо изглежда, че не мога да преодолея тази моя склонност. Предполагам, че това не се
дължи на някакъв духовен проблем, но може би вие имате някакви идеи?“

Отговор: Всеки  проблем  има  своя  духовна  страна и  вашият  проблем  не  е  изключение  от  това
правило. Уверявам ви, че Бог е загрижен за проблемите, които ние имаме в живота си и Той иска да ни
помогне да се справим с тях. Някога запитвали ли сте се защо се отдръпвате от проектите, върху които
работите и никога не ги завършвате? Аз не знам верният отговор за вашия случай, но може да има няколко
причини за поведението ви и аз ви окуражавам да ги изследвате. Например, някои хора никога не завършват
задачата си, защото дълбоко вътре в себе си се страхуват от провал, а най-лесният начин да се избегне
провала,  е  да  се  избягва  завършването  на  работата.  Но  ние  не  трябва  да  позволяваме  на  страха  или
притеснението от провал да  ни пречат да вършим работата си; в края на краищата, Бог ни приема такива,
каквото сме. Предполагам, че вие ще започнете да побеждавате тази ваша склонност, ако не прекъсвате
работата по проекта (даже ако е необходимо да помолите някой да ви помогне да продължите да работите
по него) и да откриете, че наистина можете да го завършите. Но нека да ви задам един много по-важен
въпрос: „Позволявали сте на тази ваша склонност да се отдръпвате да се промъкне и в духовния ви живот?
Имало ли е период в живота ви, когато сте бил въодушевен от вярата в Христос и от вършенето на Божията
воля, а после да сте преставали да правите това?“ Някога осъзнавали ли сте нуждата си да вярвате в Бога и
да предадете живота си на Христос? Посветете живота си на Него и после, с Неговата помощ „нека тичаме
на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус...за да не ви дотяга и да не ставате
малодушни“ (Евр.12:1-3)

* * * 

Въпрос: „Както брат ми, ката и сестра ми са много надарени. А аз съм просто обикновен. Те имат
много шансове да работят в нашата църква, аз имам само няколко. Това ме кара да се чувствам много
обезкуражен, защото чувствам, че Господ не може да ме използва така, както използва тях. Как мога да
избягвам да съм толкова обезкуражен?“

Отговор: Библията е пълна с обикновени хора. Всъщност, Бог използва обикновените хора много
повече отколкото използва богатите,  могъщите,  прочутите и влиятелните хора.  Исус избрал обикновени
хора за бъдат Негови ученици. Моисей имал печални съмнения в своите способности. (Коментар: Прочетете в
Изх.3:11и 4:10-14 колко упорито Моисей е отказвал да приеме поръчението на Бога да отиде при Фараона, защото считал, че не е
способен да изпълни възложената му работа. Д.Пр.)  Бог използва смирените, а не гордите хора, за да постигне
Своите цели. Вие казвате, че брат ви и сестра ви са много надарени, но и вие сте надарен. Когато Бог дава
дар, той е ценен, независимо какъв е той. Най-големият Божий дар за човека е спасението и това е най-
големият дар, който ние самите можем да даваме на  другите хора, като ги насочваме да отидат при
Исус Христос.  Библията казва, че „Бог избра глупавите (или обикновените)  неща на този свят, за да
посрами мъдрите“  (1Кор.  1:27).  Вие сте много ценен за  Бога,  защото Той ви е  направил точно такъв,
какъвто сте. Молете Бог да ви покаже Неговия план за вашия живот. Когато откриете Божият план за живота
си и го изпълнявайте, вие ще започнете да гледате на себе си така, както Бог вече гледа на вас - като на една
необикновена личност, която Бог обича и от която се нуждае.

* * * 

Въпрос:  „Току-що  завърши  изпълнението  на  3-годишната  ми  присъда  на   престой  в  затвора.
Когато се върнах у дома установих, че обществото вече не ме приема. Нямам работа и почти нямам
никакви приятели. Мислите ли, че е грешно, че се възмущавам от хората, които не искат да имат нищо
общо с мен? Искам да живея  почтено,  но  изглежда,  че  хората искат да ме тласнат обратно там,
където бях.“  

Отговор: Вашият проблем е един от обичайните проблеми на всеки човек, който е нарушил закона и
е лежал в затвора. Вашият проблем не е нов. Това, което трябва да разберете е, че вие сте този, който е дал
основание на хората да не ви вярват и че сега зависи само от вас да дадете на обществото основание, за да
ви приеме. Това няма да е лесно и това е една от отличителните черти на вашето наказание. Предлагам ви да
направите две неща. На първо място, ваша е задачата да убедите обществото за намерението си да живеете
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почтено. Това ще отнеме време и ще бъде болезнено за вас, но си заслужава да направите усилието. Второ,
открийте сила, която ще ви държи да вървите неотклонно към целта, която сте поставил пред себе си. Не
можете да извървите сам този път, защото и вие имате нужда от спътник. В началото ще кажа, че Бог ви е
създал  да  бъдете  в  общение  с  другите.  Въпреки,  че  обществото  не  може  бързо  да  забрави  вашето
престъпление, Бог ще прости греховете ви в момента, в който приемете Исус Христос като ваш Спасител.
Вие  вече  сте  изминали половината  от  пътя  на  покаянието,  след  като  съжалявате  за  греха  си.  Защо не
извървите и втората половина от този път и да се обърнете към Бога, който сега, в момента, търси сърцето
ви и очаква с вяра да отидете при Него? После намерете общество на християни, които ще ви приемат. Сред
тях може да има някои като вас,  въпреки че сега вие не мислите така.  Ако направите това,  Бог ще ви
поддържа  през  дните  на  приспособяването  и  нещо повече,  Той  ще  ви  държи до  края  на  живота  ви  в
общуване с Него, а това общуване е по-ценно, отколкото общуването, което даже най-добър приятел може
да ви предостави.

* * * 

Въпрос:  „Мисля,  че  съм  пристрастена  към  „сапунените  опери“  на  телевизията.  Знам,  че
изразходвам твърде много време за да ги гледам, но съм пристрастена към тях и изглежда, че не мога да
се откажа от този навик. Мислите ли, че гледането на телевизионни сериали е вредно?“

Отговор: Предполагам, че вие знаете отговора на вашия въпрос, защото открих чувство на вина в
писмото ви и усещане, че вие знаете, че трябва да използвате времето си за нещо по-полезно. Да, аз мисля,
че трябва да преосмислите начинът, по който прекарвате времето си.  Има поне две основания да казвам
това. Първо, предполагам, че е голяма вероятността вие да прекарвате много време в гледането на телевизия
(това личи от писмото ви) и пренебрегвате неща, които трябва да вършите. Времето е много ценно нещо –
когато минутата бъде изгубена, тя завинаги е загубена. Библията ни казва „да изкупваме времето“ (Кол.4:5).
Има  допустимо  място  и  време  за  почивка  и  възстановяване.  Но  Бог  ни  е  дал  и  отговорности  –  в
семейството, на работното ни място и т.н. Второ, трябва да се запитате не е ли възможно да използвате
времето си за подобряване на уменията и способностите си или за да правите нещо полезно, или пък да се
запитате, дали това, което правите не е вредно за вас. (Ние трябва да си задаваме този въпрос по повод на
всяко нещо, което заплашва да привлече интереса ни – не само телевизионните сериали, но и всяка друга
дейност.) Библията ни дава един общ принцип, който трябва да насочва мисленето и делата ни: „Което е
истина, което е прекрасно, което е правилно, което е чисто, което е чудесно, което е похвално – мислете
за такива неща“ (Фил.4:8 – мой превод). Опасявам се, че ако бъдат оценявани според изискванията на този
стандарт, много от дейностите ни (включително много от това, което се появява в медиите) няма да  бъдат
одобрени. Приканвам ви да не бягате от изпълнението на отговорностите си. Сред тях ще включа и вашите
духовни отговорности.  Някога мислили ли сте сериозно за  вашата лична връзка с  Бога? Молите ли се
ежедневно, четете ли Библията, стремите ли се да научавате повече за Божията воля за вашия живот?

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми в продължение на много години беше прекрасен човек, но семейството ни
беше отслабено,  защото той се пристрасти към хазарта. Постоянно се надява,  че късметът му ще
дойде. Казва, че не вижда нищо морално укоримо в това, но аз искам да знам какво е вашето мнение.“

Отговор: Това, което прави съпругът ви е грешно поради няколко причини и аз се надявам, че той ще
има смелостта да осъзнае това, да престане да се занимава с хазарта и да получи помощ. Знам, че това не е
лесно; някои хора са толкова пристрастени към хазарта, че тази страст почти е равна на пристрастеността
към наркотиците. Но има организации, които могат да помогнат на такива хора – повече от всички други,
Бог иска да помогне на вас и на съпруга ви да се справите с това и да върнете семейството си на здрава
основа. Искам да спомена две причини, поради които пристрастеността на съпруга ви към хазарта е лошо
нещо. Първо, то е лошо поради мотива, който стои зад стремежа към хазарта. Лакомията лесно може да
завладее човек, който е дълбоко въвлечен в хазарта и даже ако такъв човек спечели, той ще продължи да
играе, надявайки се да спечели още повече – което обикновено не се случва. Библията мъдро казва: „ Който
обича парите, никога няма достатъчно пари; който обича богатството, никога не е доволен от своя
доход“ (Екл. 5:10 – мой превод). Една от Десетте заповеди гласи: „Не ламти“ (Изх.20:17 – мой превод).
Защо  Библията  ни  предупреждава  да  се  пазим  от  ламтежа  и  лакомията?  Защото  Бог  знае,  че  когато
лакомията ни обземе, тя избутва извън живота ни нещата, които би трябвало да са там и ни кара да вършим
неща, които са грешни. Писмото ви показва, че съпругът ви е задлъжнял сериозно поради хазарта. Освен
това, той прахосва времето и енергията си за своя хазартен навик и пренебрегва отговорностите си като
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съпруг и баща. Библията правилно казва: „Лакомият мъж създава грижи на семейството си“ (Пр.15:27 –
мой превод). Молете се за съпруга си и се опитайте да говорите искрено с него – но не с гняв към него. Ако
е честен, той ще разбере, че трябва да се откаже от този навик и да потърси помощта и силата, които Бог
иска да му даде.

* * * 

Въпрос: „Считате ли, че Бог е загрижен за начина, по който ние се грижим за телата си? Аз
никога не съм се грижил много добре за тялото си и съм прекомерно надебелял, въпреки че още не съм
навършил 30 години.“

Отговор: Бог е загрижен за телата ни. Той ни ги е дал и е грешно ние да злоупотребяваме с тях. Но
ако познавате Христос като ваш Господ и Спасител, има още една причина да се грижите за тялото си –
защото Бог, Святият Дух сега живее във вас. Поради това Библията казва: „Не знаете ли, че тялото ви е
храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото получихте от Бога? И вие не принадлежите на себе си; вие
бяхте купени с висока цена. Затова отдавайте почит на Бога в телата си“ (1Кор.6:19-20 – мой превод).
Забележете, че тук Библията учи, че една от причините, поради които Исус Христос е умрял на кръста
заради вас е, за да ви направи Своя собственост, включително и тялото ви. То вече не е ваше притежание –
то е собственост на Бога.  Поради това вие трябва да сте добър служител или пазач на тялото,  а не да
злоупотребявате с него или да го използвате за цели, които опозоряват Бога. Начинът, чрез който се отнасяте
към тялото си трябва да е показател за това, как вие се отнасяте към Бога. Ние можем да злоупотребяваме с
телата  си  по  много  начини  –  прекомерно  напълняване,  употреба  на  наркотици  и  алкохол,  липса  на
подходящи физически упражнения и т.н. Разбира се, можем да отидем и в другата крайност и да започнем
прекомерно  да  се  тревожим  за  телата  си,  да  изразходваме  цялото  си  време  и  пари,  опитвайки  се  да
впечатляваме другите хора с нашата красота и сила. Всяка от тези крайности – както пренебрегването, така
и прекомерното глезене на телата ни, е погрешно. Това ме кара да ви задам един много прям въпрос. Някога
обмисляли ли сте факта, че трябва да поверите целия си живот, не само тялото си, но и всичко останало,
включително вашия ум и вашето бъдеще, на Исус Христос? Бог не само е загрижен за тялото ви. Той е
загрижен за вас и иска да влезе в живота ви като Господ. Той ви обича и иска вие ежедневно да живеете с
Неговата любов. Може би има много причини, поради които не сте се грижил за себе си както трябва.
Вероятно не гледате на себе си като на личност, която струва нещо. Но Бог казва, че вие струвате нещо! Той
иска да вземе живота ви и да ви превърне в личността, която Той ви е създал да бъдете.

* * * 

Въпрос: „Аз съм женен мъж, с добра жена и 7 здрави и щастливи деца.  Работя много и една
смогвам да връзвам семейния бюджет. Но съседите ми, които нямат деца, всяка година си купуват нова
кола, могат да ходят та екскурзии и се хранят много по-добре от нас. Трябва да призная, че аз малко им
завиждам. Как мога да се предпазя от завистта ми към тях?“

Отговор: Аз не бих се изненадал, ако установя, че вашите съседи завиждат повече на вас, отколкото
вие завиждате на тях. Според почти всички стандарти вие сте богат човек. Щастливо женен, с добра жена и
с щастливи деца, и сте способен да работите. Вие сте един от най-богатите хора в града. Библията казва:
„По-добре постна вечеря с любов, отколкото угоено говеждо за вечеря с омраза“ (Пр.15:17 – мой превод)
Ако можете обективно да погледнете отстрани на себе си, вие ще видите, че имате всички основания да
бъдете щастлив. Може би ви липсва само едно нещо. Библията казва: „По-добре е малкото, със страх (и
уважение)  към Господа, отколкото голямо богатство и тревога заради това“ (Пр. 15:16 – мой превод).
Вашата завист показва, че вие имате духовна нужда. Паднете на колене тази вечер и кажете: „Скъпи Боже,
прости ми за това, че завиждах на ближния си, който всъщност притежава много по-малко от мен. Помогни
ми да Ти отдавам почит и да живея за Теб.“ Вижте, дали това няма да ви помогне.

* * * 

Въпрос: „Всичките ми приятели считат, че аз съм много щастлив човек, но вътре в себе си знам,
че това не е вярно. Всъщност имам усещането, че съм вътрешно празен и не знам какво да направя за
това. Какво е вашето мнение?“

Отговор: От къде предполагате, че идва това ваше усещане за вътрешна празнота? Библията казва, че
то идва от Бога. Вие сте създаден да имате връзка с Бога и да Го поставите в центъра на живота си. Това се
отнася за всеки от нас. Но когато оставим Бог извън живота си, това оставя празнота в нас, която не може да
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бъде запълнена с нищо друго. Колкото и да се опитваме, и каквито и методи да използваме: материални
притежания, пари, удоволствия, наркотици и каквото и да е – празнотата продължава да е там. Има само
едно трайно решение на този проблем. Ако празнотата в сърцата ни е там, защото сме оставили Бог вън от
живота си, единственото решение е, да му позволим Той да влезе обратно в живота ни и за заеме законното
си място. Възможно ли е това? Да, наистина е възможно и аз съм виждал това да се случва на безброй хора
с всякакво минало.  Самият аз съм преживял това в собствения си живот. Библията ни казва, че ако сме
отделени от Бога, ние сме „измъчвани и безпомощни като овце, които нямат пастир“ (Мат. 9:36 – мой
превод). Но Бог ни обича и една от причините, поради които Той ви е позволил да изпитвате това чувство на
празнота в сърцето ви е, понеже Той ви обича и иска вие да Го потърсите. Той иска да влезе в живота ви и да
живее  там.  Днес Исус  ви  казва:  „Ето,  стоя на вратата и  хлопам;  ако някой чуе  гласа Ми и  отвори
вратата, Аз ще вляза вътре и ще ям с него и той – с Мен“ (Откр.3:20). Христос стои край вратата на
сърцето ви и моли да влезе вътре, и обещава да влезе в живота ви и да има връзка с вас, ако вие обърнете
живота си към Него. Как може да стане това? Представете си, че някой иска да ви даде прекрасен подарък.
Той е платил за него и вие само трябва да протегнете ръката си и да вземете подаръка. Христос вече е
платил цената за вашето спасение – проливайки кръвта Си на кръста. Всичко, което трябва да направите, е
само да се протегнете и да приемете подаръка. Тогава ще познаете мира на Христос в сърцето си.

* * * 

Въпрос:  „Просто  не  разбирам  какво  става  с  мен?  Нямам  никакви  проблеми  в  семейството,
всичките ни деца израснаха, имат си свои семейства и живеят добре, имам много приятели и парите ми
са повече от достатъчно. Но въпреки това, по някакъв начин усещам, че вътрешно съм напълно празен.
Какъв е проблемът?“

Отговор: Вярвам,  че много хора  в  нашето общество биха задали същия въпрос.  В историята  на
нашата страна ние сме най-богатото от всички поколения. Но въпреки това сме установили, че се нуждаем
от нещо друго, освен богатството, свободното време или удоволствията, за да задоволим най-дълбоките
стремежи на човешкото сърце. Защо е така? Това е така, защото Бог ни е създал с цел, но дотогава, докато
обръщаме  гръб  на  Бога  и  решаваме  сами  да  управляваме  живота  си  без  Него,  ние  винаги  ще  бъдем
неосъществени и незадоволени. Преди много векове Соломон, царят на Израел, натрупал огромно богатство
– всъщност той е бил най-богатият човек сред хората от неговото поколение. Но сърцето му е било празно,
поради което той започнал да търси начини да го напълни. Опитал всичко – още по-голямо богатство,
удоволствия, алкохол. Най-накрая осъзнал, че единствено Бог може да запълни празнотата в живота му. (В
книгата Еклесиаст от Стария Завет можете да прочетете за неговото търсене.) Позволете на Христос да
влезе в живота ви и да ви даде смисъл и цел.  Позволете Му да запълни празното пространство,  което
усещате там. Позволете Му да заеме центъра на живота ви, вместо всички други заместители, чрез които
сте се опитвали да получите щастието. Вие се нуждаете от Христос, нуждаете се да откриете изумителната
истина, че Бог ви обича. Исус е казал: „Аз дойдох, за да могат те да имат живот и да го имат изцяло“
(Йоан 10:10 – мой превод). Поканете чрез вяра Христос да влезе в живота ви още сега – не е разумно да
отлагате. После се научете ежедневно да вървите с Него. Той е само на една молитва разстояние от вас. Той
е толкова близо до вас, колкото е близо и вашата Библия до вас – всеки ден я отваряйте, четете я, за да
разбирате  още  повече  за  това,  което  Бог  е  направил  за  вас  и  какво  Той  иска  вие  да  правите.  „Защо
прахосвате парите си...за това, което не задоволява?...Послушайте Ме, за да може душата ви да живее“
(Ис.55:2-3 – мой превод). Колко добър е Бог към вас сега, когато много семейства се разпадат!

* * * 

Въпрос: „Винаги съм бил нервен и темпераментен човек,  но напоследък тази моя склонност се
засили  и  аз  постоянно  се  тревожа  и  безпокоя  за  бъдещето.  Според  вас  дали  някои  хора  просто  са
създадени такива или има нещо, което мога да направя за решаването на този проблем?“

Отговор: Хората имат различни темпераменти и личностни черти.  Няма съмнение, че някои хора
имат склонността да се тревожат прекомерно много. Но Бог иска да ни помогне точно в тези места, където
ние сме слаби и Той иска да ви помогне да преодолеете този проблем. Най-важното е да разберем, че нищо
– каквото и да е то – не може да изненада Бога, защото Той знае всичко за бъдещето. И когато ние сме в
ръцете Му, тогава не е нужно да се страхуваме за бъдещето, защото знаем, че Той е заедно с нас при всяка
крачка, която правим по пътя. „Не бой се, защото аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница“ (Ис. 41:10). Какво трябва
да направите? Първо, поверете живота си на Исус Христос, като го помолите да влезе в сърцето ви като ваш
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личен Господ и Спасител. После всеки ден се обръщайте към Него и в молитва предавайте в ръцете Му
всеки ваш проблем. Позволете на Словото Му, Библията, също да стане част от ежедневието ви и се учете
да вярвате в обещанията, които Бог ви е дал в нея. Бог знае слабостите и страховете ви. Той ще ви укрепи,
когато се научите да Му вярвате и да Му благодарите. „Радвайте се всякога в Господа!...Не се безпокойте
за нищо,  но във всяко нещо с  молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с  благодарение;  и
Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцето ви и мислите ви в Христос Исус. “
(Фил.4:4,  6-7).  Нека това да бъде ваше преживяване,  като поверявате всяка подробност от живота си в
Неговите любящи ръце.

Глава 16

Тревожа се за бъдещето

Въпрос: „Аз съм пенсионер и се тревожа за бъдещето. Изглежда, че всеки път, когато отворя
вестника, в него се говори за ужасното състояние на икономиката и аз се питам, дали ще разполагам с
достатъчно време да доживея до дълбока старост. Знам, че не би трябвало да се  тревожа толкова
много, но не мога да се контролирам.“

Отговор: Докато вие разглеждате днес само състоянието на света, според мен на вас ще ви е много
трудно да обуздаете тревогите си, защото е истина, че има много проблеми и бъдещето е неизвестно за нас.
Сигурен съм, че като пенсионер вие считате, че много от това, което се случва в света е плашещо. Но аз ви
предлагам да гледнете отвъд обстоятелствата в които се намирате и вместо това да се научите да вярвате на
Бога и на Неговата доброта. Вие не можете да видите бъдещето,  колкото и да се опитвате. То може да
донесе проблеми, но може и да не донесе. (А с тревогите си за това ние няма да променим нищо, въпреки че
лесно забравяме тази истина.) Исус е казал: „Кой от вас може, тревожейки се, да прибави един час към
живота си“ (Мат. 6:27 – мой превод).  Но разгледайте много внимателно следната истина: Вие не знаете
бъдещето, но Бог го знае.  И даже нещо още по-важно - Бог контролира бъдещето. А понеже ни обича и
контролира бъдещето, на Бог можем да да му се доверим, че ще се грижи за нас и ще ни пази. Нека да ви
предложа две фрази, които постоянно трябва да бъдат в сърцето ви, когато мислите за бъдещето. Тези фрази
са: „Благодарете на Бога“ и „Вярвайте в Бога.“ Първо, научете се да благодарите на Бога за това, което
имате и за начините, чрез които Той ви е благословил. Даже когато животът ни изглежда, че е труден, ние
трябва да благодарим на Бога Отец за всичко, което Той прави за нас, което ние не заслужаваме. Библията
казва:  „Винаги благодарете за всичко на Бога Отец в името на Господ Исус Христос“ (Еф. 5:20). Повече
от всичко друго ние трябва да благодарим на Бога за това, което Той е направил за нас в Исус Христос.
Някога правили ли сте това и приели ли сте Исус Христос в сърцето си чрез вяра за да можете да знаете, че
ще отидете с Него на Небето?  Вашата връзка с Христос е най-важното нещо, за което трябва да мислите
сега и вие можете да уредите това веднага и завинаги, като се обърнете към Христос с вяра и доверие . А
когато идете при Христос, тогава ще разберете, че можете да се доверите на Бога за вашето бъдеще – както
тук на земята, така и за вечността. Четете това, което е казал Исус за тревогите в Мат. 6:25-34 и Го търсете,
за да снабдява всичките ви нужди. 

* * * 

Въпрос: „Аз на 72 години и се чувствам потиснат и безпомощен. Нямам живи роднини. Останало
ли е нещо в живота за човек на моята възраст? Ако е останало, как мога да го намеря?“

Отговор: Един много възрастен човек,  много по-стар от вас  е казал:  „Установих,  че захарта се
намира на дъното на чашата.“ Животът може да стане по-сладък и по-възнаграждаващ когато остаряваме,
ако притежаваме присъствието на Христос. Залезите на слънцето винаги са великолепни.  Христос е този,
който добавя цветовете, славата и красотата към залезите в живота на човека. Опитайте се всеки ден да
намерите някой човек, на когото можете да разкажете за вашата нова радост в Христос.

* * * 

Въпрос: „Сега аз съм много стар мъж. През целия си живот съм бил грешник. Чак наскоро открих
Исус, докато слушах една от вашите програми по радиото. Има ли някакъв начин, чрез който мога да
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откупя годините, които пропилях?“
Отговор: В този живот грехът оставя незаличим белег върху нас.  Вие никога няма да можете да

победите чувството на съжаление, че сте живели за дявола през всичките тези години.  Но Бог може да
прави невъзможното. Ако се предоставите изцяло на Бог, Той може да направи много повече през малкото
дни от живота ви, които са ви останали, отколкото Той може да направи през целия живот на човек, който
Му е служил с половината от сърцето си. Хладният християнин не може да постигне нищо през целия си
живот, ако е живял по този начин. Ако вие сте живели за греха и за егото си толкова много години, вашето
свидетелство  за  Господа  ще  има впечатляващо влияние  върху  всички,  които  ви  познават.  Те  ще  видят
промените  и  ще  бъдат  дълбоко  впечатлени  от  Божията  сила  в  живота  ви.  Използвайте  всеки  шанс  да
разказвате на всички ваши познати за промяната, която беше извършена във вас чрез вярата ви в Христос.
Бог може, чрез вашето предаване в ръцете Му, да постигне много неща за кратко време. Сега не е време за
обезкуражаване, а е за пеене на песен на триумф и победа. Нека всички научат за Божията милост към вас.

* * * 

Въпрос: „Аз съм вече на над 70-годишна възраст. Пенсиониран бях от компанията, в която работех
и най-общо казано съм доста непотребен. Но всъщност се чувствам много добре и бих искал да работя,
но никой не се нуждае от моята помощ.“

Отговор: Вие можете да имате някои от най-полезните и щастливи години пред себе си. Без никакви
отговорности към работодателя си вие можете да посветите времето, силата и мъдростта си, натрупани през
житейския ви път, за да помагате за осъществяването на много ценни проекти във вашата църква и в района,
където живеете. Вашият зает пастор има много задачи, всяка от които е много важна и той може да  възложи
на вас някой от тези задачи. Има болни членове на църквата,  които трябва да се посещават, вдовици и
сираци – които да бъдат съветвани, обезкуражени хора – които да бъдат ободрени и млади хора – които да
бъдат инструктирани.  Със стара глава и младежко сърце вие можете да бъдете източник на реална сила за
мнозина, които се нуждаят от вашето ободрение и окуражение. В района, в който живеете, ще намерите
задачи, които трябва да бъдат направени, но са пренебрегвани или пропускани от заетите хора в зрялата им
възраст,  но  които вие можете да вършите много добре.  Ако ви се струва,  че  сте поставен „на рафта,“
старайте се  поне този рафт да е  толкова ниско поставен,  че вашите приятели и съседи да могат да го
достигат лесно и да са сигурни, че вие ще им помогнете за извършването на работи, в които вие сте много
по-квалифициран от тях. Просто не седете в ъгъла и не се затваряйте в себе си; обратното – бъдете на ъгъла
за да отговаряте на нуждата и най-вече – старайте се да бъдете подготвен за неизбежното, като приемете
Христос като ваш личен Господ и Спасител. 

Глава 17

Имам ли нужда от психиатър?

Въпрос: „Имам някои емоционални проблеми и моят семеен лекар каза, че трябва да бъда прегледан
от психиатър. Но един приятел твърди, че е достатъчно просто да имам достатъчно вяра в Бога и тези
проблеми ще изчезнат. Какво е вашето мнение?“

Отговор: Аз ще бъда първият сред вашите съветници, който ви казва, че вярата в Бога е наистина
много важна. Тя е решаваща за нашето вечно спасение, а е важна и за ежедневния ни живот, тук на земята.
Но  в  същото  време  не  съм  съгласен  с  вашия  приятел,  защото  Бога  може  да  избере  да  използва
квалифициран психиатър,  за да ви помогне да се справите с някои от проблемите,  които имате.  Когато
вярвате в Бога, вие всъщност поставяте вашия проблем в Неговите ръце. На практика вие казвате: „Господи,
не знам как да се справя с този проблем, но вярвам, че Ти ще се справиш. Доверявам Ти се да ме водиш и да
ми даваш мъдрост, за да знам кое е правилно. Доверявам Ти се да ми покажеш правилният отговор в тази
ситуация.“ Казано иначе, вярата не винаги означава ние да седим със скръстени ръце, предполагайки, че Бог
ще свърши работата,  без въобще да използва някакви човешки инструменти. Спомняте ли си случката,
когато Исус излекувал един човек, който бил сляп по рождение? (Можете да прочетете за нея в Йоан 9.)
Исус би могъл просто да обяви, че  човекът е излекуван. Но вместо това, Той взел малко кал и намазал
клепачите на човека, а след това му казал да отиде и да си измие очите в определен басейн с вода. Аз
вярвам, че една от причините Исус да направи това е, за да ни покаже, че понякога Той използва земни
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инструменти  или  средства,  за  да  извърши излекуването.  Следователно,  вие  не  трябва  да  считате,  че  е
грешка,  ако  потърсите  помощта  на  психиатър  или  на  опитен  психолог,  ако  това  ще  ви  помогне  да  се
справите с някои от най-силните си емоционални проблеми. Търсете лекар, който няма да ви обезкуражи
във вашата вяра в Бога. (Вероятно вашият пастор ще може да ви насочи към някой психиатър-християнин
във вашия район.) В същото време молете Бог да ви помага да израствате във вярата в Него. Аз съм убеден,
че днес голяма част от емоционалните проблеми са причинявани от духовни безпокойства. Например, някои
хора са тормозени от силно чувство за вина, от което те не могат да се отърват. Но Христос е единственият
краен отговор на нашата вина, защото Той единствен може да ни предложи пълно опрощение. Бог да ви
благословя, докато търсите помощ за справяне с тези проблеми.

* * * 

Въпрос: „Аз съм хомосексуалист. Опитах се да победя това и от много години се молих на Бога, но
нищо не се променя. Отчаяно искам да победя хомосексуалното си поведение, но не знам какво да направя.
Моля, помогнете ми.“

Отговор: Бог иска да ви помогне да се справите с този проблем и аз съм ви благодарен,  че вие
искрено  го  разбирате  и  не  го  извинявате  (каквато  е  склонността  на  някои  днешни  критици  на
християнството). Хомосексуалното поведение е грях в очите на Бога, но въпреки това Бог ви обича и може
да ви води, докато искрено търсите начин да се справите с вашата ситуация. Има стъпки, които непременно
трябва да направите, ако  искате някога да победите хомосексуалността си. Първо, ако досега не сте молили
Христос да дойде в живота ви, сега ви призовавам без никакво забавяне да направите това. Христос е взел
върху Себе си всички ваши грехове, когато е умрял на кръста. Вие се нуждаете от прошката, която само
Христос може да ви даде и когато се обърнете към Него, Той безплатно ви прощава чрез Своята милост.
Сега вие сте натоварен с познанието, че сте извършил грехове, но Христос може да вземе този товар, ако
вярвате в Него, че Той е вашият Господ и Спасител. После получете помощ от другите за вашия проблем.
Не се страхувайте да търсите помощ или да го споделяте конфиденциално с някой, на когото вярвате, че той
също може да ви помогне. Може да има множество сложни причини за вашата хомосексуална наклонност и
някой опитен пастор вероятно може да ви насочи към психолог или психиатър, който е християнин и има
опит в излекуването на други хора, които са били във вашето положение. Такъв човек може да ви помогне
да разберете себе си и защо сте станали такъв, какъвто сте сега. Той ще ви помогне, както емоционално,
така  и духовно да изоставите стария си начин на живот и  да  се  превърнете в  такава личност,  каквато
Христос иска вие да бъдете. Накрая, няколко специалисти, които са лекували хора като вас са подчертавали,
колко важно е вие да извеждате себе си от всякакъв вид изкушение. Тази склонност ви държи здраво в
хватката си и тя ще става още по-здрава, ако не се отделите решително от хората и от обкръжаващата среда,
които в миналото са ви вкарали в този капан. Бог да ви благославя, докато обръщате живота си към Христос
и правите практически стъпки да победата над тази склонност.

* * * 

Въпрос:  „Защо  толкова  често  твърдите,  че  религията  е  универсално  лекарство,  след  като
съвременната психиатрия е направила толкова много за емоционално неуравновесените хора?“

Отговор: Религията  не  е  универсално  лекарство,  но  евангелието  на  Христос  със  сигурност  е
единственият отговор на проблема с греха. Ако проблемът е свързан с вършенето на грях и с последствията
от този грях, тогава Христос е отговорът, а не психиатрията. Ако неуравновесеността е чисто умствена,
тогава  опитният психиатър може да предостави задоволителна помощ. Но е нужен психиатър с истинско
духовно виждане, за да може да направи разликата между чисто умствения проблем и духовния проблем.
Нека да бъде известно, че християнството не се противопоставя на всичко съвременно, а само на такива
твърдения, които не са изцяло истина и са несправедливи към твърденията на евангелието. Аз искам всеки
умствено или емоционално неуравновесен човек да може да бъде съветван от специалист, който познава
работата  на  човешкия  мозък  и в  същия обем познава  добре  посланието на  освобождението чрез  Исус
Христос.

* * * 

Въпрос: „На мен ми е трудно да заспивам без хапчета за сън. Грешно ли е да използвам изкуствени
способи за заспиване?“

Отговор: Психиатрите казват, че милиони американци трябва да вземат хапчета за заспиване, за да



104

могат да спят. Разказаха ми за човек, който навивал будилника си да го буди в 2 часа през нощта, за да може
да изпие още едно хапче за сън! Безсънието се причинява от много неща: напрегнатост, тревога и липса на
подходяща  умора  от  работа  или  от  физически  упражнения.  Библията  предлага  и  друга  причина  за
безсънието: „Безбожниците са като развълнувано море, което не може да утихне, чийто вълни изхвърлят
тиня и боклук“ (Ис.57:20 – мой превод). Въпреки че няма да стигна чак дотам и да кажа, че вярващите
християни  никога  не  страдат  от  безсъние,  аз  вярвам,  че  голяма  част  от  безсънието  е  причинявана  от
разтревожената съвест. И аз съм имал безсънни нощи, когато мисли на моите критици са занимавали мозъка
ми.  Но когато съм падал на колене и съм молил Бог да изпълни сърцето ми с Неговата любов,  аз съм
намирал мир и покой. Когато вечер не можете да заспите, опитвайте се да си повтаряте непрестанно текста
на Ис.26:3: „Ти ще пазиш в съвършен мир този, чийто ум уповава на Теб“ (мой превод).  Позволявайте на
мислите за Божията любов, святост и величие да изпълват ума ви и аз вярвам, че това ще ви помогне да
намирате почивка и отмора.

* * * 

Въпрос: „Преди известно време майка ми се самоуби. Оттогава съм пленник на страха, че някога и
аз ще направя същото. Можете ли да ми кажете как да преодолея този страх?“

Отговор: Отделно  от  всякакъв  религиозен  смисъл  аз  считам,  че  вие  страдате  от  някакъв  вид
отъждествяване с вашата майка, което често се среща. Не се съмнявам, че вие сте се грижил за нея и вярвам,
че и вие може би имате в себе си някакъв подобен потенциал. Трябва да приемете факта, че няма логика в
идеята  да  възможно  да  бъдете  принуден  да  извършите  същото,  освен  ако  това  не  е  последица  от
фокусирането ви в тази мисъл. Трябва да пренасочите ума си и да започнете да мислите за нещо друго.
Вашият проблем не е само психологичен, но е и духовен. Ако сте предали изцяло себе си на Христос и сте
абсолютно покорен на Неговия контрол, в главата ви никога няма да има мисъл за самоубийство. Апостол
Павел е казал: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си
на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите
ви в Христос Исус...мислете това, което е правилно, чисто и добро “ (Фил.4:6-8). Христос може толкова
изцяло  да  промени  природата  ви  и  да  контролира  ума  ви,  че  вие  ще  можете  да  намерите  пълно
освобождение и радост, докато Му служите. Предлагам ви да се срещнете с вашия пастор и искрено да
разговаряте с него за този ваш страх.

* * * 

Въпрос: „Не мога да забравя аборта, който направих. Можете ли да ми помогнете да намеря мир с
ума си?“

Отговор: Вие  не  съобщавате  никакви  подробности  за  вашия  случай.  Ако  предположа,  че
прекъсването на вашата бременност е била по егоистични причини, освен ако аборта не е бил свързан със
спасяването на вашия собствен живот, тогава е ясно, че сте извършила грях, какъвто са извършили и други
хора, които са участвали в това.  Бог дава живот и ние нямаме право да го отнемаме. Но не трябва да
считаме, че този грях е непростим. Веднъж Моисей убил човек, но намерил прошка и продължил да живее,
за да се превърне в един от най-великите освободители. Савел от Тарс участвал в убиването на Стефан, но
после  имал една  среща с  Христос  на  пътя  за  Дамаск  и се  превърнал в  първият  и  може би най-велик
мисионер. Това не извинява аборта, нито пък означава, че жените трябва да се стремят да абортират, просто
защото Бог може да прощава едно наистина разкаяно сърце. Разберете, че ако се отчайвате от големината на
вашия грях, това само влошава положението ви. Предлагам ви да отидете при Онзи, който е казал: „Елате
при мен всички,  които се трудите и сте тежко натоварени и Аз ще ви дам покой“ (Мат.11:28 – мой
превод). Всеки човек, независимо от големината на неговия грях,  ако е отговорил на този призив, е намирал
покой на душата си. Не отлагайте повече. Бог е готов и иска да ви прости и да ви даде Неговия мир.

* * * 

Въпрос: „Аз постоянно се тревожа. В момента се намирам на края на силите си да издържам.
Знам, че това не е нехарактерно за християнина. Всички хора, с които съм се консултирала ми казват, че
нямам  никаква  причина  да  се  тревожа,  но  аз  считам,  че  имам  много  поводи  да  съм  разтревожена.
Съпругът ми е болен, синът ми е войник, работата ми не е сигурна и още няколко други неща. Не мога да
не се тревожа. Можете ли да ми дадете някакъв съвет?“

Отговор: Вие  наистина  имате  много  причини  да  се  тревожите.  Проблемите  ви  са  големи  и  без
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Божията помощ вие няма да можете да се справите с тях. Имате право да се тревожите, ако не вярвате в
Бога. Но вярата и тревогата са взаимно несъвместими. Едното от тях изключва наличието на другото.
Не ни казвам, че няма за какво да се тревожите, а ви казвам, че има Някой, който ви обича и се грижи за вас.
Има Някой, който знае вашите проблеми и нещо още по-добро, Той ще се погрижи за тях. Петър ни казва:
„Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1Пет.5:7). Поради това, въпреки че
имате много неща,  за  които да се  тревожите,  позволете на Исус  да вземе този тревога.  Ако той е  бил
способен да понесе товара на вашите грехове и греховете на целия свят, Той ще може да понесе и вашия
сегашен товар, ще вдигне товара и ще ви даде вътрешни способности, чрез които да живеете победоносно.

* * * 

Въпрос: „Въпреки, че съм християнин и вярвам в Господа аз установявам, че ставам много нервен и
раздразнителен – често пъти поради доста незначителни неща. Усещам, че почти стигам до предела на
силите си и че повече няма да мога да се справям. Според вас, какво става с мен?“ 

Отговор: Имате  повече  от  едно нещо,  което не  е  наред при вас,  но  изглежда,  че  сте  физически
изтощен и стигате до предела на силите си, и нервите ви са изтощени. Имате нужда от някаква почивка, от
известно време за възстановяване и ако е възможно – да отидете някъде поне за няколко дневна ваканция.
Запомнете, че като християнин, ваш дълг е да поддържате себе си в добро здраве - физическо, психическо и
духовно. Не можете да служите по най-добрия начин на Бога,  ако се преуморявате дотам, че буквално
падате от умора и понякога усещате, че нещо вътре във вас предстои да се скъса. Когато апостолите се
върнали от първата си проповедническа обиколка, Господ Исус им казал:  „Елате вие сами на уединено
място и си починете малко“ (Марк 6:31). Той е разбирал, че те имат тела и души. Знаел е, че те се нуждаят
от почивка, ако искат да бъдат плодоносни в службата си към Него. Искам да ви помоля да запомните още
едно нещо. Когато Исус извикал учениците си за да отидат на уединено място и да си починат малко, Той ги
поканил да прекарат време в общение с Него. Чудя се, дали това се отнася и за вас? Намирате ли време
ежедневно  да  общувате  с  Господа?  Нищо  не  възстановява  умственото  ни  равновесие  така,  както
ежедневната  молитва.  Пробвайте  да  се  молите  с  формулата,  предложена  от  Апостол  Павел:  „Не  се
безпокойте  за  нищо,  но  във  всяко  нещо  с  молитва  и  молба  изказвайте  прошенията  си  на  Бога  с
благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване,  ще пази сърцата ви и мислите ви в
Христос Исус“ (Фил.4:6-7).

* * * 

Въпрос:  „Имам  хронични  чревни  затруднения,  които  според  доктора  са  причинявани  от
безпокойство. Той ми казва да си почивам, но как мога да си позволя да си почивам, когато успехът на моя
бизнеса и работните места на хиляди мои служители зависят от мен?“

Отговор: От въпроса ви се разбира, че вие вярвате, че работата ви е важна. Ако наистина е важна, тя е
Божия работа. Той ви я е дал. И Той ще ви помогне, ако Го помолите. Започвайте всеки ден с произнасянето
на Господната молитва. Когато стигнете до думите: „Дай ни днес насъщният хляб“ си спомнете, че Исус ни
е  казал  да  се  молим  за  задоволяване  на  ежедневните  ни  нужди.  Повечето  от  безпокойствата  ни  са
причинявани от прекомерната ни загриженост за бъдещето. Когато бил в Галилея, Христос се концентрирал
изцяло върху работата, която извършвал там. Той не се изтощавал, тревожейки се за това, какво ще се случи
с  Него  в  Йерусалим,  когато  дойде  времето  да  отиде  там.  Той  е  знаел,  че  когато  дойде  времето  на
страданията, Той ще може да издържи на тях с помощта на Отца.  В живота на Христос ние намираме
пример за нас. Доверявайте се на Бога. Всяка сутрин Го молете да ви напътства за решенията, които ще
трябва да вземате през този ден. Всеки час отделяйте време за едноминутна молитва към Небето. Може би
се чувствате като плувец, който диша с дихателен апарат и се е потопил дълбоко под водата, и има нужда от
въздух. Молитвата е животоспасяващият маркуч, който доставя небесен кислород до белите ви дробове. А
когато напуснете работното си място, оставете всичките мисли за работата си зад гърба си. Наслаждавайте
се на времето,  прекарано със семейството си и с приятелите си.  Ежедневно отделяйте време да четете
Библията.  Ежеседмично  си  почивайте.  Исус  е  казал:  „Не  мислете  изобщо  за  утрешния  ден:  защото
утрешния ден ще помисли за своите си неща“ (Мат.6:34 – мой превод) (Коментар: Има една прекрасна английска

поговорка: „Don’t trouble troubles before troubles trouble you” - “Не се тревожете, преди тревогите да са ви разтревожили.“ Д.Пр.)
Правете това. Живейте ден за ден, доверявайки се на Бога и ще установите, че не е нужно да се тревожите.
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Глава 18

Има ли живот след  смъртта?

Въпрос: „Аз бих дал всичко за да знам - наистина да знам, че е има Бог и че има живот след
смъртта. Но почти съм се предал, защото изглежда, че всеки човек си има различно мнение за Бога.“

Отговор: Как  си  представяте,  че  ние  бихме  могли  да  знаем  без  никакво  съмнение,  че  Бог  е
съществувал и и че наистина има живот след смъртта? Ако се замислите за тези два въпроса, аз вярвам, че
ще се съгласите, че ние бихме могли да знаем, че Бог съществува, само ако Той се е разкрил пред нас. И ние
бихме могли да знаем със сигурност, че има живот след смъртта, само ако някой открито се върне обратно
след  като  е  умрял.  И точно  това  се  е  случило!  Ние  не  сме  оставени да  се  догаждаме или  да  вървим
пипнешком в тъмнината в търсене на истината – защото Бог ни е изявил истината. Библията ни казва нещо,
което е почти неразбираемо за нас: самият Бог е слязъл долу и е вървял по тази планета. Той е направил
това, като е станал човек и е направил това не само за да можем ние да знаем, че Бог съществува, но и за да
го опознаем и да имаме лична връзка с Него. Още сега вие можете да опознаете Бог, като предадете живота
си на Исус Христос. Бог ви обича и със същата сигурност, с  която вие сте можели да опознаете Исус
Христос, ако сте живели преди 2000 години, можете все още да го познавате, защото Той е жив на Небето и
иска да влезе в сърцето ви.  Освен това ние знаем, че има живот след смъртта, защото Исус Христос е умрял
и после е бил възкресен да живее. Христос е умрял на кръста като жертвоприношение за греховете ни и е
бил възкресен отново, за да ни покаже, че на нас може да ни бъде простено и ние можем да имаме вечен
живот с Бог на Небето. Някой ден всички хора, които познават Христос, ще бъдат възкресени отново и ще
им бъдат дадени нови и славни тела, и ние вечно ще бъдем с Христос. Вие можете да знаете – наистина да
опознаете Бог и можете да узнаете радостта на вечния живот още сега, като приемете дара на Божия Син
във вашия живот и като посветите живота си на Него. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е
пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не
е осъден; който не вярва, е вече осъден; защото не е повярвал в името на Единородния Божии Син“ (Йоан
3:16-18).

* * * 

Въпрос: „Какво е мнението ви за историите за хора, за които се предполага, че са умрели, а после
са били съживени на операционната маса и са преживели усещането, все едно че са били посрещнати от
небесно същество, обгърнато в светлина? Това не е ли доказателство, че има живот след смъртта?“

Отговор: Наскоро написах една книга за живота след смъртта  (Коментар: Ако е Божията воля, скоро ще

преведа и тази книга. Д.Пр.) и в процеса на проучването си четох за много такива набедени случаи (които са
относително редки).  Давани са  различни обяснения  за  тях  –  като  се  започне  от  това,  че  се  дължат на
влиянието на химикалите върху мозъка на човека и се стигне до влиянието на демонични халюцинации. Но
каквато и да е причината, те не са убедително доказателство за живота след смъртта. Има и други случаи
(включително случаят със собствената ми майка), когато на умиращ човек може да бъде позволено да зърне
небето. Но не е нужно да търсим такива преживявания за доказателство на живота след смъртта. Защото за
християнинът  има  една  върховна  причина  да  знае,  че  има  живот  след  смъртта  и  тази  причина  е
възкресението на Исус Христос. Христос е умрял на кръста заради нашето спасение и Бог Го е възкресил от
смъртта, за да демонстрира отвъд всяко съмнение, че има надежда отвъд гроба. „Благословен да бъде Бог и
Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда
чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не
повяхва,  запазено на небесата за вас“ (1Пет.1:3-4). Имате ли сега тази надежда? Ако умрете тази нощ,
знаете ли, отвъд всякакво съмнение, че ще отидете да бъдете вечно на Небето с Бога? Можете да имате тази
увереност, ако изповядате греховете си пред Бога и вярвате единствено в Христос за вашето спасение. Без
никакво отлагане предайте живота си в Неговите ръце.

* * * 

Въпрос: „Никога не съм признавал публично, но аз мисля често и се тревожа, защото не знам какво
ще се случи с мен, когато умра. Сега считам, че смъртта е просто краят на пътя, но бих дал всичко, за да
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науча, че има надежда за живот след смъртта.“
Отговор: Една  от  най-големите  трагедии в  днешния  живот е,  че  огромен брой  хора  отказват  да

мислят за факта на смъртта – въпреки че няма друго, толкова сигурно нещо като факта, че някой ден всеки
от нас ще стигне до края на живота си. Смъртта не е краят на пътя – тя просто е врата към вечния живот
отвъд гроба. Библията учи, че всеки един от нас ще премине през някакъв вид преживяване след смъртта –
или на Небето, или в ада.  Най-важното решение, което вие въобще ще вземете в живота си, е решението,
което ще вземете за вечността. Как знам, че смъртта не е краят? Знам, защото Исус Христос се е върнал от
гроба. Неговото възкресение е демонстрирало веднъж завинаги, че има живот след смъртта, а освен това е
демонстрирало, че единствено Той може да ни спаси и да ни отнесе на Небето. Разберете, че единственото
нещо, което ни държи извън Небето, е нашият собствен грях. Но Бог ни обича и Исус е дошъл на земята, за
да поеме върху Себе Си наказанието, което ние заслужаваме заради греховете си. Христос е умрял вместо
нас и чрез вяра и доверие в Него ние можем да знаем, че греховете ни са опростени и ние ще бъдем вечно с
Него на Небето. Привържете живота си към Христос и му вярвайте за вашето спасение. Той е жив и вие
можете лично да Го опознаете, когато се обърнете с вяра към Него. Надявайте се на Него и вярвайте в Него,
защото Библията казва, че Христос „се яви веднъж завинаги в края на вековете да отмахне греха, като
принесе Себе Си в  жертва“ (Евр.9:26 – мой превод).  След като е  така,  позволете на Христос да бъде
ежедневно вашия водач и управител. Христос иска да ви даде надежда за бъдещето, но освен това иска да
ви дава и надежда сега и да ви промени, за да са станете такъв, какъвто Бог ви е създал да бъдете. Той иска
да се научите какво означава ежедневно да вървите с Него и иска да ви използва, за да разказвате на другите
хора за Неговото славно спасение. Когато отидете при Христос, Бог ви дава вечен живот, който започва още
сега, когато отворите сърцето си за Него.

* * * 

Въпрос: „Току-що докторът ми каза, че трябва да ми направят операция на сърцето за поставяне
на троен бай-пас и честно казано, аз съм изплашен. Никога не съм мислил много за смъртта, но не съм
сигурен, че ще събера достатъчно смелост да се подложа на тази операция, въпреки че знам, че ако не се
оперирам, вероятно ще умра. Помогнете ми да победя страха си.“

Отговор: Вие не се страхувате от самата операция, а от смъртта. Най-важното нещо, което мога да ви
кажа е, че не е нужно да се страхуваме от смъртта, ако имаме Христос в сърцето си и Му принадлежим. Да,
смъртта съществува реално и вие сте прав да се страхувате от нея, защото ако сте отделен от Христос, вие
няма да имате надеждата за вечен живот на Небето. Вие ще влезете във вечността сам, отделен от Бога и
вечно ще бъдете в ада. Но Исус Христос е дошъл, за да ни даде вечен живот и вие можете да имате тази
надежда в сърцето си, ако се обърнете към Христос. Всъщност проблемът, с който трябва да се справим, е
проблемът ни с  греха.  Ние сме извършили грях против Бога и Библията казва:  „заплатата за греха е
смърт“ (Рим.6:23). Повече от всичко друго ние имаме нужда от опрощаване на греха ни и Бог е направил
това да е възможно, като е изпратил Своя Син да умре на кръста заради греховете ни. Ние заслужавахме да
умрем заради греховете си, но Христос е умрял вместо нас. Когато вярваме в Христос за нашето спасение,
тогава  смъртта  просто  се  превръща  в  преход  между  между  този  свят  и  следващият  –  подобно  на
преминаване през врата от една стая в друга стая. Най-важното решение в целия ви живот е решението ви за
Христос. Някой ден вие ще умрете – каквото и да решите – дали ще приемете Христос или не – но тогава
ще бъде твърде късно. Сега приемете Божието предложение за спасение, като помолите чрез вяра Исус
Христос да влезе в сърцето ви и поверите живота си в ръцете Му. Тогава ще знаете, че „нито смърт, нито
живот...нито сегашното, нито бъдещето...нито каквото и да друго нещо в цялото създание, няма да
може да ни отдели от любовта на Бога, която е в Христос Исус, нашият Господ“ (Рим.8:38-39 – мой
превод)

* * * 

Въпрос: „Наскоро почина съпругът на една моя приятелка. Въпреки че беше прекрасна християнка
изглежда, че  след това тя изгуби интерес към всичко. Каква помощ или съвет бих могла да й дам?“

Отговор: Връзката съпруг-съпруга е най-близката от всички земни връзки и поради това не трябва да
се учудваме, че смъртта на единият ще нанесе удар на другия. Това не означава, че покрусеният от  тежката
загуба няма вяра. Библията учи, когато има смърт, ние скърбим (виж 1Сол.4:13). Авраам, който е цитиран
като пример за вяра, е плакал и е тъгувал, когато умряла жена му Сара (Бит.23:2). Но християнинът не
трябва  да  тъгува  така,  както  тъгуват  хората,  които  нямат  надежда.  Ние  очакваме  да  дойде  времето на
възкресението и повторното обединение. Посочете тези чудни неща на вашата скърбяща приятелка и се
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молете Господ да използва Словото Си, за да й дава утеха във време на силна мъка и на силната й липса на
починалия й съпруг. Покажете й, че смъртта на любимия й е печалба за него и че лошият период е само
временен. 

* * * 

Въпрос: „Страхувам се да умра. Опитвах се да победя този страх, но не мога. Има ли нещо, което
човек може да направи, за да победи този страх?“ 

Отговор: Всеки човек понякога се страхува от смъртта. Както е и с много други видове страх, страхът
от смъртта влошава положението. Вие не ми казвате дали вярвате в Христос или не, но това е причината за
голяма разлика. Христос завинаги е премахнал страха от смъртта за хората, които вярват в Него. Според
евангелието, Той носи живот и безсмъртие. Според природата си, човекът се страхува от смъртта, защото
смъртта винаги е свързвана с Божия съд и с неизвестното. Ние се страхуваме от смъртта, защото не знаем
какво ни очаква след това. Но чрез смъртта си Христос е направил път за нас. Той предоставя вечен живот и
ни е обещал Своето присъствие  във всички ситуации в живота ни и даже в смъртта. Псалмистът е казал:
„Да, дори през долината на мрачната сянка да вървя, няма да се уплаша от зло“ (Пс.23:4). И вие също
можете да се избавите от този страх, когато се оставите изцяло в ръцете на Христос. Вярвайте в Него за
спасението от греха и Той ще премахне греха, който е жилото на смъртта.

* * * 

Въпрос: „Миналата нощ сънувах, че умирах и се събудих разтреперана от страх. Днес знам, че
всъщност не съм готова да умра. Какво мога да направя?“ 

Отговор:  Може  би  Бог  е  позволил  да  имате  този  сън,  за  да  ви  накара  да  разберете,  че  сте
пренебрегвала най-важното нещо както в този, така и в следващия си живот. Можете да имате мир в сърцето
си и гаранция за спасението, ако смирено признаете, че сте грешница в очите на Бога, ако се молите за
Неговата прошка и очистване, и ако вярвате в Исус Христос, Божият Син, като ваш Спасител от греха.
Христос е умрял на кръста, за да свърши точно това нещо за вас. Приканвам ви да вземете Библията и да
прочетете или да помолите някой да ви прочете на глас следните стихове: Рим.3:12; Рим.3:23; 2Тим.3:5;
Рим.3:19; Еф.2:8; Лука 19:10; Рим. 5:8; Евр.7:25; Рим. 10:13 и Рим.10:9-10.Тези стихове не са магически. Те
просто ни говорят за нашата нужда и как в Исус Христос намираме това, от което се нуждаем. Не е нужно
да правите някакви чудесни неща, за да бъдете спасена. Достатъчно е само да приемете чудното нещо, което
Христос е направил за вас. След като имате тази гаранция в сърцето си, разказвайте на другите на нея.
Освен това, показвайте в ежедневния си живот, че Христос ви е променил за Негова собствена прослава.

* * * 

Въпрос: „Наскоро заедно с няколко приятели обсъждахме, дали след като умрем, веднага отиваме
на Небето или не. Можете ли да отговорите на този въпрос?“ 

Отговор:  Библията  ясно  учи,  че  когато  вярващ  в  Христос  умре,  той  отива  да  бъде  с  Господа.
„Отсъстващи  от тялото...намиращи  се  в  Господа“  (2Кор.5:8  –  мой  превод),  казал  Павел.  В  една  от
притчите си Исус разказал за богаташа и Лазар (Лука 16:19-31), в която всеки от двамата е пристигнал в
мястото си, където щял да живее вечно. Но освен това Библията ни учи, че има и ден на възкресението и
Божия съд, който все още не е дошъл. (2Тим.2:18). Тук твърдението „че възкресението вече е станало“ е
подвеждащо и невярно. Възкресението е предстоящо събитие, което ще се случи, когато Исус дойде отново.
Библията казва: „Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и тези, които спят в Исус, Бог ще ги
върне заедно с Него...мъртвите в Христос ще възкръснат първи; после ние, които сме живи и останали,
ще бъдем грабнати заедно с  тях...за да посрещнем Господа във въздуха“ (1Сол.4:14-17 – мой превод).
Изглежда, че верният отговорът е, че има междинно състояние, когато ние сме с Господа, но все още не сме
получили славното тяло на възкресението.

* * * 

Въпрос:  „Аз съм почти победена от скръбта,  защото съпругът ми умря преди няколко месеца.
Просто не виждам как мога да превъзмогна тъгата. Мисля си, че ще ми бъде по-лесно да я понеса, ако
знам, че съпругът ми и аз ще разпознаем на Небето. Дали Библията ни учи, че това е възможно?“

Отговор: Да, на Небето ние ще разпознаем любимите си хора и те ще ни разпознаят. Нещо повече,
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Библията  твърди,  че  на  Небето  ние  ще  ги  познаваме  много  по-добре  и  по-отблизо,  отколкото  е  било
възможно да ги познаваме тук на земята – там няма да има недостатъците и греховете, които опетняват
човешките ни отношения сега на земята. „Сега ние виждаме само лошо отражение; тогава ще виждаме
директно. Сега аз знам отчасти; тогава ще знам напълно, така както и аз ще бъда напълно познат“
(1Кор.13:12 – мой превод). Фактът, че ние ще знаем любимите си хора, които са умрели и са отишли на
Небето преди нас, е ясно показан и от няколко откъса от Библията. Например,  в 1Сол.4 Павел ни казва, че
не трябва да скърбим „като другите, които нямат надежда“ (ст.13). После той продължава и казва, че
онези, които са умрели в Христос, един ден ще се върнат с Него на земята, когато Той дойде отново. „После
ние, които сме които сме оставали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем
Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа“ (1Сол.4:17). Тук се казва ясно, че ние ще бъдем с
всички онези, които са умрели и отишли на Небето преди нас, включително и любимите ни хора. Знам, че
сегашното време е трудно за вас и се моля да получите смелост от многото обещания в Божието Слово не
само за факта, че един ден отново ще видите съпруга си, а и че когато познаваме Христос,  ние имаме
сигурна надежда на Небето. Радвайте се, че съпругът ви е познавал Христос и че сега той е в безопасност
там, където няма болка, страдание и смърт. Освен това трябва да се молите Бог да ви помогне сега не само
да превъзмогнете скръбта си,  но и да израствате по-близо до Христос и да Му служите ежедневно все
повече и повече. Бог продължава да има цел за живота ви тук на земята – да Го прославяте във всичко, което
правите. Повече от всичко друго се стремете да вършите Неговата воля в живота си.

* * * 

Въпрос: „Мислите ли, че има нещо в Библията, което да ми забранява да даря някои органи от
тялото си (като например, бъбреците или очите си) след като умра?“

Отговор: Не, нищо в Библията не забранява да правим това и всъщност това е един прекрасен акт на
обич от ваша страна, защото по този начин можете да дарите зрение или даже живот на някой друг, след
като умрете. Библията учи, че някой ден Бог ще даде нови и съвършени тела за вечността на онези от нас,
които сме в Христос и че Той не е зависим от частите на нашите стари тела, за да извърши това чудо.
Благодарен съм, че търсите начини, чрез които да помогнете на другите, но искам да използвам въпроса ви
и да ви попитам нещо. Добре е да искаме да помогнем на хората по този начин (стига вие или членовете на
семейството ви да нямат някакви възражения), но някога замисляли ли сте се за начините, чрез които трябва
да бъдете полезен на другите още сега, докато сте жив? Ако познавате Христос като ваш Господ и Спасител,
най-голямото богатство, което можете да дадете на друг човек не е просто дарът на физическата подкрепа, а
да ги насочвате към Исус Христос. Важно е да помагаме на хората, които имат някаква телесна нужда, но
още по-важно от това е да помагаме на онези хора, които имат духовна нужда. Молите ли се Бог да ви
използва в живота на други хора, за да ги окуражавате и да ги накарате да разберат, че се нуждаят от Исус
Христос? Вашия въпрос ми напомни за онова, което Исус Христос е направил за нас чрез Неговата смърт на
кръста. Вие искате да дарите дар на живота на другите чрез вашата смърт, а по един много по-възвишен
начин това е направил и Христос за нас. Той поел върху Себе си нашите грехове и нашата вина, и вместо
тях ни предлага прошка, нов живот и вечно спасение. „Но Бог демонстрира Своята любов към нас в това,
че когато ние все още бяхме грешници, Христос умря заради нас“ (Рим.5:8 – мой превод). Животът е кратък
и независимо от това, кои сме ние, той скоро ще свърши. Ако въобще трябва някога да вярваме в Христос и
да живеем за Него, ние трябва да правим това сега. Нека Бог да ви окуражава и да ви призовава да живеете
за Него, като предоставите живота си в ръцете Му.

* * * 

Въпрос: „Вярвате ли, че наистина има някакво доказателство, че има живот след смъртта? Ако
вярвате в това, мислите ли, че е възможно човек да знае какъв ще бъде живота след смъртта?“

Отговор: Да, има живот след смъртта и всъщност самата смърт е врата към съзнателен вечен живот
след смъртта. Предлагам ви за момент да помислите за начинът, по който можем да стигнем до несъмненото
знание,  че  има  живот  след  смъртта.  Вярвам,  че  ще  се  съгласите  с  мен,  че  единственото  решаващо
доказателство за това ще е, ако някой, който е умрял, след това се върне обратно към живота и да ни разкаже
какъв е бил живота след гроба. За да е валиден и обоснован този тест, човекът наистина трябва да умре – не
просто да бъде на границата на смъртта за няколко минути – а след смъртта му да бъде възкресен към живот
и това да бъде наблюдавано от огромен брой хора. Случвало ли се е някога това? Да! Това се е случило
веднъж, когато Исус Христос е умрял, бил е поставен в гроба, където е престоял няколко дни и после се е
върнал обратно да живее.  Библията ни разказва, че повече от 500 души са били свидетели на Неговото
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възкресение (1Кор.15:6).  Възкресението  на  Исус  Христос  е  един  от  най-добре  удостоверени  факти  в
историята и той демонстрира, че има живот след гроба. Но възкресението на Христос е важно и поради още
няколко причини, и всички те са важни за отговора на вашия въпрос. Например, възкресението на Исус
Христос показва, че всъщност Исус Христос е този, който Той винаги е твърдял, че е – вечният Син на Бога,
слязъл  долу  от  Небето  за  да  умре  като  жертвоприношение  заради  нашите  грехове.  Същевременно
възкресението на Исус показва, че Той е победил смъртта и че ние не трябва да се страхуваме от гроба, ако
принадлежим на  Него.  Аз  казах,  че  има  живот след смъртта,  но  има още едно нещо,  което трябва  да
подчертая. Библията учи, че за някои хора животът след смъртта ще бъде радостен, защото те ще бъдат на
Небето с Бога. Обаче за други хора, животът след гроба ще бъде „  тъмнина, където ще има плач и скърцане  
със зъби  “ (Мат.25:30  ). Поради това е важно вие сега да отидете при Христос и да го приемете като Господ и
Спасител в живота ви. После ще можете да знаете без никакво съмнение, че Христос е вашият Спасител и
че радостната вечност ви очаква.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми е болен от неизлечима форма на рак и му остават само още няколко месеца
живот. Той пушеше в продължение на повече от 50 години и сега умира от рак на белия дроб. Мислите ли,
че църквите трябва да говорят повече за вредата от пушенето?“

Отговор: Бог е загрижен от начинът, по който се отнасяме към телата си и вие сте права, че църквата
трябва да говори за всичко (включително за вредата от пушенето,  прекомерното напълняване, алкохола,
наркотиците и други вредни навици). Библията казва: „Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия
Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? Вие не принадлежите на себе си;  вие бяхте купени с цена.
Затова отдавайте почит на Бога с  тялото си“ (1Кор.6:19-20). В нашето общество има голям интерес към
телесното  здраве  и  голяма  част  от  този  интерес  е  добър.  Хората  трябва  знаят  за  опасностите  от
злоупотребата с телата им и за изгодите от грижите за тях. В същото време обаче, ние никога не трябва да
забравяме, че Библията подчертава специално друг вид годност – духовното здраве. Библията казва:  „От
телесното обучение има някаква полза, но светостта е полезна за всички неща, съдържаща в себе си
обещание както за сегашния, така и за бъдещия живот“ (1Тим.4:8 – мой превод). Моля се следващите
няколко месеци да бъдат специални за вас и за вашия съпруг. Специално се моля да имате моменти, в които
вие и съпругът ви ще усещате по един чуден начин присъствието на Бог в живота ви. Дали вие и съпругът
ви без никакво съмнение знаете, че сте посветили живота си на Христос и че каквото и да ви очаква в
бъдещето, и двамата ще бъдете с Христос на Небето когато умрете? Можете да имате тази увереност, ако
предадете живота си безрезервно и вярвайки единствено на Него за вашето спасение. От човешка гледна
точка никога не е лесно да срещнем смъртта – както собствената,  така и смъртта на любим човек.  Но
Христос дойде, за да премахне жилото на смъртта. Дано вие двамата стигнете до това познание по един по-
съкровен начин през следващите няколко месеца. 

* * * 

Въпрос:  „Знам,  че  това  може да ви  изглежда глупаво,  но  наскоро кучето ми  беше приспано с
инжекция и това много ме натъжи. Мислите ли, че ще срещна моето куче на Небето?“

Отговор: Не вярвам, че Библията ни дава какъвто и да е директен отговор на този въпрос, въпреки че
много изследователи на Библията вярват, че има доказателство, което твърди, че на Небето ще има животни.
Разликата ще бъде в това, че те вече няма да се бият и да убиват, защото в небесното царство ще има мир.
„Вълкът ще живее с  агнето,  леопардът ще лежи заедно с  ярето...Те нито ще навреждат,  нито ще
унищожават по цялата Ми свята планина“ (Ис.11:6,9 – мой превод). Но има едно нещо, в което можете да
бъдете сигурна – Бог ни обича и знае от какво се нуждаем ние. Той иска ние да сме напълно щастливи на
Небето – и ние ще бъдем.  Следователно, ако Бог знае, че ние ще бъдем по-щастливи, понеже с нас на
Небето ще има животни, тогава можете да бъдете уверена, че Той ще направи това, което е най-добро за нас.
Запомнете, че нашето щастие и радост на Небето ще се основава специално на факта, че ние ще бъдем с
Христос и ще Му се покланяме и ще му служим там. „Никакво проклятие няма да има вече. Тронът на
Бога и на Агнето ще бъде в града и Неговите слуги ще Му служат“ (Откр. 22:3 – мой превод). Разбирам, че
може би сте  много тъжна поради загубата  на  това  ваше любимо животно,  но  искам да  ви  призова  да
използвате това време за да обмислите по-внимателно какво можете да направите в бъдеще, за да служите
по-пълно на Бога.  Например, около вас има хора,  които никога не са  мислили много за  Небето или за
тяхното отношение към Христос. Около вас има и хора,  които имат много проблеми и душевни болки.
Молите ли се за тях и търсите ли възможност да им разкажете за Христовата любов към тях, когато Бог ви
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предостави такъв шанс? Самата вие израствате ли духовно, научавате ли се ежедневно все повече и повече
да вярвате на Бога и да научавате повече за Него чрез Библията? Най-важното нещо в живота ни трябва да
бъде отношението ни към Христос и моята молитва е Той да заема първото място в живота ви. 

* * * 

Въпрос: „Вярвате ли, че Бог ще даде на хората втори шанс след като умрат, за да повярват в Него
и да отидат на Небето?“

Отговор: Библията не ни учи на това. Всъщност, тя ни учи точно на обратното. Тя подчертава, че сега
е времето да повярваме в Христос, защото след като умрем, тогава ще бъде твърде късно . Както е казал
авторът на книгата „Евреи“ в Новия Завет: „Човекът е предопределен веднъж да умре и след това да бъде
изправен пред  съд“ (Евр.9:27 – мой превод).  Между другото, този стих ни показва ясно, че   няма такова  
нещо като прераждане –  че не е вярна идеята, че душите ни се връщат отново и отново на земята .
Важното нещо за всеки човек е да разбере, че Бог е направил всичко възможно за да донесе спасение за нас
и няма никаква логика ние да отлагаме приемането на Неговия план за нашия живот. Бог е изпратил Своя
единствен Син, Исус Христос в света, за да умре на кръста заради нашите грехове. Никой друг не е можел
да  направи  това  нещо,  защото  единствено  Христос  е  бил  без  грях  и  поради  това  е  можел  да  бъде
съвършеното жертвоприношение за  нашите грехове.  Единственото,  което ние можем да направим,  е  да
дадем греховете си на Христос и да вярваме в Него за нашето спасение. Божието спасение е чуден дар за
нас, който ние не можем никога сами да заслужим. Единственото, което можем да направим, е да приеме
този дар. Запитвам съм се защо много хора, които знаят какво е направил Христос за тях, отлагат отиването
си при Него за да получат прошка. Предполагам, че някои хора отлагат, защото тайно се надяват, че по
някакъв начин ще имат още един шанс след като умрат. Това е една от причините, поради която поисках да
отговоря на вашия въпрос, защото ще е трагедия за тях да изпуснат най-големият дар на Бога – да бъдат
спасени през цялата вечност и да живеят в радост на Небето – защото погрешно са си мислели, че по
някакъв начин ще имат и друг шанс. Сигурен съм, че много хора също отлагат да се обърнат към Христос,
защото си мислят, че да бъдеш последовател на Христос ще е скучно и лишено от вълнения или защото
искат  да  продължат  да  живеят  в  грях  колкото  е  възможно по-дълго.  Но  нито  една  от  тези  причини  е
основателна и аз ви призовавам без да отлагате, да поканите Христос да влезе в живота ви, ако до сега не
сте  направили  това.  „Казвам  ви,  сега  е  времето  на  Божието  благоразположение,  сега  е  денят  на
спасението“ (2Кор.6:2 – мой превод)

* * * 

Въпрос: „Знам, че вие вярвате в живота след смъртта, в което вярвам и аз. Но аз не вярвам, че
любящият Бог ще изпрати който и да е в ада. Всъщност, аз не вярвам, че има ад и вярвам, че всеки ще
отиде на Небето, след като умре. Намирам голяма утеха в това, защото знам, че аз не  съм съвършен.“

Отговор: Много отрезвяващо е да осъзнаем, че адът е реално съществуващ и че не всеки човек ще
отиде на Небето. Библията ясно казва, че адът е толкова реален, колкото е реален и Раят или Небето. Нека да
ви покажа две неща, за които вие може би не сте мислили.  Първо, ако нямаше ад, тогава нямаше да има
Божий съд за злото и поради това ние щяхме да живеем в несправедлива вселена. Искрено ли вярвате, че
хората от типа на Хитлер в този свят никога няма да бъдат съдени за престъпленията им и че на тях ще им
бъде позволено да прекарат вечността заедно с Бога, независимо от факта, че те са се борили против Бога и
са нарушавали всеки морален закон, който Той ни е дал? Второ, Ако нямаше ад, тогава Христос е лъжец,
защото той многократно ни е предупреждавал за тази реалност. „Човешкият Син ще изпрати ангелите Си,
които ще съберат от царството Му всички, които извършват грях и всички, които вършат зло. Ангелите
ще ги хвърлят в огнената пещ, където ще бъде плач и скърцане със зъби“ (Мат.13:41-42 – мой превод). Но
ако Христос не е казал истината за това, как вие знаете, че можете да вярвате в онова, което Той е казал за
каквото и да е – включително и за Неговата смърт заради нашето вечно спасение? Но на Христос можем да
му вярваме, защото Той е Бог, а Бог не лъже. Но Добрата новина е, че вие няма да отидете в ада. Защо?
Защото Исус Христос е поел върху Себе си наказанието, което вие и аз заслужаваме, когато Той е умрял на
кръста заради греховете ни. Не се самоизмамвайте, а се обърнете към Христос и вярвайте в Него за вашето
спасение.

* * * 

Въпрос:  „Какво е  мнението ви за душата след смъртта? Дали тя остава да лежи в гроба до
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момента на възкресението  или душата отива веднага при Бога?“ 
Отговор:  Не е мъдро да размишляваме за нещата, които не са ни показани ясно в Библията. Исус

казал на крадеца, който се разкаял на кръста: „Днес ти ще бъдеш с Мен в рая“ (Лука 23:43). Това е признак,
че душата на християнина след смъртта отива веднага да бъде с Господа в славата. Но същевременно, не
това ще бъде крайното състояние на вярващия по време на възкресението, когато телата и душите им ще
бъдат обединени отново и ще им бъде дадено прославено тяло, което ще живее вечно в присъствието на
Бога.  На нас ни е казано в  1Солуняни: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при
глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които
сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и
така ще бъдем винаги с Господа“ (ст.16-17). Има много мистерии, които не ни е дадено да ги знаем. Но ние
можем да твърдим следното: Човекът, който вярва в Исус Христос и в това, което Той е направил за нас,
веднага бива променян  - от смърт към живот; той бива роден отново и физическата смърт никога няма да го
отдели от Бога. Ако вярвате в Христос, вие имате вечен живот сега и за вас смъртта е просто влизане в
Неговото присъствие

* * * 

Въпрос: „Дали в живота след смъртта мъжът и жената, които са били женени, ще си останат
женени. Когато човек умре, дали ще остане на същата възраст през вечността?“

Отговор: Брачният договор приключва при смъртта „Докато смъртта ни раздели“ е част от брачната
клетва, която ние казваме когато сключваме брак пред закона и пред Бога. Всички бракове се разтрогват,
когато единият от партньорите влезе във вечността. Садукеите задали същия въпрос на Исус и Той казал:
„Хората на тази епоха се женят и омъжват; а онези, които бъдат счетени за достойни да участват в
онзи епоха и във възкресението от  смъртта - нито се женят, нито се омъжват“ (Лука 20:34-35 – мой
превод). Въпреки това аз съм уверен, че в Небето ще има всяко нещо от което се нуждаем, за да бъде пълно
щастието ни. Също така съм уверен, че женените двойки ще се познават и обичат взаимно в живота след
смъртта чрез взаимна връзка, която вече няма да е физическа, а ще е духовна. А относно въпроса ви дали ще
останем на същата възраст през вечността, мога да кажа, че на Небето няма часовници, календари и „време
няма да има вече“ (Откр.10:6 – мой превод). Това, заради което трябва най-много да сме загрижени, е да
бъдем подготвени за вечността  и въпреки, че можем да намерим отговорът на всяка мистерия, но ако не
успеем да бъдем подготвени да срещнем Бога, ние ще бъдем безнадеждно затруднение с бъдещия свят. 

* * * 

Въпрос: „След като човек е умрял и е отишъл в другия живот, дали той знае и разбира какво е
правил, когато е бил на земята?“

Отговор: Въпреки че на нас не ни е дадено да знаем всяка подробност за живота след смъртта, на нас
са  ни  дадени  прозрения  за  някои  конкретни  особености  на  живота  след  смъртта.  Христос  показал  в
притчата за богаташа и за сиромах Лазар, че богатият човек можел да си спомни много от случките на
земята. Конкретно той си спомнил за греховете на пропускането – той пренебрегвал нуждата на просяка
Лазар. Спомнил си за петте си братя и се страхувал, че накрая и те могат да се озоват в ада, и помолил да
бъде изпратен пратеник на земята, за да ги предупреди. Има свидетелства, че ние ще си спомним много
събития от живота. В светлината на вечността ние ще видим, че нещата, които сме правили и сме мислили
че са много важни, всъщност са били незначителни, а други неща, които сме считали, че са незначителни,
всъщност  са  нещата,  за  които  е  трябвало  да  внимаваме.  Част  от  мъченията  в  ада  ще  представляват
угризенията на съвестта и споменът, пълен със съжаление. За спасените ще има радости заради това, че сме
се оказали верни и приключението на разкриващото се познание през вечността. Библията казва: „Сега аз
виждам отчасти. Тогава ще знам напълно, така както и аз ще бъда напълно познат“ (1Кор. 13:12 – мой
превод)

Глава 19

Защо Бог не направи нещо относно злото в света?

Въпрос:  „Защо Бог  не  направи нещо относно злото в  света? Например,  днешният вестник ни
разказва за всички страдания в Етиопия, причинени от новия недостиг на храна и как стотици хиляди
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хора могат да умрат вследствие на това. Защо Бог не премахне всичкото зло по света, ако Той наистина
се грижи за нас?“

Отговор: Ние не знаем всички основания, поради които Бог позволява съществуването на злото. Но
трябва да помним, че не Той е причината за злото в този свят, поради което не трябва да обвиняваме Него за
това.  Спомнете си,  че не Бог е  създал злото,  както вярват някои хора.  Създаденият от Бога свят е бил
съвършен.  Човекът избрал да  не  се  подчини на  Бога  и  тръгнал по своя  собствен път,  и  точно поради
грешката на човека злото влязло в света. Въпреки това, Бог е предоставил окончателната победа на доброто
над злото в Исус Христос, който на кръста победи Сатаната и неговите последователи. Христос ще дойде
отново и когато дойде, цялото зло на света завинаги ще изчезне и праведността,  и справедливостта ще
победят. Някога замисляли ли сте се какво ще се случи, ако Бог внезапно премахне цялото зло на земята в
нашия свят? Това би означавало, че нито един човек няма на остане жив, защото всички ние сме виновни за
греха. „Ако Ти, О Господи, регистрираш греховете, О Господи, кой би могъл да устои?“ (Пс. 130:3 – мой
превод).  Както казва Библията: „Поради великата любов на Господа ние не бяхме унищожени, понеже
Неговата състрадания никога не свършват“ (Пл. Йер. 3:22 – мой превод). Или отново ще ви попитам:
Някога мислили ли сте колко много злини на този свят са причинявани от човешката лакомия и похот?
Например, не е ли ирония или трагедия, че списъкът на най-продаваните книги в САЩ е пълен с книги с
препоръки за диети за отслабване – по времето, когато милиони хора умират от глад в други части на света?
Човекът – а не Бог – е длъжен да понесе отговорността за наличието на злото по света. Злото е реалност, но
крайната цел на Бога е злото да бъде премахнато и всъщност това е причината, поради която Христос дойде
и умря на кръста заради нашите грехове. „Затова се яви Божият Син – да унищожи работата на дявола“
(1Йоан 3:8 – мой превод). Някога молили ли сте Христос да премахне греха в живота ви и после да ви
използва като Свой инструмент за да се бори с греха в света?

* * * 

Въпрос:  „Предполагам,  че  някои  хора  ще  счетат  че  съм  старомоден,  но  аз  съм  ужасен  от
днешната  телевизия  –  секс,  насилие,  алкохол  и  употреба  на  наркотици.  Мислите  ли,  че  можем  да
направим нещо за това?“ 

Отговор: Подозирам, че има много хора, които се чувстват ужасени като вас – поради  много силната
тенденция в днешните медии, моралните закони да бъдат пренебрегвани или даже осмивани. Отчасти това е
отражение на изчезването на  моралните ценности в днешното ни общество. Тази тенденция окуражава
стремежът  към  още  по-високи  нива  на  неморалност  в  обществото  ни  и  това  ще  доведе  до  трагични
последствия,  ако  посоката  й  не  бъде  преобърната.  Вие  трябва  да  помните,  че  телевизията,  радиото,
списанията, вестниците и другите медии – всички те са финансирани чрез рекламите. Фирмите купуват
рекламно  време  в  телевизията  и  радиото,  и  площ  в  печатните  издания,  защото  вярват,  че  хората  ще
възприемат  тяхното  послание  в  рекламата,  и  евентуално  ще  купят  техните  продукти.  Но  ако
рекламодателите бъдат информирани за факта, че много хора се чувстват засегнати от вида на рекламите, за
които фирмите плащат и че хората няма да купят продуктите, които те продават, тогава рекламодателите ще
предявят изисквания към рекламните агенции да променят вида на рекламите, за да станат приемливи за
хората. При това положение дали има начин, чрез който вашият глас може да бъде чут? Разбира се! Ако
някоя програма ви обижда поради нейния език или с нещо друго, запишете си името на фирмата, която
рекламира продукта си и напишете писмо директно до нея. Кажете им, че не вярвате, че те би трябвало да
финансират такова предаване чрез рекламата си. Напишете и на телевизията или даже на телевизионната
мрежа.  Познавам няколко човека в  тази  индустрия и те  са  ми казвали,  че са  достатъчни само няколко
отрицателни писма,  за  да предизвикат силен отзвук.  Не бъдете гневен в писмото си,  но ясно изложете
вашата гледна точка. Независимо от това, дали тези неща ще предизвикат промяна,  запомнете, че тези от
нас, които твърдят, че принадлежат на Христос не трябва да отстъпват пред натиска на нашето общество ,
което ще ни призовава  да забравим стандартите на Бога.  „Какъв  вид хора трябва да бъдете вие? Вие
трябва да живеете свят и благочестив живот, като очаквате идването на денят на Бога“ (2Пет. 3:11-12
– мой превод).

* * * 

Въпрос: „Защо изглежда, че днешните хора са груби? Аз съм израсъл в малък град, където хората
се отнасяха вежливо един към друг и взаимно си помагаха, но се преместих да живея в голям град, където
изглежда, че хората не показват никаква взаимна вежливост и любезност. Самият аз установявам, че
ставам безразличен към другите. Библията казва ли нещо за добрите обноски между хората или те се
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различават в зависимост от националните им култури?“ 
Отговор: Въпреки, че много национални обичаи на отделните народи  се различават един от друг,

Библията ясно показва, че такива неща като вежливост, учтивост, любезност, деликатност и съпричастност
трябва да бъдат съставна част от живота ни, независимо от това, къде живеем. Може би това е най-добре
обобщено в думите на Исус, които са наречени с името „Златното правило“: „Във всяко нещо, отнасяйте се
към  хората  така,  както  искате  и  те  да  се  отнасят  към  вас;  защото  това  обобщава  Законът  и
Пророците“ (Мат. 7:12 – мой превод). Забележете, че това е позитивна заповед, т.е. ние не само трябва да се
въздържаме от вършенето на зло на другите,  но ни е заповядано да се отклоним за известно време от
непосредственото ни занимание, за да направим това, което е добро за другия. Учтивостта, вежливостта и
любезността  са  част  от  обхвата  на  тази  заповед.  Защо  изглежда,  че  намалява  учтивото  отношение  в
обществото ни? Една от причините е, че ние изгубихме представата за Библейското учение за начина, по
който трябва да живеем и да се отнасяме към другите. Ние живеем в общество, което окуражава егоизма –
мисленето, което е фокусирано към задоволяване на личния интерес, а това унищожава взаимната учтивост
и доброта. Да,  иска ми се да имаше повече доброта в света.  Но истинският проблем е духовен проблем,
защото ние прогонихме Бога от живота си.

* * * 

Въпрос:  „Считате  ли,  че  наистина  е  изгодно  да  бъдеш  добър  в  днешния  свят?  Изглежда,  че
единственият  начин  да  изпревариш  другите  хора  е  да  живееш  за  себе  си  и  леко  да  изкривяваш
правилата.“

Отговор: Знам, че много често живота сега изглеждат така, но има няколко неща, които искам да
обмислите, преди да решите, че това е начинът , по който искате да живеете. Не винаги е вярно, че това е
начинът да напредвате в сегашния свят.  Някои от най-успешните хора, които познавам са били хора със
строги морални принципи и са се придържали към тях, независимо от ситуацията. Тяхната репутация за
честност и упорита работа им е спечелила уважението на другите и те често са установявали, че хората
предпочитат да работят с тях, защото на тях може да им бъде вярвано.  Библията постоянно ни призовава да
бъдем честни, защото това е добро в очите на Бога, а и ние отговаряме пред Него за делата си . Помислете за
факта,  че  онези,  които  „леко изкривяват  правилата,“  често  завършват в  голяма беда.  Вероятно накрая
извършват нещо незаконно, и когато бъдат заловени, те причиняват голяма сърдечна мъка на семейството си
и наказание на самите себе си. Има един строг библейски принцип, който казва, че накрая грешните ни
действия  ще предизвикат  хаос  в  живота  ни.  Библията  казва:  „Не се  заблуждавайте:  Не  можем да се
подиграваме на Бога. Човек жъне това, което е посял. Който сее, за да задоволява греховната си природа,
от тази природа ще пожъне унищожение“ (Гал.6:7-8 – мой превод). Поради това ви моля сериозно да
разгледате изискванията на Исус Христос за вашия живот. Той ви призовава да Го последвате. Този начин на
живот не винаги е лесен и повечето хора считат, че не си струва да правят това.  Но вършенето на волята на
Бога е най-важното нещо в живота ни – а това е и най-възнаграждаващото нещо.

* * * 

Въпрос: „Как си обяснявате факта, че в някои държави, като Ливан и Северна Ирландия има хора,
които твърдят, че да християни, но постоянно се сражават и убиват?“

Отговор: Имало  е  твърде  много  случаи  в  историята,  когато  хора  и  групи  са  твърдели,  че  са
християни,  но  са  постъпвали  по  начини,  които  не  са  в  съответствие  с  ученията  на  Исус.  Истинският
проблем е, че думата „християнин“ е изгубила голяма част от оригиналното си значение. Днес често пъти тя
не е използвана за да опише истински последовател на Исус Христос, а просто някой човек (или движение,
или група хора), които само твърдят че са християнин или имат само смътна представа за християнското
наследство. Трябва да помним трезвото предупреждение на Исус: „Не може добро дърво да ражда лоши
плодове или лошо дърво да ражда добри плодове...Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи“ ще влезе в
небесното царство, а само този, който върши волята на Моя Отец , който е на небето“ (Мат. 7:18, 21 –
мой превод). Какво означава думата „християнин“? За пръв път думата християнин е била употребена в
Деян. 11:26, където се казва: „И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.“ Думата християнин
означава: „човек, който върви след Христос“ и вие ще забележите, че Библията използва тази дума само
за хората, които са били ученици или активни последователи на Христос. Исус е казал: „Ако се държите
здраво  за  Моето  учение,  вие  наистина  сте  Мои  ученици“  (Йоан  8:31  –  мой  превод).  Иначе  казано,
християнинът е човек, който е посветил себе си на Исус Христос като Спасител и Господ и на Неговите
учения в ежедневния си живот. Не бъдете отклонявани от хора, които може да твърдят, че са християни, но
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не вървят след Христос така, както би трябвало да правят. Вместо да се влияете от тези хора, поставете си за
цел самият вие да вървите след Христос и ежедневно Го търсете. Той заслужава да Му се доверите и да
вярвате в Него.

* * * 

Въпрос: „Библията казва ли нещо за пушенето на марихуана? Моят любим казва, че в нея не пише
нищо за това и следователно няма проблем да пуши марихуана, но аз не съм сигурна.“ 

Отговор: Библията категорично ни заповядва да не правим каквото и да е, което упоява разума ни или
ни прави да губим контрол над моралните си преценки. Например, това се вижда ясно в твърденията в
Библията против пиянството: „Не се опивайте с вино, което води до разврат. Вместо това се изпълвайте с
Духът“ (Еф.5:18 – мой превод). Поради това, въпреки че Библията не споменава марихуаната по име (тъй
като тя очевидно не е била позната на библейските автори), Библията ясно казва, че всеки опият, който може
да деформира преценките ни, е лош. (Трябва да помните, че алкохолът всъщност е опият.) Медицинските
последици от пушенето на марихуана все още се изследват, но не може да има никакво съмнение, че то,
както и другите опияти, като кокаина, оказват влияние върху разума на човека. Знам, че има някои хора,
които считат, че виденията, които имат поради употребата на опиятите, са видения, причинявани от Бога и
това  е  трагедия,  защото  тази  измама  не  им  позволява  да  научат  радостта,  мирът  и  прошката,  които
единствено Бог може да донесе в сърцата ни. Надявам се, че вие и вашият любим честно ще преосмислите
увлечението му към наркотиците – независимо от това,  колко популярни могат да са  те  сред някои от
приятелите ви. Но има и нещо повече от това, моята молитва е вие двамата да можете да преосмислите с
отворен ум, че се нуждаете от Бог. Той ви е създал и има съвършен план за живота ви. Бог иска да стигнете
до познанието за Него и да вървите след Него. Той иска да научите какво означава да Го обичате и да
обичате и другите хора от уважение към Него. Няма по-голяма радост в живота отколкото да имате Исус
Христос като ваш Господ и Спасител, който живее в сърцето ви и ви дава надежда за бъдещето. Никое
преживяване под въздействие на наркотиците не може да направи това за вас. Още сега отворете сърцето си
за Христос и вземете решение ежедневно да вървите след Него, като живеете в светлината на Библията.

* * * 

Въпрос: „Защо считате, че ние трябва да бъдем толкова загрижени за такива неща, като глада по
света? Струва ми се, че в нашата страна имаме много хора, които се нуждаят от цялата помощ, която
ние можем да им дадем.“

Отговор: Да, ние трябва да сме загрижени за хората в нашата страна, които имат различни нужди,
особено в периоди на спад на икономиката. Но трябва да бъдем загрижени и за спешните нужди на хората в
другите части на  света,  милиони от  които ще умрат  като  пряк резултат  от  недохранване и  глад.  Бог  е
загрижен за целия свят и Той ни е заповядал и ние да бъдем загрижени за целия свят. Това е истина в
евангелизма;  онези от нас,  които са познали Исус  Христос е  заповядано „идете и създавайте ученици
измежду всичките народи“ (Мат. 28:19). Но тази заповед се отнася и за физическите нужди на другите хора,
защото Бог е загрижен за цялата личност – за тялото, за разума и за духа на човека. Най-голямата нужда на
човека е духовната му нужда, защото човешката раса е загубена и отделена от Бога, но нашата любов към
другите хора включва в себе си и загриженост и съчувствие за  техните физически нужди.  Разгледайте
примера на Исус, които изцелявал болните и хранел гладните по време на Неговото служение на земята,  а
освен това проповядвал и Евангелието за спасението. Исус предупреждавал учениците Си, че те ще бъдат
осъждани заради неуспеха им на помогнат на нуждаещите се хора, там където те се намират. „Заминете си
от Мен вие, които сте проклети, във вечния огън, подготвен за дявола и неговите ангели. Защото бях
гладен и вие не ми дадохте нищо да ям, бях жаден и вие не ми дадохте нищо да пия...Понеже не сте
направили това за един от  най-незначителните от тези, вие не сте го направили за Мен“ (Мат.25:41-42,
45 – мой превод). Молете Бог да ви даде любов към другите, даже ако те са много различни от вас. Молете
Го да ви помага да намерите практически начини да им помагате. Това е част от нашата отговорност.

* * * 

Въпрос: „Мислите ли, че Библията ни учи, че светът ще свърши в атомна война? Ако е така, това
дали означава, че ние може би наближаваме края на времето?“

Отговор: Някои от описанията в Библията, които обрисуват края на историята, такава каквато я знаем
ние, са много ярки и някои изследователи на Библията твърдят, че тези текстове може би описват видът на
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онова, което ще се случи като световна атомна война. Но никой не може да каже, че точно това е обрисувала
Библията за нас. За нас не е толкова важно да се опитваме да отгатнем какво точно ще се случи в края на
времето, когато Христос се върне за да установи царството Си. По-важен е фактът, че един ден Бог ще се
намеси и светът, такъв какъвто го познаваме, ще свърши. Библията подчертана това: „А за този ден и час
никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец“ (Мат.24:36). Някои ден грехът и злото в
този свят ще бъдат напълно победени и Христос ще царува в праведност. „Но в съответствие с Неговото
обещание, ние очакваме ново небе и нова земя, домът на праведността“ (2Пет.3:13 – мой превод). Христос
може да дойде днес или идването Му може да бъде забавено за още 1000 години. Наистина има много
признаци,  че  Неговото идване  може би наближава  и  ние  трябва  да  се  отнасяме сериозно към тях.  Но
истинският въпрос е,   дали ние сме готови за Неговото идване  ? „Затова бдете, защото не знаете в кой
ден ще дойде вашият Господ“ (Мат.24:42). Краят на света, такъв, какъвто го познаваме и установяването на
царството  на  Христос  не  би  трябвало  да  ни  мотивира  да  бъдем  мързеливи  или  самодоволни,  а  точно
обратното. Вместо това ние трябва активно да вършим работата, която ни възложена от Господа и да живеем
за Него.  Трябва да правим всичко което можем,  за да разказваме на другите за  спасението,  което ни е
осигурено от Христос,  защото „идва нощ,  когато никой не може да работи“ (Йоан 9:4).  Поради това,
направете това да е ваша цел – да живеете за Христос, независимо от това, което може да е подготвило
бъдещо. Бог не е завършил плановете Си за този свят и ние трябва да се стремим през всеки ден от живота
си да живеем  за Него.

* * * 

Въпрос:  „Трябва  ли  християнин  да  участва  в  отбранителни  военни  действия,  свързани  с
употребата на оръжия, имайки предвид, че тяхната цел е да убиват други Божии деца?“

Отговор: Целта на войната не е да бъдат убивани други Божии деца. Ако те бъдат убивани поради
опустошителните военни действия, това се случва, защото те са членове на воюващо общество и между
другото са християнин. Войната е една от последиците от живеенето в пропаднал свят, в който грешните
мъже  и  жени  са  неспособни  да  уреждат  по  мирен  начин  различията  помежду  си.  Аз  вярвам,  че  има
справедливи  войни.  Например,  Втората  световна  война  беше  такава  справедлива  война,  в  която  един
тиранин се стремеше да завладее целия свят, като в същото време искаше да унищожи цял един народ.
Единствено войната сложи край на неговото кръвопролитие и поробването на други хора. Но със сигурност
войната не е християнският начин за уреждане както на междуличностните, така и на световните проблеми .
Като граждани ние сме длъжни да приемем нашата отговорност. Човек може да протестира против войната
и да критикува своето правителство за това, че въвлича държавата му във война, но като гражданин, който
приема  привилегиите  и  изгодите  от  неговото  правителство,  той  е  длъжен  да  приеме  и  определени
отговорности. Ако сме изцяло несъгласни със своето правителство, ние винаги можем да изберем да отидем
да живеем в друга държава. Когато веднаж войници попитали Йоан Кръстител как да изпълняват своя дълг,
той  им  казал:  „Не  вземайте  чрез  насилие  от  никого,  нито  обвинявайте  някой  несправедливо,  а  се
задоволявайте със заплатите си“ (Лука 3:14 – мой превод). Но Йоан Кръстител не им е казал да престанат
да бъдат войници. На християнинът би трябвало два му е трудно да бъде лоялен гражданин на държава,
която се стреми към война. Можем да благодарим на Бога, че ние сме част от нация, която се стреми да
разрешава всички проблеми чрез мирни средства.

* * * 

Въпрос:  „Четох  много статии във  вестниците  за  опитите  да  бъдат контролирани  атомните
оръжия и надпреварата във въоръжаването и знам, че вие казахте, че би трябвало да се направи нещо за
надпреварата във въоръжаването. Но наистина ли мислите, че има някаква надежда за премахване на
войната?“ 

Отговор: Не, не мисля, че войната ще бъде премахната напълно от земята преди връщането на Исус
Христос за да установи Неговото царство. Тогава Той ще управлява със съвършена справедливост и власт, и
ще бъде изпълнено древното пророчество на Исая: „Той ще съди между народите и ще урежда споровете
между много хора. От мечовете си те ще изковат рала, а от копията си – сърпове. Народ против народ
няма да  издига меч, нито ще се обучават вече да воюват“ (Ис.2:4 – мой превод). Това не означава, че ние
трябва да имаме цинично отношение към усилията за мир, защото народите от време на време могат да
стигат до споразумение, което осигурява временен мир. Катастрофалните последици от възможна атомна
война трябва да ни накара да бъдем нащрек, защото стотици милиони хора могат да загинат в един атомен
Холокост.  Ако  внезапно  установим,  че  100  млн.  души  ще  умрат  от  глад  в  някоя  далечна  страна,  аз
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предполагам, че ние ще направим всичко възможно, за да им помогнем. Аз не съм пацифист и не вярвам в
едностранното разоръжаване,  но  ние  трябва  да  окуражаваме лидерите  на  големите  народи по света  да
работят за мира и да избягват гибелта.  Войната идва от човешкото сърце, което единствено Бог може да
промени и дотогава, докато има грешни хора на земята, ще има война. Но Бог може да възпре злото и ние
трябва да сме прилежни в молитвата си Той да води нашите лидери. Библията казва: „Увещавам ви преди
всичко да отправяте молби, молитви, прошения, и благодарения за всичките човеци, за царе и за всички,
които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е
добро и благоприятно пред Бога, нашият Спасител“ (1Тим.2:1-3). Този текст ни дава ясна заповед, на която
трябва  ежедневно  да  се  опитваме  да  се  подчиняваме.  Понякога  можем  да  чувстваме,  че  сме  почти
неспособни да влияем за събитията по света. Но Бог работи и най-важното нещо, което можем да правим, е
да се молим за нашия свят и за неговите лидери.

* * * 

Въпрос: „Защо никога не казвате нищо за шофирането след употреба на алкохол? Наскоро ние
загубихме дъщеря си поради един пиян шофьор и съдията му присъди само минимално наказание.“

Отговор: Аз всъщност съм говорил за шофирането след употреба на алкохол, както и за другите,
свързани с автомобила правила за безопасност, но може би не толкова често, колкото трябва.  Ясно е, че
шофирането пиян е един от най-сериозните социални проблеми, с които трябва да се справи нашата нация.
Вероятно повече от половината от смъртоносните автомобилни катастрофи в нашата страна са причинявани
от употребата на алкохол – жертвите поради тази причина възлизат на десетки хиляди убити ежегодно.
Няма съмнение,  че нашата съдебна система има склонността да третира шофирането след употреба на
алкохол като минимално нарушение, а не като сериозен проблем, какъвто всъщност то е.  Ако някой влезе в
мол, пълен с посетители, размахвайки зареден пистолет и заплашвайки да застреля всеки, който се изпречи
на пътя му, аз предполагам, че полицията и съдът ще се отнесе много сериозно към това деяние. Ако някой
се  качи  в  пътнически  самолет  и  заплаши да  го  взриви,  постъпката  му  ще  бъде  третирана  като  много
сериозно нарушение на закона. Но пиян шофьор, движещ се свободно по пътищата също е сериозна заплаха
и ние трябва подкрепяме налагането на много по-строги наказания за това нарушение. (Някои страни в
Европа  са  направили  това  и  имат  много  по-малки  проблеми  с  пияните  шофьори.)   Шофирането  след
употреба на алкохол е само една част от по-големия проблем с алкохолизма, който опустошава сега страната
ни. В този момент може би някой, който чете този текст, знае, че алкохолът го е завладял или може би този
човек отказва да признае факта, че се е пристрастил към алкохола или към някакъв друг наркотик. Ако и вие
се намирате в тази ситуация, моята молитва за вас е не само вие никога, никога да не шофирате пиян, но и
искрено да осъзнаете вашия проблем с алкохола. Първата крачка, която трябва да направите – а това е и най-
важната крачка в живота за всеки от нас е – да отворите сърцето си за Христос и да го помолите да ви
помогне да се преборите с този проблем. Това може да не е лесно, но вие се нуждаете от Божията помощ и
Той иска да ви помогне, ако вие се обърнете с вяра и доверие към Него.

* * * 

Въпрос: „Сега,  когато изглежда, като че ли Русия може да ни победи,  не можем ли ние да се
осланяме на факта, че нашата нация е по-добра от руската нация и поради това Бог никога няма да
позволи тяхната порочна нация да победи една добра нация?“

Отговор: Иска ми се да можех да имам такава увереност, но за нещастие това не съответства нито
примера, даден ни от Бога, нито на Неговото Слово. Голям брой добри народи са били побеждавани от
народи, които са порочни. Това е така, защото има много скрити елементи в присъдата. Ние виждаме само
видимия образ. Но вие зададохте и въпрос за добротата. Наистина ли ние сме добри хора? Ако заемането на
водещо място сред народите относно престъпността е доброта и ако възвеличаването на чувствеността е
доброта,  тогава  ние сме  добри.  Но ако добротата е  свързана и с  нещо друго,  тогава  ние изоставаме в
базовата почтеност и морала. Даже ако ние сме по-добри от някои други народи, Бог въпреки това може да
ни накаже да бъдем подчинени на друг народ, за да ни върне до състоянието да се страхуваме от Него и да
Го  обичаме.  Един  от  пророците  се  оплаквал:  „Затова  законът  е  отслабнал  и  спор  се  повдига  и
правосъдието  не  отива  към  победа;  защото  порочните  обкръжават  праведните,  поради  което
правосъдието  излиза  извратено“  (Ав.1:4).  Но  Бог  поправил  грешката  на  пророка  и  му  казал:  „Аз  ще
извършва една работа във вашите дни, за която няма да повярвате, ако ви бъде казано“ (Ав.1:5 - мой
превод). В епоха като тази, хората са били съветвани да живеят чрез вяра, а не да отсъждат според видимото
в момента. Това трябва да правим и ние в нашите дни.
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* * * 

Въпрос: „В колежа изучавам курс по етика. Установявам, че доста често но-висок стандарт на
етика е поддържан от невярващи философи, отколкото от религиозни хора. Има ли някакво обяснение на
това?“

Отговор: Има едно обяснение на това.  Вие трябва да разберете, че културата и обучението оказват
голямо влияние върху поведението на хората. Когато изучавате етика, вие изследвате най-високия идеал за
човешкото  поведение,  които  човека  е  способен  да  демонстрира.  Такава  демонстрация  на  поведение  е
теоретична  и  Библията  много  ясно  ни  казва,  че  „когато езичниците,  които нямат закон,  по  природа
вършат това, което се изисква от закона, те сами са закон за себе си, въпреки че нямат закон, тъй като
показват, че изискванията на закона са написани в сърцата им...“ (Рим.2:14-15 – мой превод).  Повечето
хора на теория знаят кое нещо е правилно. Това, което невярващата етика не може да да предостави, е
мотивацията за вършенето на правилното действие.  Има голяма разлика между теорията за поведението,
която поддържа даден човек и действителното поведение на същия човек. Освен това трябва да помните, че
християнинът е подлаган на много изкушения, на които не е подлаган невярващия човек. Обобщено казано
вие ще установите, че етичното и морално ниво на истинските християни както сега, така и винаги е по-
високо от нивото на невярващите хора. Християнството предоставя както стандартите на етиката, ката и
правилната мотивация за тяхното спазване.

* * * 

Въпрос: „Съпругът ми и аз бихме искали да имаме деца, но ми се струва, че светът е толкова
ужасно състояние, че ние се тревожим какво може да се случи на децата ни в бъдещето. Мислите ли че е
правилно да мислим по този начин?“

Отговор: Ако прочетете книга, в която се прави преглед на историята на света, аз се съмнявам, че ще
намерите даже един единствен период в цялата човешка история, в който условията са били идеални или
бъдещето не е било покрито с облаците на несигурността и със заплахата от война. Даже когато социалните
и политически обстоятелства са били относително добри, светът е бил жертва на природни бедствия и
напасти.  Това  не  отменя  факта,  че  сега  света  е  в  лошо  състояние.  Ние  живеем  в  епоха  на  огромна
несигурност  и  ако,  от  една  страна  съвременната  медицина  е  премахнала  много  от  нещата,  които  са
заплашвали живота  на предишните 1-2 поколения,  от друга страна,  съвременната технология е  създала
оръжия за масово поразяване, които могат да унищожат само за няколко часа цели народи.  Появиха се нови
болести като Спин, които заплашват оцеляването ни. Но Бог контролира бъдещето: „Господ царува, нека се
радва земята“  (Пс.97:1).  Мисля  за  времето,  когато  е  живял пророк  Йеремия  в  Стария  Завет.  В  много
отношения това е бил ужасен период, в който евреите са били отведени в плен във Вавилон и ги е очаквало
много несигурно бъдеще. Сигурен съм, че мнозина от тях са си задавали същия въпрос, който задавате и
вие, но Йеремия им казал: „Женете се и имайте синове и дъщери...Защото Аз зная плановете, които имам
за вас, планове да ви дам надежда и бъдеще“ (Йер.29:6, 11 – мой превод).  Йеремия можал да каже това,
защото знаел, че Бог е Господ над бъдещето, както е Господ на миналото и на настоящето. Това не означава,
че всичко ще бъде лесно за децата ни. Но нашата отговорност е ясна: ако Бог ни дава деца, ние трябва да
направим всичко възможно да ги укрепваме духовно, за да могат и те на свой ред да посрещат бъдещето с
уверена надежда в Бога.

Глава 20

Как можем да знаем кое нещо е добро и кое нещо е лошо?

Въпрос: „Как можем да знаем кое нещо е добро и кое нещо е лошо? Има толкова много идеи, които
са в противоречие помежду си и човек се обърква. Има ли наистина някакво правило, чрез което да правим
правилен избор?“

Отговор: „Ако някой иска да върши Неговата воля, той ще познае, дали учението е от Бога“ (Йоан
7:17). Аз мисля, че преди да знае кое нещо е добро и кое нещо е лошо, човек първо задължително трябва да
се присъедини към Бога. Само тогава той е в позицията да постъпва правилно. Д. У. Чапман веднъж казал:
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„Правилото, което ръководи живота ми е следното: „Всяко нещо, което премрежва погледа ми към Христос
или премахва желанието ми да изучавам Библията, или парализира молитвения ми живот, или затруднява
вършенето на християнската работа,  според мен то е лошо и аз съм длъжен да се отдалечавам от това
нещо.“ Когато се налага да решавам дали едно нещо е добро или лошо, аз самият винаги го подлагам на
троен тест. Първо, Оценявам го от гледната точка на здравия разум като се питам, дали то е разумно. Второ,
подлагам го на изпитание с молитва - питам Бога, дали това нещо е добро и поучително. Трето, подлагам го
на проверка чрез Библията, за да видя, дали в нея се казва нещо против това нещо. След това мога да добавя
и четвърти тест: тест на съвестта. Но най-важното правило е да следваме указанието на Исус: „Ако някой
иска да върши Неговата воля, той ще познае...(Йоан 7:17).

* * * 

Въпрос: „Чух, че вие сте противник на аборта. Самата аз не съм съгласна с мнението ви, защото
считам, че жената трябва да има правото да прави каквото си иска със собственото си тяло.“

Отговор: Знам, че това е много чувствителна и емоционална тема, и винаги съм получавал много
писма, когато се занимавам с нея. Днес тя се превърна и в политическа тема, но моята загриженост не е
свързана с политиката, а с морала и духовността. Да, аз съм противник на аборта (освен в редките случаи,
когато животът на майката очевидно е в опасност и аборта се превръща в по-малкото зло). Централният
въпрос, на който трябва да дадем отговор е: „Дали малкият живот в утробата е просто човешка материя или
е нещо повече от това – че е човек, даже когато е много млад и не може да живее извън утробата?“ При
отговора на този въпрос емоциите препречват пътя и хората се опитват да отговорят по начин, който ще е в
съответствие с тяхното собствено желание. Но ние трябва да разгледаме този въпрос възможно най-логично
и разумно. Тъй като съм християнин, моят върховен стандарт е Библията, защото аз вярвам, че тя е Божието
Слово, което разкрива за нас абсолютната истина. Аз мога да имам мнение за различни неща, но ако Бог е
говорил за нещо, аз съм длъжен да подчиня моето мнение на правилото на Библията. А Библията дава ли
някакъв отговор на въпроса, дали зародишът е човешко същество или не е според преценката на Бога? Да,
Библията дава няколко илюстрации, за да покаже, че зародишът е човешко същество. Например, Бог е
казал на Йеремия: „Преди да те оформя в утробата, Аз те познавах, преди  да беше роден, Аз те отделих;
Аз  те  назначих  като  пророк  на  народите“  (Йер.1:5  –  мой  превод).  Или  разгледайте  случая  с  Йоан
Кръстител.  Когато Мария,  майката  на  Исус,  станала  бременна  чрез  Светия  Дух,  тя  веднага  отишла да
посети братовчедката си Елисавета, която била бременна с Йоан Кръстител. Майката на Йоан казала: „Щом
стигна гласът на твоя поздрав в ушите ми, бебето в утробата ми подскочи радостно“ (Лука 1:44 – мой
превод), което означава, че зародишът е бил напълно човек. Надявам се, че вие ще преосмислите позицията
си за аборта и освен това се надявам, че ще изучите Библията заради самата себе си, не само за тази тема,
но и заради собствената ви нужда от Христос. Има още две други неща, които искам да кажа по тази тема.
Първо,  широко разпространената представа за аборта е,  че той е символ или знак за нещо по-дълбоко,
липсата на което би трябвало да разтревожи силно обществото ни. Това е днешната склонност да оценяваме
моралните  теми  или  въпроси  единствено  въз  основата  на  това,  дали  те  са  или  не  са  подходящи,  или
доставят удоволствие на човека. Например, днес много хора не се подчиняват на ясното учение на Библията
за  извънбрачните  сексуални  отношения,  просто  защото  са  погълнати  само  от  техните  собствени
удоволствия или желания. Но трагедията е, че когато нарушаваме законите на Бога, ние винаги си плащаме
за това. Библията казва: „Не се заблуждавайте: Не можем да се подиграваме на Бога. Човек жъне това,
което  е  посял.  Който  сее,  за  да  задоволява  греховната  си  природа,  от  тази  природа  ще  пожъне
унищожение“  (Гал.6:7-8  –  мой превод).  Същото е  валидно и за  народите.  „Страшно нещо е  паднем в
ръцете на живия Бог“ (Евр.10:31 – мой превод). А другото нещо, което искам да ви кажа е, че Бог ни обича
и Той иска да прости греховете ни. Той е направил това да е възможно, чрез изпращането на Своя единствен
Син да умре на кръста като жертвоприношение за нашите грехове. Ако вие или човекът, когото познавате, е
виновен за този сериозен грях, знайте, че Бог ви обича и иска да прости на всеки, който отиде при него с
искрено разкаяние и вяра в Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз имах 4 аборта, преди да се омъжа и сега открих, че не съм способна изобщо да имам
деца. Мислите ли, че Бог ме наказва заради нещата, които правех в миналото?“

Отговор: Няколко лекари са ми обяснявали, че аборта може да е трудна и даже опасна хирургическа
процедура, която може да причини трайни увреждания на жената. Аборта не е някаква проста процедура,
която може да бъде извършвана без последствия – отделно от свърваните с него морални теми. Аз не мога
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да кажа дали Бог използва това директно или не като наказание във вашия живот, въпреки че Библията ясно
казва,  че  когато  обърнем  гръб  на  Бога  и  изберем  да  пренебрегнем  Неговите  закони  за  морала,  това  е
свързано с неизбежни последици. Освен това, не трябва Бог да бъде обвиняван за последиците, а човекът,
който  е  нарушил  Неговия  закон.  Нека  да  използвам  една  илюстрация  от  законите  на  физиката.  Да
предположим, че вие решите да скочите от прозорец на втория етаж. Независимо, колко силно можете да
пожелаете това, действието на закона за гравитацията няма да бъде преустановено, когато вие скочите долу.
В известен смисъл законът за  гравитацията е виновен за  костите,  които вие вероятно ще счупите – но
всъщност виновна ще бъдете вие, защото сте пренебрегнала законът за гравитацията. Точно така, както има
закони на физиката, има и духовни закони, които, когато ги нарушаваме, ние увреждаме себе си. Но важният
въпрос  на  този етап  е,  къде  ще отидете  вие  оттук нататък?  Бог  ви  обича  и вие  се  нуждаете  от  Него.
Нуждаете се от Неговата прошка за това, което сте направила в миналото.  Освен това вие се нуждаете от
Неговото  водителство  и  помощ  през  всеки  ден  от  живота  ви.  В  досегашния  ви  живот  вие  сте  Го
пренебрегвали и всичко това ви е причинило душевна мъка и тревога. Сега се моля искрено да осъзнаете, че
се нуждаете от Него и с вяра да поканите Христос да влезе в сърцето ви.  Търсете да разберете каква е
Неговата  воля  за  бъдещето  ви.  Бог  иска  чрез  Неговата  подкрепа  вие  да  бъдете  най-добрата  възможна
съпруга. Той има план за живота ви, ако се обърнете към Него и се стремите да вървите след Исус Христос.

* * * 

Въпрос: „Аз знам, че хора като вас винаги са против аборта, но считам, че вие гледате на нещата
от погрешна гледна точка. В края на краищата, като жена аз имам права, включително и правото да
правя с тялото си всичко, каквото си поискам и никой не може да ми каже, че това не е така.“

Отговор: Със сигурност има много неща, които бих могъл да ви кажа относно аборта и аз не съм
съгласен с вашата позиция, защото Библията казва това. Но аз съвършено искрено се съмнявам, дали ще се
съгласите с мен, преди да сте чула всички аргументи и (както казвате в последния си коментар) дали вие сте
готова да ги чуете. Поради това искам да се занимая искрено с по-дълбоката тема, с която се срещате вие –
но може би без никога да сте разбрала това. Истинският проблем, с който вие трябва да се справите не е
просто аборта и това, дали вие имате или нямате право да слагате край на живота на детето, което расте
вътре във вас. Истинският ви проблем е дали вие настоявате да управлявате живота си според собствените
си  стандарти  или  обратното  –  ще  позволите  на  Бог  да  управлява  живота  ви.  Ние  направихте  своята
декларация за независимост, такава каквато тя е – независимост от представите на когото и да за начинът, по
който вие трябва да живеете, и най-вече – за независимост от Бога. Правейки това вие казвате, че знаете по-
добре от Бога,  кое нещо е най-доброто за вас. Освен това казвате, че нямате нужда от Бога. Но това е
грешка. Бог ви е създал и нещо повече, Той ви обича. И понеже ви обича, Той знае кое нещо е най-доброто
за вас и иска вие да бъдете осъществена като личност чрез вършенето на Неговата воля.  Сега ние сте
робиня, робиня на себе си и на собствените си ограничености, независимо дали искате да признаете това
или не.  Но Христос иска да ви освободи. Той иска да ви помогне да откриете възбудата и радостта от
знанието защо вие сте тук и къде отивате според Божия план. Не се страхувайте от Бога, не се страхувайте
да отворите сърцето си към Неговия Син Исус Христос, като ваш Спасител и Господ. Вие имате нужда от
Христос и никога няма да намерите радостта и вътрешния мир, които търсите, ако сте отделена от Него. Той
пожела да умре заради вас на кръста поради огромната Си любов към вас. Пътят, по който вървите сега
завършва със смърт, а пътят на Христос е „пътят, който води към живот“ (Мат.7:14).

* * * 

Въпрос: „Преди известно време аз крадях малки суми пари от фирмата, в която работя. Сега,
когато познах Христос, аз чувствам, че трябва да направя нещо за онова, което съм правил в миналото.
Страхувам се да кажа на моя работодател, за да не бъда уволнен, но в същото време не мога да живея с
чувството за вина, чрез което съвестта ми ме тормози. Какво ще ме посъветвате да направя?“ 

Отговор: Мисля си, че вашият работодател би оценил високо вашето искрено признание. Въпреки че
през  живота  си  в  миналото вие  сте  вършели измами,  вашата  изповед ще го  убеди,  че  в  живота  ви  се
настъпила  промяна.  Даже  е  възможно  той  да  започне  да  ви  счита  за  един  от  своите  най-надеждни
служители.  Но има нещо още по-важно от изчистване на собствената ви съвест. Честното изповядане пред
работодателя ви за вашите прегрешения ще ви предостави най-добрата възможност да покажете какво може
да направи Бог в живота на човека, който се е обърнал към Него. Правенето на това признание ще бъде
харесано от Бога, а вие винаги трябва да оставяте Той да се погрижи за резултатите. Ще се моля да имате
смелостта да направите това, което знаете, че е правилното нещо.  
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* * * 

Въпрос: „Винаги съм бил много горд човек, но напоследък имах многобройни финансови проблеми.
Сега  съм  безработен  и  изглежда,  че  ще  се  наложи  да  се  възползвам  от  услугите  на  социалното
подпомагане, за да оцелея. Мислите ли, че от гледна точка на морала е грешка, ако направя това?“

Отговор: Нашето общество има система за социално подпомагане на хората, които наистина имат
нужда от такава помощ. Да, знам че има хора, които злоупотребяват с тази възможност или я използват като
извинение  за  да  не  работят,  но  злоупотребата  на  малцина  не  би трябвало да  ви  дава  основание  да  си
мислите,  че  в  самата  система  има  нещо  лошо.  Ако  наистина  се  нуждаете  от  помощта,  заради
предоставянето на която  съществува националната система за социално подпомагане,  тогава вие не би
трябвало да позволявате на гордостта ви да ви възпира. В древното общество на Израел е имало определени
начини за подпомагане на бедните хора, които съществуват в буквално всяка съвременна държава. Библията
казва:  „Праведният  е  загрижен  за  справедливостта  към  бедните,  а  порочният  няма  такава
загриженост“ (Пр.29:7 – мой превод). Има две други неща, които искам да кажа относно вашия въпрос.
Първо,  въпреки  че  знам,  че  живеем  в  труден  период  за  икономиката  ни,  аз  се  надявам,  че  вие  ще
продължите да си търсите работа,  за  да изкарвате сам прехраната си.  През последните няколко години
предлагането на работни места постоянно се подобрява. Другото нещо, което ще ви кажа,  е свързано с
вашата гордост. Навсякъде в писмото си вие подсказвате, че никога не сте имали връзка с църквата или с
Бога. Чудя се, дали гордостта ви не е главната причина да живеете с представата, че вие не сте имали нужда
от Бог, защото сте бил в състояние сам да ръководите живота си доста успешно и без Него. Но вие имате
нужда от Бог. Сега, пред лицето на проблемите, с които имате да се справяте, вие се нуждаете от Него, както
ще имате нужда от Него и в бъдещето – както до края на земния ви живот, така и за вечността. Понякога
най-трудното нещо за човек като вас е да признае, че се нуждае от Бога и понякога Бог позволява на нас да
ни се случат неща, които да ни покажат, че не сме чак толкова способни да се справяме, колкото си мислим .
(Коментар: Когато  поради гордостта си човек много си „вири“ носа, Бог позволява нещо да го удари по вирнатия му нос и да му
потече малко кръв от носа, за да се осъзнае, че не е чак толкова способен, колкото си мисли. И Бог прави това не от жестокост,
а защото е загрижен за спасението на всеки човек. Д.Пр.) Поради това, трудният период в който се намирате сега
може да се окаже, че е най-добрия период от живота ви, ако осъзнаете, че имате нужда от Христос и се
обърнете към Него с разкаяние и вяра.  Не позволявайте на гордостта да ви попречи да приемете най-
големият подарък във вселената – дарът на спасението, който Бог ви предлага в Христос.

* * * 

Въпрос: „Винаги съм обичал рок музиката, но напоследък започнах да се вслушвам в текста на
песните в моите аудиозаписи. Мислите ли, че е лошо да слушаме такъв вид музика?“

Отговор: Трябва да помните, че разумът ви се формира под въздействието на много и различни неща
– често по начини, които не осъзнаваме, когато те ни въздействат. Убеден съм, че много неща – филмите и
телевизията, които гледаме, музиката която слушаме, книгите, които четем – оказват голямо влияние върху
нас. Нещо повече, трябва да разберете, че ако принадлежите на Исус Христос, вие сте призован да живеете
живот, който е чист и свят. Бог иска вашият разум да бъде оформян от Него, с цел мислите ви и целите ви да
отразяват Христос. Поради това Библията често обръща голямо внимание на качеството на мисленето ни и
подчертава голямата важност на това, което става в главата ни. Библията ни казва, „да не живеете вече
така,  както живеят невярващите,  в  безсмислието на тяхното мислене...Вие бяхте научени,  относно
стария  си  начин  на  живот,  да  съблечете  старото  си  его,  което  е  покварено  от неговите  измамни
желания и да бъдете направени нови в начина на мисленето си“ (Еф.4:17, 21-23 – мой превод). Поради това
е важно да обръщате внимание на текстовете на песните, за които говорите. Голяма част от съвременната
музика има силни сексуални отенъци в думите (а някои хора усещат това и в ритъма на музиката). Някои
съвременни песни говорят доброжелателно за преживяванията под въздействие на наркотици или внушават,
че определени начини на живот са най-добрите – което е грешка да бъде правено от християнин, който се
стреми да достави удоволствие на Бога. Ако музиката, която слушате е от такъв вид, тогава е време да
престанете да я слушате.  Но още по-важен от това е въпросът каква е вашата цел в живота.  Стремите ли се
да живеете за Христос? Искате ли да Му доставите удоволствие  във всичко, което правите? Молитвата ми
за вас е да  предадете себе си на Него и да Го поставите на първото място в живота си. Тогава ще искате да
Му отдавате почит чрез всяко нещо, което правите.

* * * 
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Въпрос:  „Какво е  вашето определение за алчността? Признавам,  че  харесвам хубавите неща и
удобното живеене, и мисля много за парите, защото знам, че имам отговорност към семейството си.
Нали това мислене не винаги е грешно“?

Отговор: Алчността  е  неразумно  или  всепоглъщащо  желание  за  притежаване  на  неща  или  на
богатство. Тя може да приема всякакви форми (включително алчният стремеж към пари, притежания, лукс,
храна, власт или всевъзможни други неща). Една от характерните черти на алчността е, че тя никога не е
задоволена. Пророк Исая описал за алчните си съвременници така: „Те са кучета с огромен апетит; те
никога не притежават достатъчно“ (Ис. 56:11 – мой превод). Друга отличителна черта е, че алчният човек
мисли малко или въобще не мисли за нуждите на другите, а се възползва от всяко предимство, да да получи
повече.  Неговият  живот  е  ръководен  от  егоизма.  Алчността  и  лакомията  са  постоянно  порицавани  в
Библията. Една от Десетте Заповеди казва: „Не пожелавай къщата на ближния си...нито каквото и да е
притежание на ближния ти“ (Изх.20:17). Защо това е правилно? Една от причините е, че алчният човек се
грижи само за себе си и поради това не е загрижен за Бога и за Неговата воля. В един от стиховете в
Притчите  авторът  се  моли  така:  „Не  ми  давай  нито  сиромашия,  нито  богатство,  а  ми  давай  само
ежедневния ми хляб. Иначе мога да имам твърде много и да се отрека от Теб и да кажа „Кой е Господ?““
(Пр.30:8-9 – мой превод). Не е грешно да искате да работите и да спечелите добро ниво на живот; всъщност,
Бог ни е дал работата. Но това законно желание може много лесно да премине границата, която го отделя от
алчността  –  особено  в  нашето  материалистично  общество.  Поради  това  трябва  да  сме  нащрек  против
алчността и лакомията. Но най-много от всичко друго, ние имаме нужда да бъдем сигурни, че живота ни е
фокусиран в Христос, а не в притежанията. Вие посветили ли сте живота си на Него?

* * * 

Въпрос: „Аз съм служител в банка в един малък град. Имам основание да вярвам, че касиерът е
мошеник. Страхувам се да го издам, за да не загубя работата си, но въпреки това считам, че работата
му трябва да бъде ревизирана. Каква е моята отговорност в такава ситуация?“

Отговор: Не  е  нужно  вашият  сигнал  да  бъде  публичен.  Банковите  ревизори  ще  оценят  всяка
информация  и  тя  би  трябвало  да  бъде  опазена  в  най-строга  тайна.  Вие  имате  по-голяма  отговорност,
отколкото  отговорността  ви  към  някои  непочтен  работодател.  Вие  сте  служител  на  обществото  и  сте
отговорен пред хората.  Ако останете мълчалив, това би ви направило съучастник в престъпление, точно
така, както и когато одобряваме злодеянията на другите хора.  Християнинът има голямото задължение да
бъде  етичен и  честен във  всички неща,  даже когато  понякога  излага  себе  си  на  опасност.  Истинските
качества на християнина стават видни в трудните ситуации. В нормални обстоятелства тези качества могат
да остават незабелязани, но когато дойде кризата, тогава отличителните черти на християнина стават ясно
видими.

* * * 

Въпрос: „Аз работя в офис, който е толкова огромен и в който има толкова слаб надзор, че някои
от  колежките  ми  на  практика  не  работят  нищо  през  целия  ден.  Те  казват,  че  тяхната  работа  е
„синекура“ (Коментар: Думата идва от латински и означава sine - без, cura - грижа - без грижа, без отговорност. Използва се
най-вече в съчетание "синекурна длъжност", което обозначава длъжност, която няма достатъчно задължения и отговорности.
Д.Пр.) и побесняват, когато им кажа, че те крадат. Това правилно ли е?“

Отговор: Приемането  на  заплащане  за  което  не  е  извършена  съответстващата  услуга  е  нечестна
постъпка. От текста на писмото ви считам, че вие сте права да казвате, че вашите колежки крадат.  Но аз не
съм сигурен, че вие сте подходила ефективно към решаването на проблема. Ако сте християнка, първото ви
задължение е вие самата да работите пълноценно през целия ден работата, за която  ви плащат. После, в
подходящ момент можете разумно да говорите за това, кое нещо е правилно и кое е неправилно. Ако такъв
разговор бъде започнат в подходящ дух, някои от колежките ви могат да бъдат предразположени да бъдат
по-почтени  към  работата  си.  Ако  всички  тактически  методи  се  окажат  неуспешни,  тогава  няма  да  е
неетично да предложите на шефа на офиса да въведе някаква система за надзор и контрол на свършената
работа, за да се гарантира по-резултатна работа на целия офис. Една от Десетте Заповеди гласи: „Не кради“
(Изх.20:15). Има много начини за присвояване на това, което не е наше. Мнозина от нас са виновни за това,
че не успяват да извършват всичко, заради което ни се плаща. Превърнете този проблем в тема, за която да
се молите. Проверете дали сред колежките ви няма и други християнки и ги помолете да се молите заедно
за този проблем. Но най-вече, не се дръжте към другите така, все едно че вие сте по-свята от тях. Старайте
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се да живеете като християнка и то не само по отношение на работата ви в офиса, но и във всичко друго.

* * * 

Въпрос:  „Аз  съм  партньор  в  малък  производствен  концерн.  Поради  неустойчивостта  в
икономиката бях принуден да фалирам. Когато хората от моята църква научиха, че съм фалирал, те
настояха да престана да бъда член на църквата. Дали постъпката ми беше толкова лоша, че повече да не
мога да общувам с християни?“

Отговор: Отговорът на вашия въпрос зависи изцяло от мотивите и причините ви да обявите банкрут.
Обявяването на личен банкрут с цел да бъде избегнато плащането на данъците със сигурност не е честна
постъпка и не е християнска. Но даже хората от областта на бизнеса признават, че има и разрешена от
закона причина за банкрут, когато чрез него се предотвратяват съдебни дела и процеси, и с цел да ви се даде
възможност да платите дълговете си, които са законно дължими. Хора, които не са запознати с процедурите
на бизнеса, не са в състояние да открият какви са вашите мотиви. Но вие трябва да дадете отговор на
Господа.  Моята  молитва  за  вас  е  да  прославите  Христос  чрез  своята  честност  във  всичките  ви
взаимоотношения и да постигнете това във възможно най-краткия период от време. Междувременно не
обвинявайте хората от вашата църква за тяхната постъпка. Те просто не са разбрали вашите основания и
най-вероятно са действали според най-добри представи, които са имали.

* * * 

Въпрос: „Винаги ли е правилно да казваме истината, особено когато тя ще нарани някого? Ако
кажа истината за моите дела в бизнеса на семейството ми, това ще унищожи шансовете семейството
ми да бъде щастливо.“

Отговор: Предпочитам да отговоря на въпроса ви, като погледна на проблема по друг начин.  Винаги
е грешно човек да не е честен. Непочтеността никога не е оправдана. Бог никога няма да я одобри, а даже и
вашата съвест рано или късно ще ви обвинява за това. Не съм чувал за нито един случай, когато човек или
семейство е било унищожено заради това, че те са били честни. Не винаги е разумно или целесъобразно
публично да разгласявате всичките си лични дела, но да криете истината от хората, които са засегнати,
никога не е правилният начин на действие. Ако бяхте сигурен, че сте прав, вие никога нямаше да задавате
този въпрос. В Рим. 14:23 се казва: „Но онзи, който се съмнява, се осъжда ако яде, защото не яде поради
убеденост, а всичко, което не идва от вярата, е грях“ (мой превод).  Не правете нищо, докато не бъдат
отстранени всички съмнения. Това е наистина безопасна процедура за всички неща в живота ни. (Коментар:
Но когато всичките ви съмнения са изчезнали, правете това, което е правилно, влагайки всичките си сили и енергия. Д.Пр.)

* * * 

Въпрос: „На работното си място работя заедно с човек, който е активен в неговата църква в
неделния ден, но мами клиентите си през останалите дни от седмицата. Това ме кара да се отвращавам
от християнството.“

Отговор: Някои от вашите клиенти може да ви плати с банкнота от 10 долара,  която може да се
окаже, че е фалшива. Ще престанете ли да приемате банкноти от 10 долара, защото една от тях се е оказала
фалшива? Ако мъжът, за когото говорите е лицемер, за това е виновен самият той, а не християнството.
Човек може да се запита как реагирате вие на този измама на клиентите? Ако печелите нещо от нея, това
означава, че вие сте толкова виновен, колкото и той. Съвършено искрено се питам, дали пък вашето така
наречено отвращение от християнството не е всъщност извинение за това, че самият вие не сте християнин.
Вие знаете, че всеки човек има нужда от Христос. Единствено Той може да променя сърцата и ни дава
милостта и силата да живеем като християни, както би трябвало да живеем. Очевидно вие имате някакви
идеи за  вашия собствен живот.  Вероятно сте  прав  относно отвращението ви от  поведението на  вашия
колега. Призовавам ви да предадете сърцето си на Христос, за да служите като правилен пример за вашия
колега. Ако направите това както вие, така и той ще отдадете почит на името на Христос, в когото вярвате. 

* * * 

Въпрос: „Откакто станах християнин аз имам проблем, защото съм партньор в бизнеса с мъж,
който не съобразява поведението  си в бизнеса с християнските принципи. Аз съм посветил живота си на
бизнеса си, поради което не мога да го изоставя, без да понеса огромни загуби. Какво мога да направя, за



124

да го накарам да се промени?“ 
Отговор: Вашият проблем е сложен, защото в него се включва и вашето християнско служение. Вие

искате да живеете живота си и да ръководите делата си като християнин, но в същото време трябва да сте
опекун  на  спечелените  си  пари  и  да  гледате  на  тях  като  на  собствено  владение.  Много  преуспяващи
бизнесмени правят грешката, за която предупреждава Библията: „И да не си кажеш: „Моята мощ и силата
на моята ръка ми спечелиха това богатство.“ А да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти
дава  сила  да  придобиеш  богатство.“  (Втор.8:17-18).  Вашият  партньор  има  съвест,  даже  и  да  не  е
християнин. Той ще разпознае заслугата и праведността на „християнския начин,“ въпреки че може да не е
приел спасението, предоставено от Христос на грешниците. Накарайте го да направи проба и извършва
бизнеса въз основа на християнски принципи,  след това оставете на Бога да промени сърцето му. 

* * * 

Въпрос: „Аз уча психология на религията в колеж. Моят професор ми казва, че обръщането към
Бога е само психологическо преживяване,  което е практикувано от повечето религии.  Сега съм много
загрижен за  нещата, които научих в моята домашна църква, защото изглежда, че те се отдалечават от
мен. Мислите ли, че моето обръщане към Бога е било истинско?“

Отговор: Със сигурност вашето обръщане е било истинско, ако, когато се обърнахте към Бога вие сте
излязли от тъмнината и сте влезли в светлината на евангелието.  Ако сте приели Исус Христос като ваш
Господ и Спасител, тогава и там вие сте станал ново създание. Аз не бих приел нищо като даденост, даже и
религиозното  преживяване.  Вашият  професор  е  прав,  когато  казва,  че  в  много  религии  обръщането  е
практикувано като преживяване.  Но не позволявайте на това да ви притеснява, понеже въпреки че всички
хора  имат  някакво  религиозно  преживяване,  само  онези,  които  са  приели  Исус  Христос  в  момент  на
разкаяние и вяра, са родени отново. Фактът, че другите хора имат подобни обръщания и емоции просто
показват, че Бог е направил човека по такъв начин, че той е способен да бъде обърнат.  Колко трагично е,
когато човек бъде фалшиво обърнат! (Коментар: Прочетете и 1Кор.10:1-5. Д.Пр.) Това е, което аз мога да кажа. За
да преодолеете страховете си и интелектуалната си дилема, просто отделяйте възможно повече време за
изучаване на това,  което Бог е  казва  за  обръщането.  Не спорете с вашия професор,  но проверявайте в
светлината на Божието Слово всяко нещо, което той казва. Тогава няма да е нужно да се страхувате, защото
Библията може да устои на атаката на всеки враг. 

* * * 

Въпрос:  „Аз  съм първокурсник  в  колеж и  съм много  объркан,  защото  ни  казаха,  че  науката е
опровергала голяма част от написаното в Библията и че аз трябва да преосмисля вярата си, ако искам да
имам някаква вяра.“

Отговор: Когато ви кажат,  че науката е опровергала Библията,  попитайте точно кое нещо е било
опровергано.  Истинската наука и истинското разбиране на Библията никога не са в противоречие.
Нещо повече, в много случаи, в които преди няколко години се считаше, че науката е опровергала някакво
твърдение на Библията, от тогава до сега науката достигна до нови данни и сега признава, че Библията е
права.  Всъщност,  ако  някой  е  несъмнен  противник  на  християнската  вяра  и  на  Библията,  той  има
склонността  да  подкрепя  твърденията  си  с  предполагаеми  неточности  в  Библията.  Но  най-добрият  ни
отговор на такива хора е да поискаме от тях да ни покажат конкретно кои неща в Библията са неточни. В
повечето  случаи  те  не  могат  да  покажат  такива  неща.  В  други  случаи,  когато  ви  покажат  такива
„неточности“ в Библията, които вие сам не можете да си  обясните, е разумно да попитат вашия пастор или
някои опитен изследовател на Библията, който може да ви даде нужния отговор. Днес в истинските научни
среди има много по-слабо противопоставяне против християнската вяра и против Библията, отколкото беше
преди  няколко  години  (Коментар:  Отново  напомням,  че  тази  книга  е  издадена  преди  30-тина  години,  защото  сега

противопоставянето против християнската вяра в САЩ е много по-силно. Д.Пр.) Това се дължи на факта, че научните
открития (а не на теориите), все повече и повече установяват, че откритията са в хармония с текста, който
Бог ни е дал в Словото Си. Преди да „преосмислите“ вярата си е разумно да изследвате критиките на
Библията. След като завършите изследванията си, ще се окаже, че вярата ви е още по-силна.

* * * 

Въпрос: „В моят клас по съвременна астрономия в колежа беше зададен въпрос дали теорията за
произхода на вселената вследствие на експлозия позволява да е възможно божествено сътворение. Какво
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е вашето мнение?“
Отговор: Аз не се чувствам компетентен да говоря за различните теории за произхода на вселената,

които са поддържани от учените. Но съм напълно убеден в следното нещо –  всяка теория, която оставя
суверенният Бог извън Неговата собствена вселена, е много неубедителна. Абсолютна глупост е създанието
да пренебрегва своя Създател. Начинът на мисленето, че вселената, която е толкова огромна, че даже сега не
знаем къде са нейните предели, (Коментар: Светлината се движи със скорост 300 000 км/сек. Понятието „Светлинна
година“ означава разстоянието, изминавано от светлината за една година. При тези предпоставки, някои учени твърдят, че
другите галактики се намират на разстояние 6 000 000 000 светлинни години от нашата галактика. Признавам си, че изобщо не
мога да си представя размера на вселената. Д.Пр.) е продукт на някакъв самостоятелен и самоуправляващ се ум,
едва ли си заслужава да бъде разглеждан. В нашият собствен свят навсякъде има доказателства, че всичко в
природата  е  съвършено  и  е  управлявано,  и  контролирано  от  ръка,  която  трябва  да  е  безгранична  и
божествена. Ако бяхме намерили часовник в канавката край пътя и ако никога преди не бяхме виждали
часовник, ние щяхме да повярваме, че някакво същество, способно да мисли и да проектира, е направило
този  часовник.  Колко  много  повече  доказателства  от  това  имаме  за  работата  на  Бога  и  за  Неговата
съзидателна сила и мъдрост! Пс.19 ни казва, че небесата и земята разказват за славата на Бога. В писмото на
Павел, Рим.1 четем: „Защото невидимите неща в Него, от създаването на света са ясно видими и са
разбираеми чрез нещата, които са били направени“ (ст.20 – мой превод). Всяка теория за произхода на
вселената,  която не  взема  предвид  Бога  и  Създателят  на  вселената,  не  заслужава  да  бъде  разглеждана
сериозно. 

* * * 

Въпрос:  „От  идването  ми  в  университета  установих,  че  ако  не  стана  член  женския  клуб  в
университета,  аз  съм  просто  изключена  от  социалния  живот  тук.  Все  още  не  мога  да  одобря
програмата,  която  е  спонсорирана  от  хора,  за  които  имам  информация.  Дали  компромисът  е
единственият отговор в този свят или аз наистина трябва да съм извън него?“

Отговор: Много пъти християните се чувстват скарани със света и ако трябва да вярваме на думите
на Спасителят, положението ще продължи да бъде същото. Веднъж Исус казал: „Ето, Аз ви изпращам като
овче между вълци“ (Мат.10:16).  Въпреки че на пръв поглед може да изглежда,  че невярващите хора не
съответстват  на това описание,  този  стих със сигурност показва,  че  няма добър начин за  постигане на
примирение,  ако  преди това  невярващите  не  се  примирят с  Бога.  В  отговор  на  вашия въпрос  относно
компромиса трябва да кажа, че когато правите компромис,   единствено вие ще бъдете губещата  . Точно тези
хора, поради чиито натиск вие ще направите компромиса, ще ви презират заради това, че сте го направила.
Вероятно те ви уважават заради убежденията ви и много от тях искат и те да можеха да имат моралната
издръжливост да остават сами. Моля се Господ да ви ви дава допълнителна смелост, за да бъдете свидетел
за Него, даже в трудна ситуация. Не бъдете горда или превзета, а позволявайте на вашия живот да „свети“ за
Христос.  Ние  сме  лампи,  които светят  в  тъмнината.  Бъдете  привлекателна  и  обаятелна,  но  не  правете
компромис с убежденията си с цел да спечелите популярност.

Глава 21

Има ли връзка между християнството и политиката? 

Въпрос: „Считате ли, че църквата трябва да бъде въвличана в темите на политиката? Изглежда,
че нашият проповедник постоянно говори за политиката“

Отговор: Бог е дал на църквата на Исус Христос характерна и уникална задача в нашия свят – да
разпространява евангелието на Исус Христос. Когато не успяваме да направим това, ние не правим това,
което Бог иска ние да правим. На нас ни е заповядано: „И така, идете и създавайте ученици измежду
всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да се подчиняват
на всичко, което съм ви заповядал“ (Мат.28:19-20).  Тези заповеди никога не са били променяни. Поради
това  –  най-общо  казано  –  аз  не  считам,  че  като  организация  църквата  трябва  да  бъде  въвличана  в
политиката.  Но има времена,  когато политическите теми придобиват морални и духовни измерения и в
такива  случаи  ние  сме  отговорни  да  казваме  истината.  Например,  ние  сме  отговорни  да  обявяваме
позицията си. Но същевременно, това не трябва да е нашата основна задача. Отговорът на вашия въпрос не
е лесен, но сега най-важната задача на християните и на църквата е да проповядва евангелието. Единствено
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Христос може да променя човешкото сърце и това е основната причина на сегашните ни проблеми.  От
друга страна, ако отделни християни усещат, че са призовани да станат активни в политиката, аз подкрепям
всяка такава активност. Молете се за вашия проповедник и не се страхувайте да му кажете за тревогите си.
Бъдете  благодарен  за  чувствителността,  която  демонстрира  той  относно  някои  морални  и  духовни
проблеми, които заразяват нашия свят – но го окуражавайте да поучава и проповядва пълното съобщение на
Библията. След като служил няколко години в Ефес, Апостол Павел можал да каже: „Аз проповядвах на
юдеите и на гърците, че те трябва да се обърнат с покаяние към Бога и да имат вяра в нашия Господ
Исус...Аз  не  се  колебаех  да  ви  оповестявам  цялата  воля  на  Бога“  (Деян.20:21,27  –  мой  превод).
„Оповестяването  цялата воля на Бога“  -  това трябва да бъде целта и радостта – на всяка църква и на
всеки проповедник.

* * * 

Въпрос: „Считате ли, че християните трябва да стоят извън политиката? Библията не ни ли
предупреждава: „не се впрягайте отново в ярема на робството?“ (Гал.5:1 - мой превод).

Отговор: Разбира се, аз не считам, че християните трябва да не се интересуват от делата на нашето
правителство. Христос е казал: „Давайте цезаровото на Цезаря и Божието – на Бога“ (Марк 12:17 – мой
превод).  Нищо  друго  няма  да  хареса  повече  на  мошениците,  на  гангстерите  и  на  подземния  свят  от
представата, че всички християни не трябва да участват в гласуването и да се интересуват от ставащото във
Вашингтон, както и в собственият им щат,  и града,  в който живеят.  Аз призовавам всеки християни да
гласува и да има силен интерес към политиката в обществото, където живее. Аз даже окуражавам онзи,
който чувства, че е призован, да участва активно в политиката и да агитира за чисто, честно и почтено
вършене на обществените работи чрез добро правителство. Широко разпространеното клише: „Политиката
е мръсна работа“ е напълно невярно. Аз познавам мъже и жени, които работят в правителството, които имат
високи принципи, прекрасни мотиви и несъмнена почтеност. Те са посветили себе си на живот в служба на
обществото,  защото искрено искат да служат на сънародниците си.  Въпреки, че е вярно,  че политиката
привлича някои хора със съмнителни принципи, този факт прави още по-задължително добрите хора от
цялата страна да гласуват за най-добрите кандидати.

* * * 

Въпрос: „Наскоро чух един проповедник, докато говореше за политика в проповедта си да твърди,
че поради порочните условия в политиката той никога не гласува. Не считате ли, че християните трябва
да гласуват?“

Отговор: Лично аз считам, че хора, които не се интересуват достатъчно от това, което става в нашата
страна и не гласуват, не са квалифицирани да говорят авторитетно за правителството. Аз познавам лично
голям брой прекрасни и честни държавници, които са християни. Вероятно сред държавниците има някои,
които  са  неетични  и  имат  скрити  мотиви.  Това  още  повече  подсилва  причината,  поради  която  всеки
християнин трябва да гласува. Тайното гласуване е част от великото американско наследство и свобода. То е
единственото средство да се запазва правителството чисто и правилно. Мисля си, че е не само право, но и
задължение на всеки американец да гласува след молитва и  обмислено. Русия е пример за държава, в която
хората  се  отнасят  безразлично  към  корумпираните  политици  и  когато  комунистите  завзеха  властта,  те
унищожиха партийната система и по този начин премахнаха и правото за свободно гласуване. Нека да се
надяваме,  че  безразличието  на  християните  към  важността  да  гласуваме  няма  да  доведе  до  подобна
ситуация и у нас през следващите години.

* * * 

Въпрос: „Според мен, в нашата страна все още расовият предразсъдък е много разпространен.
Като християни, какво можем да направим ние за това?“

Отговор: Мисля,  че Христос е бил доста ясен,  когато е казал каква трябва да бъде позицията на
истинският християнин. Той е казал: „Да възлюбиш ближния си като себе си“ (Марк 12:31). Ние трябва да
подхождаме  към  расовите  проблеми   с  любов,  толерантност  и  в  дух  на  взаимно  даване  и  вземане,
независимо от обстоятелствата.  Няма извинение за никой християнин, който участва в дела на насилие
против човек,  заради расата  му.  В Пр.10:12  се  казва:  „Омразата повдига раздори,  а  любовта покрива
всички грешки.“ А Апостол Йоан казва в 1Йоан 2:9: „Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, все
още е в тъмнината“ Истинският християнин ще има любов, нежност, състрадание и разбиране,  когато
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подхожда към този проблем, който заплашва да раздели страната ни.

* * * 

Въпрос: „В Деян. 4 виждаме, че учениците продават цялото си богатство, поставят парите в
общата  каса  и  всичко  се  разпределя  по  равно  между  тях.  Каква  е  разликата  между  това  и
комунистическата вяра?“

Отговор: Разликата е огромна. Това, че за първите християни „всичко им беше общо“ (Деян.4:32), се е
основавало изцяло на любовта. Не е имало употреба на насилие или принуда. Не е имало никаква полиция,
която да налага спазването на волята на властта. Всъщност, не е имало и никаква власт; цялото това общо
ползване е било плод на сърцето. По това време в Йерусалим е имало голяма бедност и учениците току-що
са били изпълнени със Светия Дух. Те усещали вътрешна принуда и мотивация да споделят всичко, което
имат с другите; те били изпълнени с новото евангелие, което казвало „Обичай ближни я си като себе си“ и
това се изливало свободно в живота на общността им. Ако прекарваме повече време с Господа и ако сме
изпълнени със Светия Дух, и ние също ще бъдем завладявани от желанието да споделяме с другите както
притежанията си, така и вярата си с другите хора. Ние не само ще им даваме парите, но ще ги даряваме с
нашата добрина, с нашето време и с нашите таланти, с цел другите да могат да открият радостта, която ние
познаваме.

Глава 22

Докажете, че Бог съществува

Въпрос: „Предизвиквам ви да докажете съществуването на Бога.  Аз искам да стана учен, когато
отида да уча в университет и няма да вярвам в каквото и да е, освен ако то не може да бъде доказано. Не
виждам какво място има за религиозно вярване в нашата епоха на науката. Според мен религията е просто
демодирано суеверие.“

Отговор: Само преди няколко дни прочетох една дълга статия, в която се разказваше за религиозните
схващания на голям брой учени. Те са представители на различни университети (включително на Принстън и
Станфорд) и много от  тях са работили и работят в челните редици на научните изследвания в такива области
като физиката и генетиката. Иначе казано,  те са едни от най-добрите научни умове в нашата страна – и без
изключение те свидетелстват за личната им вяра в Бога и в тяхната привързаност към Исус Христос . Без
изобщо да е „демодирано суеверие,“ за тях християнството е самият фундамент на живота им и на тяхното
разбиране за вселената. Една обща нишка на тяхното мислене е, че тяхната изследване ги насочва към Бога. Те
са разбрали, че света е сложен и че единственото логично обяснение за тази сложност е, че Бог го е създал .
Освен това те са разбрали, че науката има ограничения. Например, науката може да опише света, но не може да
каже от къде е дошъл света или защо ние сме тук. Поради това ви призовавам да нямате затворен разум.
Например, вие някога прочели ли сте за себе си Новия Завет, търсейки да откриете какво всъщност казва той?
Библията казва, че ние можем да познаем Бога, понеже Той е разкрил Себе си за нас. „Никой никога не е видял
Бога: Единственият Син на Бога, който седи до Отец, Той го изяви“ (Йоан 1:18 – мой превод). Най-важното
откритие,  което някога въобще ще направите е откритието,  че Бог ви обича и че вие лично можете да го
опознаете, като предадете живота си на Исус Христос.

* * * 

Въпрос: „Дали въобще Исус някога е твърдял, че е Бог? Чух, че Той никога не е твърдял това и че
идеята,  че  Исус  е  божествено същество,  е  била измислена от по-късно от учениците Му.  Ще ми бъде
интересно да чуя как вие бихте отговорили на този въпрос.“

Отговор: Ако прочетете Новия Завет, вие не можете да не разберете, че Исус е твърдял – в много случаи
и то ясно – че Той е бил Божият Син, изпратен от Небето за да ни спаси от греховете ни. Освен това от
описанията в Евангелията става ясно, че в началото учениците Му не са повярвали в Неговите твърдения, и
после постепенно са стигнали до това разбиране и го приели (особено след възкресението, което доказало без
никакво съмнение, че Той е бил Този, който е твърдял, че е). Неговото твърдение, че е Бог може да се види в
много откъси на Библията. Той казал на учениците Си: „Аз и Отец сме едно...Който е видял Мен, видял е
Отца“  (Йоан  10:30;  14:9).  Когато  Тома  (ученикът,  който  се  съмнявал,  че  Исус  е  възкръснал  от  смъртта)
срещнал Христос след възкресението, той извикал: „Господ мой и Бог мой“ (Йоан 20:28) и Исус приел неговата
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възхвала.  (Коментар:  В контекста на въпроса бих добавил  и следващия стих: „Исус  му каза:  Понеже ти Ме видя,  Тома,  ти

повярва; блажени са онези,  които без да видят, са повярвали“ (Йоан 20:29).  Д.Пр.)  Даже враговете на Исус са знаели за
Неговото  твърдение,  че  е  Бог.  Например,  веднъж  те  взели  камъни  за  да  се  опитат  да  го  убият  заради
богохулство „защото Ти, Който си човек, твърдиш че си Бог“ (Йоан 10:33 – мой превод). Разбира се, всеки
може да твърди, че е бог, но дали Исус е извършил нещо, с което да подкрепи твърдението Си? Да! Неговите
чудеса,  свидетели  на  които  са  били  хиляди  хора,  са  били  доказателство  за  неговата  уникална  природа.
Неговото възкресение доказва верността на Неговото твърдение, че Той е Бог. Но защо това е важно?  То е
важно, защото единствено божествен Спасител може наистина да ни спаси от наказанието заради греховете ни .
Ако Христос беше само велик религиозен учител Той нямаше да има никаква власт да ни дава прошка. Но
понеже  е  бил  единственият  Син  на  Бога,  Той  е  можал  да  умре  като  съвършено  и  окончателно
жертвоприношение заради нашите грехове. Вие приел ли сте дарът на прошката, която Той ви предлага?

* * * 

Въпрос: „Ако Бог наистина е Бог на любовта, как можете да кажете, че има  ад?“
Отговор: Ще кажа в началото, че Бог не иска ние да отидем в ада; точно обратното – Той иска ние да

живеем вечно с Него в Небесата. Библията казва: „Господ...заради вас търпи дълго време, понеже не иска да
погинат някои, а всички да дойдат до покаяние“ (2Пет. 3:9).  Същевременно Библията много ясно казва, че
адът е реалност и ще бъде глупаво от ваша страна да пренебрегнете този факт. Как може Бог, който ни обича,
да позволи и ада да съществува.?  Не е лесно да се отговори на този въпрос, но може би правилното място,
откъдето трябва  да започнем е  да разберем,  че Бог  е  не само Бог  на  любовта,  но  освен това  е  и  Бог  на
справедливостта.  Той е свят и съвършен, а освен това Той е съвършено справедлив във всичко, което прави.
Библията казва: „Праведен е Господ във всичките Си пътища и обича всичко, което е направил“ (Пс.145:17 –
мой превод). Иначе казано, Бог е направил този свят по такъв начин, че някои неща да са правилни, а други -
да са грешни. Например, винаги е грях да убием някого или да откраднем от някого. Но си представете какъв
би бил света, ако Бог никога не беше осъждал злото. Представете си, ако на хора на този свят като Хитлер,
които тероризират и убиват другите хора, никога не им се налага да дават отчет заради греховете си или да
бъдат осъждани. Но светът не е такъв! „Защото Бог ще доведе всяко нещо в съда, включително всяко скрито
нещо, независимо дали е било добро или зло“ Екл.12:14 – мой превод). Иначе казано, вие разполагате с две
велики истини: (1) Бог осъжда греха, защото Той е праведен и (2) Бог ни обича. Но въпреки това, ако сме
искрени,  ние  трябва  да  признаем,  че  ние  сме  извършили  грях  против  Бога  и  единственото  нещо,  което
заслужаваме, е да бъдем осъдени на смърт. Ние не сме се подчинили на Неговата воля и сме Го пренебрегнали.
Но сега искам да разберете една много важна истина: поради любовта Си към нас, Бог е направил възможно
ние  да  избегнем  Неговото  осъждане  –  понеже  Христос  е  бил  изпратен  от  Бог  да  поеме  върху  Себе  си
осъждането, което заслужавахме ние. Бог ви обича и поради това в Библията (Коментар: В така нареченият „Златен

стих“ Д.Пр.) се казва, че Той „даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да
има вечен живот“ (Йоан 3:16).

* * * 

Въпрос:  „Считате  ли,  че  евангелието  на  първия  век,  така  както  е  описано  в  Библията,  е
съответстващо на нашето сегашно време?“ 

Отговор: Библията казва, че тревата изсъхва и цветята увяхват,  но Словото на нашия Бог вечно ще е
валидно и непроменимо. Тя също казва, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Идеи, книги и хора
идват и си отиват, но Библията и истината, съдържаща се в нея, са вечни. Поради това Библията е жива Книга и
на нея можем да вярваме заради нейния съвет, насока и знание на Бога в края на 20-я век точно така, както в
нея са вярвали и християните през 1-я век. Бог ни е дал послание, което е не само за миналите времена и за
сегашното време, но и за вечността. 

* * * 

Въпрос: „Знам, че вие подчертавате много важността на Библията. Но дали тя наистина има какво
да ни каже за нашите съвременни проблеми, тъй като е била написана толкова отдавна?“

Отговор: Да, аз подчертавам много важността на Библията и една от причините да правя това е, точно
защото тя е толкова практична и се занимава с проблемите, които срещаме в ежедневието си. Защо Библията е
такава? Тя е истина, защото преди всичко - тя е Божието Слово за нас. Тя не е книга, в която се разказва за
човешки представи и съвети – тя е Божието Слово, което ни е дадено на нас от Него, за да ни учи как да
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живеем. „Цялото Писание е вдъхновено от Бога и е полезно за обучение, за изобличение, за поправление и за
подготовка в праведността, за да бъде Божият човек напълно подготвен за всяка добра работа“ (2Тим.
3:16-17 – мой превод). Бог знае какви сме ние – много по-добре, отколкото самите ние познаваме себе си и Той
знае от какво се нуждаем, за да живеем така, както трябва. Библията е истина и защото човекът не се променя.
Да,  ние живеем в свят,  който е много по-различен от света,  в който са живели авторите на Библията.  Но
човекът си е същият. Нашата най-голяма нужда е да бъдем примирени с Бога, който ни е създал и в Библията
ние откриваме чудната истина, че това е възможно да стане, чрез вяра в Исус Христос. Освен това ние трябва
да знаем как да живеем. Трябва да знаем кое нещо е правилно и кое нещо е грешно, и трябва да знаем как да
обичаме другите и да живеем заедно с тях. Библията ни показва пътя, по който трябва да вървим. „Твоето
слово е светилник за краката ми и виделина за пътеката ми“ (Пс. 119:105). Каня ви да откриете Библията за
себе  си.  (Добро  място,  от  което  е  добре  да  започнете  да  я  четете,  е  книгата  Притчи  в  Стария  Завет  и
Евангелието на Йоан в Новия Завет.) Четете я всеки ден и молете Бог да ви покаже нейните истини за вашия
живот.  Ако правите това,  вие не само ще откриете,  че тя ще ви насочва в ежедневния ви живот,  но и ще
откриете чудната истина, че Бог – авторът на Библията – ви обича и иска вие да бъдете Негово дете чрез вяра в
Исус Христос.

* * * 

Въпрос: „Знам, че въпросът ми може да ви изглежда глупав, но къде в Библията се намират Десетте
Заповеди? Бог все още ли очаква от нас да ги изпълняваме? Изглежда, че никога не съм чувал проповед на
тази тема.“

Отговор: Не се извинявайте, че питате за това, което си мислите, че е „глупав въпрос“! Трагедия е, че
много хора никога не стигат дотам, че да зададат наистина важните въпроси за живота (като например „как
можем да бъдем спасени?“), защото се страхуват, че някой ще им се присмее. Но е много по-добре да знаете
Божията истина, отколкото да не се съобразявате с нея. Десетте Заповеди се намират на две места в Библията.
Първото място е в Стария Завет, в Изх.20: 1-17; второто място също е в Стария Завет - във Втор.5:6-21 . И в
двете места се подчертава, че Десетте Заповеди са ни дадени от Бога и че те ни казват какво очаква Бог от нас.
Ако ги разгледате внимателно, вие ще забележите, че в първите 4 заповеди се говори за нашето отношение към
Бога  и  ни казват,  че  ние  трябва  да  Го обичаме и  да  Му служим преди всяко друго нещо.  Втората  група
(останалите  6  заповеди)  ни казват  как  да  постъпваме във  взаимоотношенията  ни с  другите  хора.  Десетте
Заповеди са толкова валидни днес, както са били валидни тогава, когато Бог ги е дал на Моисей. Те отразяват
моралния характер на Бога и освен това ни предоставят фундамента за правилното живеене с другите хора.
Характерът на Бога никога не се променя, нито пък се променя Неговата морална воля за нас. Вие ще откриете,
че в Новия Завет се говори много за тези заповеди. Но има една централна истина, която трябва да запомните.
Десетте Заповеди ни разкриват Божият стандарт за нас – но ако сме честни, ние знаем, че никой от нас не е
способен да ги спази напълно. Никой от нас никога не е обичал Бога напълно и безгрешно. Никой от нас не е
избягвал напълно да извършва греха на пожелаването на онези неща, които са притежание на някой друг.
Иначе казано, ние никога не можем да бъдем спасени чрез спазване на Десетте Заповеди, защото никой от нас
не може да ги спазва безпогрешно. Но Христос ги е спазил! И чрез вяра в Него на нас могат да ни простени
греховете и ние да научим радостта от ежедневното вървенето след Него.

* * * 

Въпрос: „От няколко седмици уча в колеж и ми се струва, че започвам да се съмнявам във всичко, в
което съм вярвал до сега. Даже започвам да се питам, дали Бог наистина съществува или Той просто е
продукт на нашето въображение или желания? Можете ли да ми помогнете?“

Отговор: Не  е  нещо необичайно човек като  вас да  замине  далече  от дома,  за  да  се  учи в колеж и
внезапно да установи, че нещата, в които сте вярвали, са посрещани със съмнение от други хора, които на вид
изглеждат по-умни или по-опитни от вас.  После във вас се промъкват съмнения,  които лесно могат да ви
завладеят, ако вие не направите стъпки да се борите срещу тях. Има три неща, които искам да ви кажа. Първо,
има отговори на въпросите, които може би имате – наистина има добри и надеждни отговори. Вие не сте
първият човек в историята, които търси отговори на въпросите, които ви тревожат сега. Има много на брой
високо интелигентни мъже и жени, които са били (и са) верни последователи на Христос. Вероятно вашият
пастор или някой християнски служител във вашето студентски градче може да ви насочи към книги, които
дават отговор на тези въпроси.  Освен това,  вие трябва да потърсите окуражението и подкрепата на други
християни. Във вашето студентско градче несъмнено има много на брой искрени християни и вие трябва да се
молите  Бог  да  ви  насочи  към  тях.  (Например,  съществуват  няколко  надденоминационни  групи,  като
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InterVarsity, Navigators, or Campus Crusade, които работят специално в университетските градчета.) Там не само
ще намерите други студенти, които търсят отговори на същите въпроси като вашите, но и ще бъдете укрепени
и подсилени от редовното общуване с други вярващи. Освен това, трябва да прекарвате повече време всеки ден
в усамотение с Бога. Няма заместител на личното вървене с Бога, чрез системно четене на Библията и молитва.
По този начин ще можете по-добре да опознаете Бога и да сте в състояние да се устоите на изкушенията и
съмненията, които Сатаната иска да хвърли срещу вас. Така ще бъдете способен да помагате и на други хора,
които също търсят отговори на въпроси, свързани с Бога. „Винаги бъдете готови да дадете отговор на всеки,
който ви помоли да му кажете причината за вярата, която вие имате“ (1Пет.3:15 – мой превод). А ако до
сега никога не сте предоставили живота си на Исус Христос, това е времето да научите повече за Него и за
Неговото изискване към вашия живот.

Глава 23

Как трябва да четем Библията?

Въпрос: „Аз съм на 90 години и през последните 50 години съм прочел Новия Завет повече от 200
пъти. И при всяко прочитане откривам нещо ново.  Пожелавам ви да окуражавате хората да четат
повече Библията.“

Отговор: Благодаря ви за вашето свидетелстване за важността на четенето на Библията.  Да,  и аз
намирам винаги нещо ново, при всяко прочитане на Библията и това може да бъде потвърдено от всеки
човек, когато я чете с желанието да открие още нещо от Божията истина. Вашите думи посочват няколко
неща свързани с четенето на Библията, които аз искам да подчертая – неща, които самият вие лично сте
преживели през годините. Вие ни давате добра идея за начинът, по който трябва да четем Библията.  Как
трябва да пристъпваме към четенето на Библията? Първо,  трябва да отиваме с очакване. Библията не е
просто някоя друга книга. Тя е Божието Слово, което ни е дадено от Бога за да ни помага и да ни дава
указания.  Псалмистът  казал:  „Твоето  слово  е  светилник  за  краката  ми  и  виделина  за  пътеката  ми“
(Пс.119:105). Следователно, когато отиваме при Библията, ние трябва да отиваме с очакването, че Бог ще ни
научи и ще ни покаже нови истини за Себе си и за Неговата воля за живота ни. Това е една от причините,
поради които ние винаги трябва да се молим, когато отваряме Библията  и да молим Светия Дух (който е
вдъхновявал авторите на Библията) да осветява или да прави ясен смисълът на текста за нашия живот. Това
означава, че ние трябва да четем с внимателно, а не просто да бързаме и повърхностно да четем текста, без
да го разбираме. Второ, трябва да четем системно Библията. Развълнуван съм от свидетелстването ви, че сте
прочели повече от 200 пъти Новия Завет през последните 50 години, което означава, че всеки 3 месеци вие
сте го прочитали!  Сигурен съм, че е имало много случаи, когато сте бил твърде зает и бихте могли да
намерите други неща, с които да запълните времето си, но вие сте открили колко ценно е системното и
дисциплинирано  четене.  Накрая,  трябва  да  четем  Библията  с  покорство  –  готови  да  се  подчиним  на
истината,  която Бог ни казва. Бог ни е дал Библията „за обучение,  за изобличение,  за поправление и за
подготовка в праведността“ (2Тим. 3:16 – мой превод). Библията може да промени живота ни, когато ние я
четем и ежедневно се подчиняваме на нейното учение.

* * * 

Въпрос:  „Аз  започвам  да  чета  Библията  за  себе  си.  Има  ли  някакви  специфични  методи  за
изучаване, които трябва да спазвам?“

Отговор: Съвсем определено има такива методи. Като начало, трябва да четете Библията с желание
да научите и да приемете всяка истина, която откриете. Може да сте критично настроен към прочетеното, но
трябва да сте честен и непредубеден.   Трябва да я четете системно, а не наслуки. В дългосрочен план
Библията предоставя най-богатото благословение на онези хора, които я изучават системно. Започнете с
редовно четене на Библията от началото до края по време на вашето сутрешно  време за четене на Библията
и се фокусирайте върху конкретна книга във вечерното ви време за нейното четене. Препоръчвам ви да
започнете с евангелието на Йоан и с Посланието до Римляните. Трябва да я изучавате с молитва, осланяйки
се на Бог да осветлява мозъка ви и да ви направи способен да разберете това, което четете. Молете се често,
когато четете и ще откриете общуване с Бога, което е както интимно, така и задоволяващо. Използвайте
надеждни помощни материали, но не се осланяйте на тях. Много от помощните материали всъщност са
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пречки.  Уверявайте се, че изучавате Библията, а не гледните точки на отделни хора. Може да сте в пълно
съгласие с текста, но има благословия в знаенето, че вие сте получили това от Бога.

* * * 

Въпрос:  „Бих  искал  да  имам по-добро разбиране  за  християнската религия,  но  изглежда че  не
успявам да схвана голяма част от текста на Библията, когато я чета. Можете ли да ми препоръчате
някоя книга или коментар, които ще отговорят на въпросите ми по по-прост начин?“

Отговор: Нито една  книга  не  може да  замени Библията. Самата  тя  е  своят  най-добър коментар.
Призовавам ви да продължите да изучавате самият текст на Библията. Само когато откриете някоя истина в
Библията, вие ще бъдете сигурен, че тя е Библейска истина. За да ви помогна, аз ще ви дам няколко прости
съвети.  Не четете Библията с предубеждение. Ако започнете да я четете с предубеждение, вие ще бъдете
сляп или ще влагате такъв смисъл в прочетения текст, който не отговаря на истината. Прилагайте в живота
си това,  което вече  сте  открили.  Библията  е  пътеводител,  който въвежда хората  на  Бога  в  лична  вяра.
Подобно на карта в пътеводител, тя ще ви покаже пътя, но вие ще трябва да вървите по този път стъпка по
стъпка. Молете Бога да просветлява вашия ум. Иначе казано, четете Библията и се молете. Звукът на думите
няма да ви помогне, защото вие трябва да разбирате това, което четете. Бог предоставя просветление на
онези хора, които искат да го имат. Накрая, продължавайте вашето изследване.  Бъдете търпелив, защото
познанието  на  Бога  идва  постепенно  и  бавно.  Фактът,  че  Бог  е  неограничен  и  безкраен,  превръща
изследването на Неговото Слово в занимание до края на живота ни. За душата ви Библията е това, което е
хлябът за тялото ви. Едно добро ядене не е достатъчно, за да нямате нужда от следващо ядене до края на
живота си.

* * * 

Въпрос: „Наскоро започнах да чета Новия Завет. Казаха ми, че църквата е съществувала преди
написването на Новия Завет и следователно църквата има по-голяма власт от самата Библия. Можете
ли да ми обясните този проблем, за мога да изучавам Библията с възстановена увереност.“

Отговор: Исторически, църквата е възникнала преди написването на Новия Завет.  Но по-ранното
възникване на църквата не е основание тя да има власт над Библията, защото както сте забелязали, авторите
на Новия Завет винаги се позовават на съществуващата власт на Стария Завет. Вие ще забележите, че Бог е
одобрил автентичността на Библията и надеждността на авторите чрез свръхестествена демонстрация и
чрез общо съгласие сред обществото на вярващите във всяко място. Книгите, които наричаме канонически
(Коментар: 39-те книги от Стария Завет + 27-те книги от Новия Завет. Д.Пр.) са били в състояние, чрез
тежестта  на  своето  съдържание,  да  разграничат  себе  си  от  всички  други  фалшиви  и  псевдо-книги.
Доказателството се намира в текста на самите книги и във властта на тяхното съчетано и непротиворечиво
послание. Жизнеспособността, която Библията демонстрира във всяко поколение, е причината самата тя да
препоръчва  себе  си  пред  вас,  че  тя  притежава  по-голяма  власт  от  институциите,  организациите  и
конфликтните гласове във всяка епоха. Властта на Библията да променя живота на хората е нейната най-
добра защита.

* * * 

Въпрос:  „Мой приятел ми каза,  че  Библията не казва нищо за наркотиците.  Вярно ли е  това?
Почувствах се виновен, когато за пръв път започнах да употребявам наркотици, но сега знам, че те могат
да ми помагат и да ме направят по-добър творец. Знам, че някои наркотици могат да навредят на човека,
но ако знаете какво правите, те ви помагат.“

Отговор: Не е вярно, че Библията не казва  нищо за такива неща.  Библията осъжда употребата на
всяко  вещество,  което  променя  или  уврежда  мисленето  (включително  и  алкохола,  който  е  бил  най-
разпространеният  наркотик  в  древността).  Може  би  ще  ви  е  интересно  да  знаете,  че  гръцката  дума,
използвана в Новия Завет за да обозначи магьосник или човек, който извършва свръхестествени магии е
pharmakeus, - човек, който смесва наркотици и ги употребява, за да произвежда очарования. (В наше време
думата „фармация“  произлиза  от  древната  гръцка  дума  pharmakeus).  Такива  занимания са  включени в
списъка на тези „делата на плътта“ в Гал.5:19-21, които Бог ще осъди. Но вашето писмо ме разтревожи
много, защото то ясно казва, че вие сте си позволили да бъдете заблуждаван и поробван от наркотиците.
Една от характерните черти на някои от наркотиците (като например кокаина) е, че правят човека  да се
чувства силен и бдителен – докато истината е, че с него се случва точно обратното. Не си позволявайте да
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бъдете измамван. Вие вървите по пътя към смъртта, независимо от това, как се чувствате и моята молитва е
да осъзнаете това и да се върнете обратно,  преди да е станало твърде късно.  Библията казва:  „ Бъдете
трезви и бдителни.  Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв,  който търси кого да погълне.
Съпротивете  му  се“  (1Пет.5:8-9).  Как  можете  да  устоите  на  изкушението  да  избягате  от  живота  чрез
употребата  на  наркотици?  Първо,  признайте  своята  безпомощност  и  се  обърнете  към  Христос,  за  да
получите прошка и сила. След това се обградете с Неговото Слово и с Неговите хора, които могат да ви
помогнат да се преборите с този проблем.

* * * 

Въпрос: „Ако Библията е Божието Слово, както вие постоянно казвате, защо в нея има толкова
„греховни“ истории?“

Отговор: Защото в света има толкова много грешни хора. Библията не е книга, в която се разказва
идеализирана приказка. Библията е описание на историята на взаимоотношението на Бог с човечеството и с
много на брой отделни мъже и жени. Тъкмо това фактологично и вярно описание на хората и на техните
провали е най-голямото доказателство, че Библията е написана под вдъхновението на Бога. Например, един
от най-великите хора в Библията е цар Давид. Но въпреки това Библията ни разказва, че той е виновен за
извършването както на прелюбодеяние, така и на убийство. Но тя ни разказва и за неговото разкаянието и за
връщането му обратно при Бога. Всички тези описания са написани за наше предупреждение и поучение.
Те ни показват, че греховният човек има нужда от Бог и от неговата с изкупителна работа в Христос и ни
разказват за много хора, които са приели тази любов и са били променени. Има едно нещо в тези истории в
Библията, където се споменава за греховните деяния – тези описания не прославят греха, нито карат хората
да повтарят тези грехове.  Библията винаги показва грехът такъв,  какъвто той наистина е – че грехът е
престъпление против Бога и че е нещо, заради което ние трябва да се покаем и да се откажем повече да го
извършваме. Опитайте се да изучавате Библията с тази нагласа и самият вие ще се убедите, че това е така.

* * * 

Въпрос: „Някои хора казват, че ние не трябва да имаме критично отношение към Библията. Как
човек може да бъде интелектуално честен,  ако няма критично отношение? Можем ли да поглъщаме
всичко казано в нея, без да го изследваме?“

Отговор: Отговорът на вашия въпрос се фокусира в една част от значението на думата „критичен.“
При обичайната си употреба тази дума означава  – намиране на грешки или придирчивост.  Разбира се,
думата „критичен“ има и други значения.  Но при изучаването на Библията тази дума означава да оценявам,
да претеглям,  да анализирам,  а  освен това – да изучавам историческата,  културната и езиковата среда,
характерни за времената,  в които Библията е била написана.  Такова критично изучаване на Библията е
създало огромен обем информация, изяснило е значението на много откъси и е направило възможно за нас
да разберем много по-ясно посланията,  които Бог ни дава.  От друга страна има и форма на библейска
критика, която започва с предварително създадени представи и се стреми да тълкува Библията в светлината
на тези предположения. Например, ако човек отхвърли чудотворното и свръхестественото, той ще отхвърли
тези  характерни  черти  от  цялото  написано  откровение,  направено  от  Бога.  Човек  може  да  разглежда
Библията с хладно рационално отношение или обратното, може да я разглежда с почит и с желанието да чуе
казаното от Бога.  Аз имам приятел, лекар, който казва, че има разлика между подхода на ученият, който
прави дисекция на труп в моргата и в подхода на хирурга, който оперира жив човек на операционната маса.
Трябва да се приближаваме към Библията с увереността, че в нея не имаме вдъхновена от Бога литература и
че е наша привилегия и радост да откриваме какво има да ни каже Той. Павел казал на Тимоти: „Цялото
Писание е вдъхновено от Бога и е полезно за обучение, за изобличение, за поправление и за подготовка в
праведността, за да бъде Божият човек напълно подготвен за всяка добра работа“ (2Тим. 3:16-17 – мой
превод). Това е нагласата, с който ние трябва да се приближаваме до Библията.

* * * 

Въпрос:  „Почти  всички  членове  на  семейството  ми  и  познатите  ми  хора  са  християни.  Те
постоянно ми казват да чета Библията и да открия християнският начин на живот. Честно казано,
става ми скучно, когато седна да я чета и когато се опитвам да се моля. Продължавам да си мисля за
хиляди други неща. Да не би самият аз нещо да не съм в ред?“

Отговор: Не си мислете, че нещо във вас не е наред. Всичко това е типично за повечето млади хора.
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Тъй като сте израсъл в религиозна среда, сега вие преминавате през период на негодувание. Вие искате сам
да решавате как да живеете и самостоятелно да вземате своите решения,  без намесата на членовете на
семейството ви. Но има и друг факт, който трябва да знаете. Един от методите на дявола е да напада всеки
човек, стар или млад, по този начин. Той знае, че Божието Слово е могъщо и ще се опитва  да ви държи
далече от него. Това означава, че вие участвате в духовна война. Ако  се замислите за момент като зрял
човек, вие ще разберете, че за ваше добро родителите ви се опитват да ви накарат да четете Библията.  Не се
възмущавайте, не се бунтувайте, дайте шанс на Бога да промени живота ви и да ви помогне да се справите с
проблемите на младостта, защото те са многобройни. Веднъж Соломон казал: „И помни Създателя си в
дните на младостта си.“ (Екл.12:1)  - това трябва да правите и вие, за да намерите най-голямата радост.

* * * 

Въпрос: „Аз намирам, че е полезно да чета всяка сутрин моята Библия във влака , докато пътувам
за работа. Някои от приятелите ми казват, че не би трябвало да правя това, тъй като по този начин
развявам религиозното си убеждение пред лицето на другите хора и вероятно ги карам да се чувстват
неудобно. Какъв е вашият съвет?“ 

Отговор: Ако бях на вашето място, аз нямаше да се притеснявам толкова много за това, какво ще
кажат или ще си помислят другите хора в този случай. Ако се притеснявате прекалено какво е мнението на
другите хора, тогава никога няма да направите нищо! Да, четете Библията си във влака, ако считате, че това
ви е от полза. Докато хората около вас си пълнят мозъците с лошите новини в ежедневните вестници, вие се
потапяйте  в  добрата  новина  за  Бога  в  Неговото  скъпоценно  Слово!  Разбира  се,  аз  признавам,  че
претъпканият вагон не е най-доброто място за четенето на Библията, защото не е лесно да се концентрирате
в такава обстановка, а истинското изучаване на Библията изисква концентрация. Независимо от това, добре
е да използвате всеки момент от деня по най-добрия начин и несъмнено при такива пътувания се пропилява
много  време,  което  би  могло  да  се  употреби  по  по-добър  начин.  Не  разбрах  много  добре  как  вашето
публично четене на Библията ще накара другите хора да се чувстват неудобно, освен ако те не са християни
или в миналото си са били християни, но сега вече не са.  В такъв случай те нямат право да се чувстват
уютно! Те трябва да бъдат извадени от удобното им безразличие и да им бъде напомнено за твърденията в
Божието Слово. Може би вашият пример ще им напомни за Книгата, която те са пренебрегнали.

Глава 24

Дали Библията казва нещо за живота на други планети?

Въпрос:  „Очарован  съм  от пътуването в  Космоса  и  от подобни  неща.  Ако  има  интелигентен
живот на други планети, може би ще научим от тях неща – например, как да имаме мир на света?“

Отговор: Не, Библията мълчи относно възможността да има живот на други планети. Същевременно
Библията не казва категорично, че на други планети няма живот; тя просто не дава отговор на този въпрос.
Въпреки че е интересно да се размишлява над тези въпроси, ще кажа, че Бог вече ни е дал подробен план за
мир.  Някога задавали ли сте си въпроса защо нямаме мир с света, независимо от факта, че всички хора
копнеят за мир? Причината за това не е в липсата на знание.  Причината е в човешкото сърце, което по
природата си е егоцентрично. Библията казва: „Кое причинява борбите и кавгите сред вас? Не идват ли те
от вашите желания, които воюват вътре във вас? Пожелавате нещо, но не го получавате. Убивате и
ламтите, но не можете да имате това, което искате. Вие се карате и биете“ (Як.4:1-2 – мой превод).
Нашата най-голяма нужда е човешкото сърце да бъде променено. Но как може да стане това? Образованието
не  е  достатъчно.  Не  са  достатъчни  договорите  за  мир  или  справедливите  политически  системи.  Не,
единственият отговор е Бог, защото единствено Той може да променя сърцата ни. Всъщност, това е една от
причините, поради която дойде Исус Христос – да ни примири с Бога, за да имаме мир с Него, а след това
да примири самите нас един към друг.  „Ние обичаме, защото Той пръв ни обикна“ (1Йоан 4:19 – мой
превод). Самият вие стигнахте ли до познанието на  Божия мир в собственото си сърце, чрез обръщане към
Христос и молейки Го да влезе в живота ви? Не възлагайте надеждите си върху предположения за живот на
други планети, а се надявайте единствено на Христос.

* * * 
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Въпрос: „Аз съм студент по физика. Някои от колегите ми са склонни да вярват, че на другите
планети има живот. Ако има хора, които живеят на тази планети, какво отражение ще окаже това на
нашата вяра в евангелието? Възможно ли е Бог да се е интересувал предимно от нашата планета?“

Отговор: Чрез моето изучаване на Библията аз не можах да открия нещо, което би променило нашата
жизнено важна вяра в евангелието, ако открием живот на други планети. Нашата Библия е ясно и конкретно
проектирана за нашата планета с нейният конкретен проблем с греха на човека. Когато се придържаме този
факт, ние стоим на сигурна основа. Не е част от посланието на Библията да ни информира какво  е направил
Бог на други места.  Посланието на Библията е фокусирано върху жителите на земята, върху причината за
тяхното съществуване, върху причината за тяхната злочестина и върху плана за изкуплението на грешната
човешка раса. Аз съм сигурен, че ако има обитатели на други планети, те или нямат проблем с греха или
Бог се е погрижил да им осигури изходен път. Богът на Вселената е Богът на нашия Господ Исус Христос.
Той е напълно способен да поддържа цялото създание и е способен праведно го управлява.

* * * 

Въпрос: „Какво е мнението ви са сегашните експерименти в Космоса? Дали те ще окажат някакво
влияние върху планетите – по някакъв начин, като например върху силата на слънцето или да причинят
объркване на движението на  земята или на луната?Ако е така, може ли Бог да спре тези авантюри в
Космоса?“

Отговор: Въпреки, че съм Божий служител, а не учен, аз нямам абсолютно никакви опасения, че тези
експериментите в Космоса ще объркат порядъка във вселената. Ако се опасявахме от тези експерименти,
това щеше да е равностойно на това да се притесняваме,  когато гледаме,  че децата хвърлят камъчета в
океана,  страхувайки се,  че  техните  детински игри могат  да  нарушат ритъма на  приливите  и  отливите.
Божията вселена е толкова огромна и неограничена, че опитите на човека в Космоса приличат на кратко
бодване с игла във външната люспа на глава лук.  Нашата Слънчева система е само една от милиардите
подобни  системи  в  колосалното  Божие  творение. Аз  мисля,  че  вие  не  трябва  да  се  страхувате,  че
експериментите с ракетите са опасни за вселената. Вероятно всичко това ще привлече вниманието ни към
величието и върховенството на Бога. Библията казва: „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите
пръсти,  луната и  звездите,  които  Ти  си  отредил,  си  казвам:  „Какво  е  човека,  за  да  го  помниш  или
човешкия син – за да се грижиш за него?...О, Йехова, Господи наш, колко превъзходно е Твоето име по
цялата земя“ (Пс.8:3-4, 9 – мой превод)

Глава 25

Исус ще се върне ли?

Въпрос: „Въз основата на какво твърдите, че Исус Христос ще дойде отново? Исус не е ли казал:
„Ето, Аз съм с вас през всичките дни до края на света“ (Мат.28:20 – мой превод)?“

Отговор: Ние очакваме връщането на Господа, защото Той е казвал много пъти, че ще дойде, както и
понеже това е едно от най-често споменаваните твърдения в Библията. Днес Христос е с нас чрез Неговия
Свят Дух и Той ще бъде с християните и с църквата Му до края на света . Когато Исус се възнесъл на небето,
двама ангели казали на на учениците Му, че Той ще се върне отново по същият начин, както сега те Го
видели да заминава (виж. Деян. 1:11). Това кулминационно събитие в историята все още не се е случило. То
ще бъде внезапна и крайна кулминация на всички епохи, което ще изненада невярващият свят и хората ще
се  опитат  да  се  скрият  от  Неговото  свято  присъствие.  При  връщането  на  Христос  ще  се  извърши
възкресението на вярващите.  Те ще бъдат събрани заедно, за да бъдат вечно с Господа. Можем само да
предполагаме за точните подробности на Неговото връщане. Важното нещо е, че Той ще дойде отново и че
ние все още имаме време да повярваме в Него като наш Спасител и Господ .  (Коментар:  В  мигът на

идването му изчезва възможността после да повярваме в  Него,  защото промяната ще стане мигновено.  Д.Пр.) Библията
казва, че всички хора ще трябва да застанат пред Него – или като пред наш Спасител, или като пред Съдия:
„А когато дойде Човешкият Син в  славата Си...тогава Той ще седне на  Своя трон в  небесна слава“
(Мат.25:31 – мой превод)
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* * * 

Въпрос:  „Вярвате  ли,  че  Исус  Христос ще  направи видимо и  физическо  завръщане  на  нашата
земя?“

Отговор: Да, аз вярвам в това с цялото си сърце, не заради противопоставянето на другите, а защото
единствено се основавам на това, на което Библията ясно ни учи.  В Стария Завет има пророчества, които
могат да бъдат изпълнени   само   чрез връщането на нашия Господ  . В Новия Завет можем да намерим повече
от 300 места, в които се говори за Второто Идване. Например, Самият Христос на много пъти е казвал, че
Той ще се върне: „Аз отивам...да подготвя място за вас. А ако отида...Аз ще се върна и ще ви взема, за да
бъдете с Мен, за да можете да бъдете и вие там, където съм Аз“ (Йоан 14:2-3 – мой превод). На друго
място Той е казал: „Те ще видят Човешкият Син, идващ на небесните облаци, със сила и с голяма слава“
(Мат. 24:30 – мой превод). В 1Сол.4:16 Павел казва: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен
вик, при глас на архангел и при Божия тръба...“ Неговото идване ще бъде видимо: „...(Той) идва с облаците
и ще го види всяко око...“ (Откр.1:7). Когато нашият Господ се възнесъл на небето, двама мъже внезапно
застанали край учениците и попитали: „Галилеяни, защо стоите тук и гледате към небето? Този същият
Исус,  който  беше  взет  от  вас  на  небето,  ще  дойде  така,  както  Го  видяхте  да  отива  на  небето“
(Деян.1:11). В Откр.1:8 Исус казал: „Аз съм Алфата и Омегата...Който е и Който е бил, и Който ще дойде,
Всемогъщият“  (мой  превод).  Фактът,  че  Христос  ще  се  върне  е  както  славна  надежда,  така  и
предупреждение:  „...сега  е  времето  на  Божието  благоразположение,  сега  е  времето  на  спасението“
(2Кор.6:2 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Чувал съм хора да говорят за някой или за нещо, наречено „антихрист,“ за което вярвам,
че  е  споменато и в  Библията.  Кой или какво е това? Или това не е личност,  а е просто термин за
описание  на  някой,  който  се  опитва  да  прави  неща,  които  се  противопоставят  на  християнското
послание?“

Отговор: Терминът „антихрист“ се намира на няколко места в Библията и се отнася за личност, която
ще дойде в периода точно преди връщането на Христос, за да установи Своето царство. „(Вие) сте чули, че
идва Антихрист“ (1Йоан 2:18). Тази личност не е     Сатана  , но ще използва всеки зъл способ на Сатаната,
за да се противопоставя на работата на Бога. Апостол Павел използва изразът „човекът на беззаконието“
или „беззаконният,“ за да опише тази личност. (2Сол.2:3,8). Той ще бъде телесното въплъщение на злото и
ще  има  огромна  власт  да  измамва  онези  хора,  които  избират  да  вървят  след  него.  „Идването  на
беззаконният  ще  бъде  в  съответствие  с  работата  на  Сатаната,  демонстрирана  във  всякакъв  вид
фалшиви  чудеса,  знаци  и  изумления,  и  във  всякакъв  вид  зло,  което  измамва  хората,  които  загиват“
(2Сол.2:9-10 – мой превод). Следователно, ще дойде време, в което някой, който е изцяло против Христос,
ще получи огромно влияние.  (Коментар: Не ви ли се струва, че този период или вече е започнал, или скоро ще започне?

Д.Пр.) Обаче накрая, този „някой“ ще бъде победен от Христос. Същевременно Библията ни предупреждава,
че на света има много хора, които имат същият дух като „Антихриста,“ и се противопоставят на работата на
Бога. „Даже сега са дошли много антихристи“ (1Йоан 2:18).  Това означава, че ние трябва да бъдем
разпознаващи и да не бъдем подвеждани от хората, които се противопоставят на Божията истина . Как
можем да избегнем да не бъдем отклонени в лъжата? Най-важното нещо е да предадем живота си на Исус
Христос и тогава ще започнем да научаваме все повече и повече за истината, която Бог ни е дал в Своето
Слово, Библията.  (Коментар: Става пределно ясно, че всеки човек е длъжен да направи своя избор: дали да приеме Господ
Исус Христос като свой личен Господ и Спасител, или да не го приеме. Но няма трета възможност. Никой не може да остане
неутрален. Неизбежно всеки е длъжен да избере или едното, или другото. Ако изберем да приемем Господа, това означава вечен
живот, а ако не го изберем – вечен ад.  Това е дилемата пред всеки от нас. И моят призив към всеки човек е да избере Исус
Христос. Защото Той е дошъл да спаси грешните хора, каквито сме всички ние с вас. И не чакайте, сега е благоприятното време.
После ще бъде късно. Д.Пр.)

* * * 

Въпрос: „Наистина ли вярвате, че този свят ще свърши?“
Отговор: Да, аз вярвам, че този свят, такъв, какъвто го познаваме, ще свърши. Не знам кога ще стане

това,  но цялата история сочи към кулминационно събитие,  когато всичко,  което виждаме сега,  ще бъде
очистено чрез огън. Това не е фантастично въображение, а е ясно и многократно изречено свидетелство на
Библията. Както в Стария, така и в Новия Завети се предсказва за тази кулминация. Самият Господ е казал,
че това ще се случи. Изучаването на вселената (в която нашият свят е само една безкрайно малка прашинка)
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показва,  че  всеки  един  от  огромен  брой  налични  фактори  може  да  причини  този  физически  прелом.
Библията казва: „А Господният ден ще дойде като крадец. Небето ще изчезне с бучене; съставните части
ще бъдат унищожени чрез  огън и земята,  и всичко в  нея ще бъде оголено“ (2Пет.3:10 – мой превод).
Същата Библия казва: „Вярвай в Господ Исус Христос и ти ще бъдеш спасен – ти и твоето семейство“
(Деян. 16:31 – мой превод).

* * * 

Въпрос: „Съгласен съм, че християнството има някои добри идеи, но си мисля, че ние трябва да
огледаме всички религии на света и да вземем най-доброто от всяка една от тях. Според вас каква е
грешката в тази идея? Какво казва Библията за такъв подход?“

Отговор: Предполагам, че много хора ще харесат вашата идея, въпреки че малцина наистина биха
започнали да  изследват  сериозно  основните  световни  религии.  Ако  все  пак  направят  това,  те  може  да
започнат да разбират по-добре колко противоречащи са някои от тях помежду си и колко е невъзможно да
вземем различните идеи, които имат те и да ги съберем заедно в една интелигентна система. Във вашия
план има два проблема, които искам да посоча. Първо, как ще прецените или разберете дали идеите, които
вземате  от  всяка  религия,  наистина  са  верни?  Ако  не  притежавате  някакъв  стандарт,  чрез  които да  ги
сравнявате и оценявате, е възможно да вземете някои идеи, които са фалшиви и да си мислите, че те са
истина.  Но има и  още едно,  по-важно нещо,  което трябва да  бъде взето предвид.  На  света има много
религии и те са се развили, защото различните хора имат различни представи за Бога. Но християнството
прави уникално твърдение. Християнството твърди, че ние не трябва да търсим слепешком Бога или да се
догаждаме как изглежда Бог. Ние можем да знаем какъв е облика на Бога – всъщност ние можем да Го
познаваме лично. Това е възможно, защото Самият Бог е слязъл долу тук при нас в човешки вид в личността
на Неговия Син, Исус Христос. Искате ли да знаете какъв е образа на Бога? Тогава гледайте към Христос.
„Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който седи до Отца, Той Го изяви“ (Йоан 1:18). Ако
това е истина – а то е истина – тогава не е нужно да изследвате религиите по света, за да намерите истината,
защото Христос е “пътят и истината, и животът“ (Йоан 14:6). Бог не е обект, който трябва да бъде
изследван и анализиран като пеперуда или като химически разтвор. Той е нашият Отец, който ни е създал и
ни обича. Предайте живота си на Исус Христос и вие не само ще знаете истината за Бога, но и ще можете
лично да познавате Бога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Веднъж един приятел ме попита: „Били, ако стана истински християнин, ще изчезнат ли всичките ми
проблеми?“ А аз му отговорих: „Не, проблемите ти няма да изчезнат, но ти ще имаш силата да се справяш с
тях.“ 

Ние живеем в пропаднал и грешен свят. Това не е светът, който Бог е създал, който е бил съвършен, в
който не е имало болка, нито страдание, нито смърт. Когато нашите първи родители, Адам и Ева, решили че
знаят по-добре от Бога кое нещо е по-добро за тях, грехът, с всичките му ужасни последствия за цялата
човешка раса, влязъл в света. Това е причината, поради която вярвам, че повечето от проблемите ни имат
духовен отговор. Често пъти ние искаме да вървим по нашия, а не по Божия път. (Коментар: Всеки родител знае

колко настоятелни са децата да вървят по техния си път, а не по пътят, който родителите знаят, че е по-добър. Д.Пр.) Често
пъти ние искаме първо да доставим удоволствие на себе си, а не на Бога. Но се оказва, че когато първо
искаме да доставим удоволствие на Бога, много често установяваме, че и самите ние се чувстваме много по-
задоволени, отколкото ако първо бяхме мислили за себе си. 

За да започнем да откриваме решенията на нашите проблеми, ние сме длъжни да променим нашия
манталитет.  (Коментар:  Манталитетът  е  начин  на  мислене;  гледната  точка,  от  която  гледаме  към  себе  си  и  към

заобикалящия ни свят;  представата за  света като цяла  картина и  на  собственото ни място в  тази  картина.  Д.Пр.) Как
правим  тази  промяна  на  манталитета?  Чрез  замяна  на  старата  ни  егоистична  природа  с  Божията
неегоистична природа. И как правим тази замяна? 

Библията казва, че всеки от нас е роден със склонността да върши грях. Ние знаем, че поведението ни
се предопределя от тази природа. Забелязали ли сте, че не е нужно децата да бъдат научавани как да бъдат
егоисти или завистливи? Тези неща стигат при тях по естествен начин и това е причината, поради която
Давид, великият цар на Израел, е казал: „Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми“ (Пс.51:5).
Ние имаме нужда от нова природа, ако искаме наистина да започнем да решаваме проблемите си. 

Как придобиваме нова природа? Чрез даване на старата си природа и приемането на Божията нова
природа  посредством  Исус  Христос.  Апостол  Павел  е  написал:  „Ако  някой  е  в  Христос,  той  е  ново
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създание.  Старите  неща заминаха;  ето,  всички  неща  станаха  нови“  (2Кор.5:17  –  мой  превод).  Няма
подходящо човешко подобие на тази духовна истина. Всичко което зная е, че аз съм наблюдавал това  да се
случва десетки хиляди пъти с всеки човек, който е приел обещанието, което Бог е направил. 

Когато приемете Христос като ваш Спасител и го направите ваш Господ, той ви дава Светия Дух.
Светият Дух ви се дава, за да ви насочва и води така,  че докато четете Библията и искате да служите на
Бога, а не на себе си, вие формирате нов манталитет и нова гледна точка за вашия живот и за вашите
проблеми. Това не става изведнъж. В повечето случаи проблемите ви няма веднага да изчезнат. Но вашият
проблем  на  липса  на  връзка  с  Бога  незабавно  ще  изчезне  и  Той  ще  ви  дава  силата  да  се  справяте  с
проблемите си и ще ви поддържа, за да се справяте с тях, докато те не изчезнат. 

Бог ви обича със съвършена любов, която никой човек не е способен изцяло да разбере. Човешката
любов е условна.  (Коментар: Ние обичаме друг човек, при условието, че той изпълнява някои наши изисквания. Д.Пр.) А
Божията любов е безусловна. Тя е толкова безусловна, че Библията казва, че даже когато ние все още сме
били грешни хора, Бог е изпратил Своя Син, Исус Христос, да умре вместо нас, за да плати дълга заради
греха, който ние дължим на Бога. „Но Бог демонстрира Своята  любов към нас в това, че когато ние все
още бяхме грешници, Христос умря вместо нас“ (Рим.5:8 – мой превод). Колко хора познавате, които биха
пожелали да платят вашите дългове, особено когато вие протестирате против тях и нямате никакво желание
да бъдете техен приятел? Бог е платил най-големият дълг, който вие някога ще имате и след като веднъж
разберете  невероятната  саможертва,  която  Той  е  направил  точно  заради  вас,  вие  ще  се  почувствате
неустоимо привлечен да се обърнете към Бога и да приемете Исус Христос в сърцето си.

Днес ще приемете ли това, което Бог е направил за вас? Това е толкова просто. Само се помолете с
една молитва, примерно като тази: „Скъпи Боже, изповядвам пред Теб, че съм грешен човек и се опитвах да
правя всичко по мой собствен начин. Моля те да ми простиш. Сега каня Исус Христос да влезе в сърцето и
в живота ми и Го моля да ме спаси от греховете ми. Моля те, помогни ми да Те опозная. Моля Те да ми
даваш сила да се справям с проблемите в живота ми. В името на Исус, Амин.“

Ако се помолите с тази молитва или с нещо подобно на нея и ако тя произлиза искрено от сърцето ви,
Бог прави това, което Той е обещал, че ще направи. Той влиза в сърцето и в живота ви, вероятно за пръв път
или за да обнови вашия дух. Призовавам ви веднага да откриете някоя близка църква, в която се проповядва
Библията като Божието Слово и да започнете да я посещавате всяка неделя. Освен това трябва да участвате
в курс по изучаване на Библията, за да можете да откриете чудните богатства, които Бог е излял в живота
ви. Важно е ежедневно да имате ваше собствено тихо време с Бога, по време на което да четете Неговото
Слово и да се молите на Него. Така както добрата диета и подходящите физически упражнения помагат на
тялото, така и добрата духовна диета изисква „сдъвкване“ на Словото на Бога и упражняване на духовните
ви мускули чрез молитва.

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
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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

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
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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

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
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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

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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