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ЗАБЛУДИТЕ НА ЛУЦИФЕР 
Ернст Англи 

 
 
 

ЗАБРАНЕНИЯ ПЛОД 
 
САТАНА е главният заблудител, използвайки по такъв начин хора, че Библията 
ни предупреждава в Марка 13:22: “Защото ще се появят лъжехристи и 
лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е 
възможно и избраните”. Стряскащо е, нали? Самите избрани! Само чрез 
прилагане на Божието слово ежедневно в сърцата и живота ни, очите ни могат 
да съгледат заблудата на Сатана. Научили сме много за вървежа с Бога, но в 
този последен час трябва да изучаваме за това как се движи дявола, за да 
бъдем сигурни и никога да не направим дори и една стъпка с него. 

Четем в Битие, че дяволът изкуши Ева. Изучавайте това внимателно, 
защото тук са разкрити класическите стъпки на Сатана. Преди да падне в 
изкушение, Ева не беше съгрешила срещу Бога; тя можеше да преодолява 
изкушението, но сега беше съгрешила като послуша Сатана. Без съмнение ден 
след ден тя беше идвала до забраненото дърво. Сигурен съм, че понякога тя е 
изпитвала угризение поради гузната си съвест, когато преднамерено си е играла 
с непокорството; но дяволът й казвал: “Ева, не се тревожи, ти няма да правиш 
друго освен да гледаш.” 

Битие 3:6: “И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че 
беше ПРИЯТНО ЗА ОЧИТЕ...” Спомнете си, че Бог каза: “Да не ядете от това 
дърво”. Все пак, когато Ева погледна, плодът беше по-хубав от всички останали, 
които беше виждала. То беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава 
знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. 

1 Йоана 2:16: “Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, 
пожеланието на очите и тщеславието на живота - не е от Отца, но е от 
света”. Не забравяйте: “пожеланието на очите”. Очите са описани като 
прозорци на душата; удивително е как дяволът може да владее хората като 
влиза чрез очите право в душата! 

Очите ви подбират голяма част от храната, която искате да ядете. В 
магазина очите избират това, което изглежда добре. Чрез очите се създава 
апетит към храната. Очите могат да бъдат използвани по един чудесен начин, но 
също така са използвани да разрушават. Прекрасна червена ябълка... очите я 
виждат, пожелават, но пропускат да забележат малката дупчица, чрез която се 
вкарва отровата. Точно както очите могат да различат отровната за стомаха 
храна, също могат да подберат нещо, което е смъртоносно за душата - когато 
очите са изцяло осветени от Бога и сърцето е неопетнено и чисто. Дяволът 
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плени Ева чрез очите. “Ева, погледни този прекрасен плод; това няма да 
навреди. Погледни, виж колко е очарователен!” 

Когато Ева описала плода на съпруга си, той слушал. Някога слушали ли 
сте някого, който ви казва нещо неправилно и използва измама? Сигурен съм, че 
Адам не очаквал да бъде измамен от Ева; никога преди не му се беше случвало 
подобно нещо. Той трябвало да може да се защитава срещу змията, но нямал 
защита срещу Ева. 

Вероятно Адам е бил объркан от това, че Ева не се подчинила на Бога и 
все още физически е била жива, но тази първа хапка е означавала духовна 
смърт. Дяволът е избрал да използва едно от най-прекрасните създания в рая. 
Той не би избрал да бъде отхапано нещо отблъскващо; той избира това, което е 
приятно за очите. През вековете Сатана е победил множество Божии могъщи 
войни, хора, които е било невъзможно да се изложат. 

Днес дяволът все още впримчва със същите примки, които винаги е 
използвал. Хапката винаги е примамлива и прикрита, за да изглежда желана. 
Сатана копае капана, покрива го докато замаскира грозотата. Лъсва само 
приятното, безвредното и съблазнителното. “Няма да навреди, ако се погледне; 
това е напълно безвредно - успокоява той. - Няма да навреди, ако само се 
докосне.” Това са семената на заблудата. Ако само на едно семе му се позволи 
да попадне в сърцето, то може да ви унищожи, когато му дойде времето и вие 
ще бъдете оставени, когато дойде Исус. 

“Колко ужасно!” - си мислим ние, когато четем случката с Ева; и все пак 
същия вид непокорство се повтаря всеки ден милиони пъти на планетата земя. 
Вие, като Божие дете, позволявате ли на дявола да привлече вниманието ви или 
фокусирате погледа си върху Бога? 

 
Били ли сте ограбвани? 
 

В Йоан 10:10, Исус сравнява Сатана с крадец, който идва, за да открадне, 
да заколи и да погуби... Дяволът е дошъл, за да ви ограби, убие и отнеме 
всичките ви благословения, да унищожи тялото и умът ви и накрая - душата ви. 
Той единствено иска пълното ви погубване. Някои от вас позволяват на Сатана 
да ви унищожи чрез други хора; някои позволяват на децата си да разрушат 
вървежа им с Бога. Поради действията им дяволът открадва Божията радост и 
мир от вас. Или вероятно дяволът ви краде чрез вашия съпруг или съпруга, 
които не живеят за Бога, и вие позволявате това да влияе на взаимоотношенията 
ви с Господа. Но Исус дава голямата надежда: “Аз дойдох, за да имат живот и 
да го имат изобилно” (Йоан 10:10). 

Мнозина от вас, като Божии деца чувствате, че Бог не ви благославя така, 
както благославя останалите. Той ви благославя, но ви крадат. Веднага след 
като Бог освободи любовта си към вас - или дори преди да се протегнете, за да я 
получите - дяволът я е отнел. Тогава той ви заблуждава, убеждавайки ви, че 
Божиите обещания и благословения не са действителни или че те са 
действителни за останалите, а не за вас. 

Сатана продължава да ограбва, като ви въздейства да бъдете съвсем 
малко непокорни на Бога. Той може да насочи вниманието ви към забранения 
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плод - само един поглед - една усмивка на неправилното време, на 
неправилното нещо може да причини загубата на част от Божието помазание. 

В този последен час трябва да знаете: Вие не можете да си играете със 
забранения плод; не можете да бъдете заедно с дявола по какъвто и да било 
начин, образ или форма. Не позволявайте на дявола при каквито и да било 
обстоятелства да контролира ума или духа ви. Когато той ви контролира по 
някакъв начин, част от помазанието ви се отнема и вие сте ограбени от част от 
Божията сила. 

Има хора, които постят и се молят, но след това губят част от помазанието, 
като вършат малки неща срещу плана на Бога за живота им. Колко е нещастен 
онзи, който е постил, молил се е и е растял близо до Господа и след това е 
позволил на дявола да открадне онова, което е най-скъпоценно от всичко друго 
на земята! “Няма да участвам” - мислите си вие; но гледате и гледате. В духа си 
ласкаете онова, върху което са се спрели очите. Като правите това духът ви е 
заразен. Знаете, че не трябва да поглеждате към забранения плод, това е 
неправилно; но не се грижите да защитавате скъпоценното помазание на Бога в 
живота си. 

Адам и Ева бяха наясно, че плодът беше забранен. Защо го търсеха? Защо 
се въртите около нещо, което ви е забранено? Защо някой ще търси компанията 
на друг? Защо започваме взаимоотношение (искам само да бъдем приятели) с 
някого, който Бог ви е забранил да посещавате? 

 
Погубени от една  
допълнителна усмивка 
 

“Не правя нищо лошо” - твърди онзи, който гледа забранения плод. И все 
пак една усмивка на неправилното време може да унищожи една личност и да 
съсипе сигурността на някого, като го направи слаб. Тя насърчава личността да 
“засили надеждите”, кара ума да навлиза в канала на забранения плод. 

“Не бях планирал да направя нещо лошо” - извинявате себе си. Въпросът 
не е дали сте го планирали, а че е станало едно разрушение, и че ВЪРШИТЕ 
нещо неправилно. И наистина, какво извинение има християнинът за това, че е 
гледал? 

В това последно време едно истинско Божие дете няма да си играе, да 
намига и флиртува. Едно истинско Божие дете ще сложи край на всичко това. Не 
може да има дразнения. Ненаситното его ще изчезне, разпънато от Святия Дух. 

Някои мислят, че е забавно да се протягат към греха, без да стигат докрай - 
може би един поглед, който казва: “Аз наистина те харесвам”, или една 
допълнителна усмивка, когато не е обичайно. Ако сте от тези хора вие 
унищожавате другите; дяволът ви използва като свое оръжие. Мнозина са били 
погубени от една усмивка. Тя ги отправила в неправилния път, отделяйки ги от 
Божия Дух - онази единствена усмивка, онова “невинно” потупване. Толкова 
малко нещо... то води до обричането на една душа. Колко е ужасно да бъдем 
инструмент в ръцете на дявола! 

Горката Ева, горкия Адам - загубиха всичко. Нещата можеха да бъдат 
различни, ако Ева не беше стояла около забранения плод. Ако се интересувате 
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от някой, когото нямате право да докосвате, милвате, да му се усмихвате или 
намигате, по добре се отделете и стойте надалеч - това е забранен плод. 
Дяволът ви заблуждава и ще изгубите душата си. И не само това, но вие му 
помагате да унищожи някой друг. Вероятно този човек не е мислил да извърши 
нещо неправилно, докато не се появявате вие. Вероятно той невинно е стъпил 
на пътя, който води към погибел, но вие сте отговорни, ако душата му отиде в 
ада. 

Забраненият плод е извън границите на Божието дете. Като гледате, вие 
застрашавате цялото си преживяване с Бога, самия си живот; и ако някой друг е 
включен, вие също излагате на опасност и неговия живот. 

О, Боже, помогни ни в този час да не мислим само за себе си, но също и за 
останалите и да живеем по такъв начин, по който няма да спънем никого! Ако 
онези, с които живеете, отидат в ада, това може да не е заради вас, нито пък за 
това, че сте ги отправили по пътя или сте им помогнали да намерят унищожение. 
Бог трябва да знае, че вие нямате нищо общо с падението на някой друг. Той 
трябва да знае, че вие сте излели Божието благоухание, Божията любов и 
радост в Господа и че не сте използвали измама, че действията ви са били чисти 
в очите на Всемогъщия Бог. 

Има хора, които просто си играят наоколо; те виждат някой, който ги 
привлича и използват този човек, за да накарат съпругите или съпрузите да 
ревнуват, като си пофлиртуват малко. Това е неприемливо за Бога. 

Дошло е време, когато е необходима голяма дисциплина и Бог няма да 
търпи онези християни, които си играят със забранения плод, които си 
позволяват волности с Божието слово, правят неща срещу Словото и 
продължават да твърдят, че са новородени християни. Сега е време на 
богохулство срещу Святия Дух, време на ярост между две свръх сили: Господ 
Бог Всемогъщи и Сатана. Когато бушува битката, вие сте по средата. Святият 
Дух се бори да ви подготви да бъдете взети при Второто идване на Исус, 
сражавайки се да ви вземе оттук. 

Човекът, който флиртува със забранения плод е като малкото момче, чийто 
баща многократно го предупреждавал да внимава с алигатора във водата. 
Отново и отново бащата е повтарял: “Сине, не се приближавай! Алигаторът ще 
те хване!” Малкото момче било силно заинтересувано и се промъкнало 
дебнешком през тръстиките на брега, за да погледне алигатора. Отначало то 
стояло назад; но всеки ден ставало все по-смело и храбро. Не е имало 
намерение да стъпва във водата, а само се е приближавало по-близо. Това, 
което не е знаело, е, че алигаторът може да излезе от водата и да стигне до 
брега, където се намирало. Един ден бащата чул ужасните писъци на своя син, 
но било твърде късно. Алигаторът бил получил дневната си дажба. Грехът е като 
алигаторът: Когато флиртувате с него прекалено дълго, той ще ви унищожи. 

Предали ли сте се изцяло на Бога като Негово оръдие или има моменти, 
когато се предавате на плътта? Позволявате ли на дявола да ви използва по 
всяко време? Приличате ли на онези, които нямат право да флиртуват и все пак 
го правят? Ако е така, дяволът ви е заблудил. Вашето его се подхранва от 
интимните погледи; очаквате комплименти, които ще ви накарат да се чувствате 
специален и изключителен. 
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Не можете да си позволите да имате каквото и да е безопасно обвързване 
с мнението, което даден човек има за вас, а само това, което Бог мисли за вас. 
Вашият единствен източник на снабдяване трябва да идва от Бога, от това, че 
знаете, че сте Негов слуга и че Той е удовлетворен от вас. Реалността на 
продължителната радост не се намира в къщи и земя, но в добротата на Бога, в 
Духа и благодатта Му. Тази реалност няма никога да бъде ваша, ако дори и 
съвсем малко осквернявате благодатта Му. 

Святият Дух непрестанно се бори с някои хора, поради нещата, които 
вършат. Дяволът ги кара да мислят, че няма нищо лошо в действията им, но е 
удивително това, което Бог разкрива, че е скрито в духа на хората. Често си 
мислят, че не знам, тъй като не отминавам нищо, което Бог ми казва. Има една 
малка частица на заблуда. Може да заблуждавате себе си, но не и Бога. Дяволът 
иска вие да подхранвате онова “малко нещо” в живота си, за да не можете никога 
да го превъзмогнете. Той иска това зрънце, мъничко петънце, което петни, ще ви 
попречи да бъдете променени в един момент, в миг на око. 

В това време на греховен хаос, в това врящо гърне, когато “става всичко”, 
малко неща се считат за грях от повечето хора - това е лъжа на дявола. Всичко, 
което е срещу това, което Бог е казал “да не правиш”, е грешно в очите на Бога. 
То е неправилно. 

 
Къде си? 
 

Един ден Господ попита Адам и Ева в Едемската градина: “Къде си?” Бог 
искаше да общува с тях, но те не бяха там. “Къде си?” За първи път Бог им 
зададе този въпрос и той сигурно е бил един от най-сърцесъкрушителните 
викове, правени някога от Бога. 

Днес отново и отново този сърцесъкрушителен повик се отправя към 
толкова много потомци на Адам и толкова много Еви: “Къде си? Не ви откривам в 
Моята святост и праведност. Къде си? Дадох ти знанието си. Аз разкрих Сатана; 
Аз ти казах за неговите дела и изпратих Сина Си. Той дойде, като беше 
подложен на всяка слабост, която ти преживяваш и всяко изкушение. Той дойде 
в плът подобна на твоята, но Аз Го снабдих с небесна помощ, както и теб. Той 
взе Словото Ми и застана срещу силата на Сатана, точно както и ти можеше да 
направиш. Ти си без извинение - казва Господ. - Без извинение за вземането на 
забранения плод. Къде си?” 

Господ ме изпълва и подтиква да ви предупредя, в това последно време, за 
вашата жизненоважна отговорност. Една малка частица срещу Божията воля в 
живота ви възпрепятства Святия Дух и замъглява видението ви. Тя пречи на 
Святия Дух да ви използва по начина по който Той иска. Господ ни претегля, не 
по един час на ден, но през цялото време. Ние сме хора от последното време на 
везните на Господа, претеглени от Словото Му. 

Исус казва в Откровение 3:15,16: “Зная делата ти, че не си студен, нито 
топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък - нито 
топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.” С други думи, Исус ни 
уведомява, че хладкият християнин ще бъде избълван в периода на Голямата 
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скръб. В Библията никъде не се споменава, че грешниците са в устата на Бога. В 
този стих Исус говори на Божиите деца - топли, студени и хладки. 

Дяволът знае дали сте предали сърцето си на Бога и усилено търси 
някаква пукнатина или вратичка, през която да нахлуе в живота ви. Той не само 
досажда на онези от вас, които са се предали на Бога, но изпраща подкрепления, 
за да ви унищожи и на свой ред ви кара да унищожите някой друг. 

Колко е ужасно не само да съсипеш собствения си живот, но да събориш 
другия чрез онази малка частица непокорство! “Не възнамерявах да стане така” - 
протестирате вие. Но, това е начинът по който се започва, и така дяволът води 
хората, като ги заблуждава. Заблудата на Сатана... приятна за очите. Ако нещо 
не е правилно в собствените ви очи, то е забранено, забранен плод. Когато 
предавате една малка частица от духа си на този забранен плод, вие имате 
неприятности със себе си, с Бога и със Святия Дух. Докъде сте стигнали с Бога? 

Господ идва за църква без петно или бръчка. Време е да се остави всичко 
друго на света и да се уверите, че духа ви е чист. Ще бъде отбелязана всяка 
нечистота, но според вас ще бъде незначителна, и ако не сте внимателни, може 
да я отхвърлите, казвайки: “Не правя нищо лошо.” Дяволът е лукав. 

Млади хора, бъдете предпазливи; все още не сте семейни. Живеете в 
момент, когато толкова много не семейни и семейни не внимават. Твърде много 
хора си играят по малко - като са прекалено “приятелски настроени” и оставят 
вратата леко открехната, една малка пукнатина. Единственият начин по който 
можете да надделеете в това последно време, единственият начин да устоите, е, 
като запечатите вратите и прозорците на душата си с кръвта на Исус. Предайте 
се изцяло на Господа; бъдете осветени, святи в ум, душа и дух. 

Онези малки “безвредни” грехове трябва да бъдат оставени. “Нека 
отхвърлим всяко бреме и грях, които лесно ни оплитат, и с търпение нека 
участваме в предстоящата битка” (Евреи 12:1). Дяволът използва перца, за да 
ни води към забранения плод. Вероятно вие чувствате малка доза осъждение, но 
след това преминава. “Не беше толкова лошо” - си мислите вие; но съвестта ви 
закоравява към изобличението на Духа. Елате при Господа всеки ден в живота 
си, като знаете в духа си, че сте изживели деня свято; уверени сте, че не сте 
направили нещо, което не е угодно на Бога. Ако Исус беше дошъл по което и да 
е време през този ден, Той би ви се усмихнал и приел в обятията Си. Тогава 
няма да е нужно Бог да пита: “Къде си?” Защото знае. 

 
Исус: Във всичко изкушен,  
но победител 
 

Защо християните от Ранната църква са имали такава голяма радост и мир, 
дори когато са били изправени пред смъртоносни гонения? Тъй като те са се 
били предали напълно на Господа; били са чисти и неопетнени пред Бога. Те са 
следвали победоносния пример, който им даде Исус. Без да знаят дали на 
следващия ден няма да бъдат убити - светът не им е предлагал никаква 
сигурност - но са били в безопасност, като са били напълно готови да посрещнат 
техния Бог. Днес това е единствената ни надежда: съвършена готовност без 
петно или бръчка. 
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Угнетени, объркани, необичани, отхвърлени, несигурни... това ли 
характеризира участниците в сватбата? Депресията характерна ли е за измитите 
с кръвта и изпълнени с Духа Божий деца? Това ли иска Бог? Той не ви ли дава 
много повече от това? Исус ви показа как да победите. “Исус, Божия Син... 
Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях” (Евреи 4:14,15). Да, 
Исус беше изкушаван; но Той беше победител и поради това всички ние можем 
да бъдем победители. Никога не трябва да се покланяме на Сатана. Имало е 
момент, когато Сатана е бил в сърцата на мнозина от вас и ви е накарал да му се 
покланяте. Но - никога повече. Той е бил отстранен чрез силата и Духа на Бога, 
чрез силата в кръвта на Агнето. 

Сега Сатана е победен и е там, където трябва да го оставите - отвън. Не 
давайте на дявола никакво място и част от времето си. Не му позволявайте да 
открадне дори и частица от скъпоценното ви помазание. Отвърнете очите си от 
забраненото и ги повдигнете към Исус. Направете всеки един ден да бъде свят. 

Когато приключва деня ви, това, което сте направили, ще бъде за или 
против вас; ще бъде записано. “Но, както е свят Този, Който ви е призовал, 
така бивайте святи и вие в цялото си държание; защото е писано: Бъдете 
святи, понеже Аз съм свят” (1 Петрово 1:15,16). 

Плътта е слаба. Плътта ще се протяга към забранения плод, но Господ ви 
предлага Себе Си, и чрез вашата слабост Той може да ви направи силни. Бог 
определи начина по който можете да победите плътта и даде единородния Си 
Син. Помислете колко трябва да е наскърбен Бог, когато ви наблюдава как 
обикаляте около дървото на забранения плод, пренебрегвайки жертвата на 
Неговия Син Исус на кръста. 

Забраненият плод: Той пленява и възбужда, както е възбудил малкото 
момче, което е търсело алигатора. Ако му позволите, грехът ще ви омае. 
Дяволът подмамва всеки един от нас; но чрез Святия Дух трябва да се оттеглим 
от забранения плод, далеч от заблудата. 

В това е Господ; Той се занимава с душата. Обърнете внимание; 
изследвайте живота си и отново го изследвайте. Какво се намира в духа ви? 
Съществува ли там някаква заблуда, дори и минимална, която ще ви опетни в 
очите на Великия Аз Съм? Не сте в състояние да се справите с изкушението? 
Господ се опитва по всякакъв начин да ви направи силни и да ви подготви да 
извършите волята Му. Той ви обича толкова много, че протяга към вас любящи 
ръце. Призивът на Святия Дух днес е: “Елате при Исус! Елате при Исус!” 

Господ ви е дал чудесните си обещания. Когато изпълните условията, така 
че Той да може да изпълни обещанията си, знаете, че ще дойдат 
благословенията, които са за вас. 

Чувствате ли се пленени от врага? Можете да бъдете освободени - все още 
не сте в ада, и не сте пропуснали грабването. Следвайте пътищата на 
праведност. Святият Дух казва: “Това е пътят; следвай Господа. Той е 
победител, и ти можеш да бъдеш победител.” Дяволът иска да се отклоните, да 
вървите около дървото на забранения плод - само да гледате, само едно 
смигване, една усмивка... без да обръщате достатъчно внимание, няма нищо 
лошо да се отклоните малко... малко “почивка”. Няма да правите нищо - само ще 
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погледнете. Вниманието, което обръщате на забранения плод, без значение 
колко е незначително, ви поставя на територията на дявола. 

Бог е работил в мен, за да разкрия Сатана, царството и делата му в това 
последно време на езичниците. Бог ми е дал да прозра плановете на Сатана, 
начина по който той действа, и как подлъгва и работи толкова внимателно, че да 
заблуди някой. Той никога не пресмята часовете и работата; това няма значение 
за Сатана. Единственото нещо, което го интересува е да унищожи душата на 
всеки мъж, жена, момче и момиче по лицето на земята. Той е търпелив измамник 
с лукав нрав. 

В дните на Ной хората, които не са се докоснали до забранения плод, са 
били много малко. По времето на Содом и Гомор забраненият плод е взел 
надмощие почти изцяло. През вековете съблазънта от забранения плод в този 
свят е запленявала хората. 

Чувам молитвата на Господа в Гетсиманската градина: “Не се моля да ги 
вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света както и Аз не 
съм от света” (Йоан 17:15,16). Ако искате Бог да ви закриля, разберете, че 
единственият начин по който може да бъде направено това, е, като се предадете 
на Словото. Предаването на Словото е тайната на победоносния живот в 
Христос Исус. Когато Адам и Ева спазваха това, което Бог им каза да не ядат или 
докосват, дяволът не можеше да ги подмами; но отвърнаха очите си от Божия 
път и мирът им с Бога беше ограбен. 

 
ПАНИЧЕСКОТО ПРИКРИТИЕ 

 
СЕДЕМНАДЕСЕТА глава на Първа Книга на Царете, четем за едно момче с 
прашка - Давид, който беше наречен от Бога “човек според сърцето Ми” (Деяния 
13:22). Дори като младеж Давид беше според Божието сърце. С прашката той 
уби Голиат, защото Бог беше с него. 

В единадесетата глава на 1 Книга на Царете, след като Давид стана цар на 
Израел, откриваме че той погледна към забранения плод. Това, че сме близко до 
Бога не ни гарантира, че можем да гледаме към забранения плод и да останем в 
безопасност. Давид беше близко до Бога - но тогава започна заблудата. “И 
надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската 
къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а жената бе много 
красива на глед” (2 Царе 11:2). Къщите в Йерусалим са построени на 
планинските склонове. Давид погледна към Витсавее - дяволът искаше Давид да 
я види как се къпе и да забележи красивото й тяло; тя просто се къпеше без да 
съзнава, че Давид може да я види. 

Ако не запазите победата над него, дяволът ще направлява очите ви, но 
Святият Дух ще отправя очите ви към Божия път на истина, когато се предавате 
на Словото и Святия Дух. Давид се отвърна от Словото. Ако Давид беше оставил 
Словото да действа в сърцето му в този момент, той щеше да има сила бързо да 
премести погледа си от Витсавее и да не я поглежда повече. Но той погледна и 
хареса това, което видя. 

“И Давид прати да разпитат за жената” (2 Царе 11:3). Тя принадлежеше 
на друг мъж... забранен плод. Въпреки това Давид я пожела и я взе. Витсавее 
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забременя. След като разбра това, Давид панически започна да крои заговор. 
Докосването дори и на една част от забранения плод създава неприятности, 
защото тогава човек се чувства принуден да сграбчи все повече в усилие да 
прикрие това първо докосване. Давид се опита да го прикрие. Той заповяда да 
изпратят съпруга на Витсавее - Урия, който беше един достоен войник, да се 
върне у дома в отпуск. Планът на Давид беше да накара Урия да спи с жена си, 
като се надяваше Урия да помисли, че детето е от него. Бог не допусна това. За 
беда на Давид, Урия не спа с жена си, но остана при слугите. Каква беше 
причината? “Ковчегът, Израел и Юда прекарват в шатри. И господарят ми 
Йоав и слугите на господаря ми са разположени в стан на открито поле, а аз 
ли да ида у дома си, за да ям и да пия и да спя с жена си? Заклевам се в твоя 
живот и в живота на душата ти, това няма да направя” (стих 11). 

Планът се провали, Давид се протегна за повече от забранения плод, за да 
заблуди този добър, невинен мъж, който почиташе Бога, водачите и своите 
другари - войниците. “И Давид го покани, та яде пред него и пи; и го опи” (стих 
13). Колко е коварен дяволът! Ако дяволът беше казал на Давид целия си план 
от началото - вземи Витсавее, нека тя забременее от теб и убий съпруга й - без 
съмнение Давид щеше да се откаже. Но дяволът не разкри изцяло подлата си 
интрига. Той никога не казва всичко. Сатана ще разкрие единствено онази част, 
която е приятна за очите и плътта. Продължава да прикрива нещастието, бедата, 
силната мъка и ужаса.  

Сатана си играе с чувствата ви при изпълнението на вашите желания. Ето 
защо Господ казва: “Праведният чрез вяра ще живее” (Римляни 1:17). Няма да 
живеете чрез чувствата си, а чрез вярата си. 

Давид си помисли, че когато Урия се напие, той ще отиде да спи с жена си, 
но отново не стана така, както беше планирал Давид. С нарастване на 
отчаянието, Давид изпраща писмо до военачалника на армията с инструкции да 
постави Урия в първата редица “където сражението е най-силно. После се 
оттеглете от него, за да бъде ударен и да умре” (2 Царе 11:15). Когато всичко 
се изпълнява така, както е наредил Давид, военачалникът изпрати известие. 

След като дните на траур на Витсавее свършиха, тя и Давид се ожениха. 
След като паниката и отчаянието на Давид намаляха, той си помисли, че грехът 
му е прикрит. Но няма грях, който да бъде потулен толкова надълбоко, че никога 
да не излезе на повърхността - освен ако не сте позволили кръвта на Исус да го 
премахне. “Който крие престъпленията си няма да успее” (Притчи 28:13). 
Можете да погребете греха в океана, но един ден той ще изплува; така е казал 
Господ. 

Дяволът може лесно да ви измами, ако имате нещо прикрито. Той внушава, 
че ако сте се “отървали” миналата седмица, ще се “отървете” и днес; защото 
този стих не се отнася за вас. Но тогава това се случва. Грехът е разкрит. 
Животът е провален и съсипан. Това се изпълнява отново и отново. 

Давид имаше ужасни грехове, не само грехът на прелюбодейство, но също 
и грехът на убийство. Въпреки че Бог беше позволил на Давид да има много, 
много жени, той беше недоволен. Духът ви може никога да не бъде задоволен 
без значение колко много сте постигнали. Докато не представите това пред Бога 
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и не потърсите задоволство чрез Него, винаги ще се протягате за нещо ново, 
нещо различно - забраненият плод очаква да бъде вкусен. 

Бог изпрати пророк Натан при Давид с историята за един човек, който имал 
едно малко агънце и друг човек, който притежавал много, много овце. Един ден, 
когато богаташът искал да нагости един пътник, вместо да убие някоя от 
собствените си овце, той взел единственото агънце на бедния човек, убил го и  
приготвил  вечеря. Давид изпадна в ярост и възмущение, когато чу историята, и 
каза на Натан “човекът, който е сторил това, заслужава смърт” (2 Царе 12:5). 
“Тогава Натан каза на Давид: Ти си този човек” (стих 7). Ледена студенина 
обхвана Давид, кръвта се отдръпна от лицето му; той се разтрепери, когато 
осъзна, че Богът на Израел се е оттеглил от него... Той беше заблуден, 
заблуден, заблуден. 

Когато беше младо овчарче Давид не можеше да бъде измамен. Дойдоха 
мечката и лъвът; и в светлината на Божията любов и сила, той ги уби. В 
светлината на Божията любов, сила и помазание, Давид отиде до лагера на 
Саул, за да види битката. Но имаше един проблем: Саул и войската му се 
страхувала от гиганта Голиат. Страхът им учуди Давид. Той не е бил от онези, 
които се страхуват и съмняват; той е бил с Господа. Гледайки пренебрежително 
на гиганта, Давид попита: “Кой е този необрязан филистимец, за да хвърли 
презрение върху войските на живия Бог?” (1 Царе 17:26). О, Давид, ти беше 
толкова силен младеж! Защо не се отказа от забранения плод, наречен 
Витсавее? Защо Давид уби един от верните си мъже? Давид, Бог толкова те 
обича - ти беше толкова уважаван в Израел! Защо унижи себе си и наскърби 
Бога? 

 
Грехът довежда до силна скръб 
 

Давид плати с голямо наказание за греха си. Натан пророкува: “Сега няма 
никога да се оттегли меч от дома ти... Така казва Господ: Ето, отсред твоя 
дом ще повдигна против тебе злини, и ще взема жените ти пред очите ти, 
та ще ги дам на ближния ти; и той ще лежи с жените ти пред това слънце. 
Защото ти си извършил това тайно: но Аз ще извърша това нещо пред целия 
Израел и пред слънцето” (2 Царе 12:10-12). Това пророчество се изпълни. 
Авесалом, синът на Давид, го предаде. След това на Давид се случиха ужасни 
неща - събития, които му носеха позор и страдание. Викайки да не бъде оставен 
в това положение завинаги, “костите му изнемощяха” в молитва, несигурен дали 
ще може да почувства отново Бога - но измамата беше извършена. Той съгреши, 
участвайки в забранения плод; и горчиво съжаляваше за това. О, сълзите, 
душевната болка, тъмнината, самотните нощи! Като че ли въздействието от 
греха няма край. В Псалмите Давид излива опечаленото си сърце пред Бога. 
Изследвайте живота му - трагедията, която последва, е в резултат от неговото 
непокорство. 

Ако гледате забранения плод, бързо му обърнете гръб, или следващото 
нещо ще бъде да се протегнете към него. Стъпка по стъпка дяволът ви обсебва; 
стъпка по стъпка отивате към забранения плод - приятен за очите, приятен за 
плътта. 
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Божието слово не е приятно за плътта - не, единствено за очистения дух на 
човека. “Ако ме следваш - каза Исус - отречи се от плътта, кажи “не” на 
желанията на плътската природа.” “Ако иска някой да дойде след Мен, нека се 
отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме последва... Понеже 
какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби?” (Матей 
16:24,26). Да се предаваме на животинските влечения означава смърт през 
вечността. Стойте, както стои Самия Бог. Бъдете чисти и неопетнени. Да, 
дяволът рисува невинна картина - само докосни - казва той. Няма да направиш 
нищо, разбира се че не; ти не би направил това. Само докосни, само докосни. Но 
преди да разбереш, си направил всичко. Забраненият плод е ваш - и не само 
забраненият плод, а също така неодобрението на Бога и последствията от греха. 
Неочаквано Бог не може повече да ви търпи. Той ви оставя; не може да върви 
повече с вас. “Нечист, нечист!” - вика Духът. 

През голямо страдание Давид се върна обратно при Бога, но много хора не 
успяват. Мнозина днес са във вечността, навеки загубени. Някои упорито са 
продължавали в заблудата, протягайки се все повече и повече към забранения 
плод. Други са криели греховете си - или поне така си мислели - но един ден, 
когато ангелът на смъртта дошъл: Тук е смъртта, а тук Бог. Присъдата? Няма 
живот с Бога и душата отива в ада, в пълна тъмнина, без надежда и без Бог. 
“Не... не... не” - ни казва Библията, но плътта казва: “Да... да... да”. Имам апетит 
за забранения плод. “Защо не обърнеш гръб на Божия глас? - ни придумва 
дяволът. - Имаш сила да го направиш; не трябва да правиш това, което Бог е 
казал. Защо обръщаш внимание на гласа Му?” Докато слушате дявола, Божият 
глас отслабва все повече и повече. “Не” - става толкова тихо, че дори не можете 
да го разпознаете. Високият рязък глас на плътта заглушава умоляванията на 
Господа и дяволът дори усилва звука. 

Плътта и дяволът си подхождат. Само когато плътта е предадена на Божия 
дух, само когато плътта е потисната и разпната, Христос може да живее вътре 
във вас. Святата личност в тялото ще каже “Не!” на Сатана. Презирайки всичко, 
което ви отдалечава от Господа, ще откриете, че Словото е по-скъпоценно от 
сребро и злато. Словото побеждава дявола; Словото ви отделя от света и 
мъчителното наказание за греха. Словото издига стена между вас и 
забраненото, една стена на Божия любов и преграда от кръвта на Христос, която 
дяволът не може да премине. Само вие можете да съборите тази ограда - 
единствено вие. 

 
НЕИЗПЪЛНЕНА МИСИЯ 

 
ЗАБРАНЕНИЯТ плод е изискал ужасна цена (записана в шестнадесета глава на 
Съдии) от един мъж, наречен Самсон, избран от Бога да унищожи Божиите 
врагове. Той е бил изключително помазан и посветен на Бога. Белегът на 
посвещението му е била неподстригваната коса. Знаейки, че докато кичурите му 
не се подстригват ще притежава свръхестествена сила. Самсон никога не е 
възнамерявал да разкрие тайната на своята сила или да предаде Бог и себе си... 
поне така си е мислел. Той е бил измамен от дявола и една жена, наречена 
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Далила. Тя е искала да разбере тайната, а Самсон си е играл с огъня, със 
забранения плод. 

Когато продължавате да си играете със забранения плод, рано или късно 
ще бъдете лишени от всичко. 

Самсон я излъга; той й каза, че ако го върже със седем пресни тетиви, още 
неизсъхнали, ще стане безсилен и ще бъде като всеки друг човек. Далила го 
направи и след това се обади на филистимските началници, за да го хванат. Но 
не се получи. Той не беше напълно измамен, но когато продължи да си играе със 
забранения плод, съпротивата му отслабна. Първоначално беше “забавно”, но 
той трябваше да научи, че няма нищо забавно да стои под дървото на 
забранения плод. Дяволът продължи да увещава Самсон: “Ти няма да и 
разкриеш сърцето си; досега не си го правил пред друга жена. Когато 
филистимците се опитаха да те хванат, ти се надигна и отнесе портите на града 
на върха на хълма.” Гласът на Господа отслабваше, Онзи глас, който казваше: 
“Самсон, в деня когато подстрижат косата ти, посвещението и силата ти ще 
изчезнат.” 

Далила заплака: “Ако ме обичаш...” Това, което чувстваше Самсон не беше 
любов, а похот. Днес мнозина бъркат страстта с любовта. Похотта унищожава, а 
любовта назидава. Истинската любов включва почит, уважение, защита. “Ако ме 
обичаш, няма да ме лъжеш”, но Самсон отново и отново лъжеше Далила. 

Той й каза, че ако го вържат с въжета, които не са употребявани, тогава ще 
бъде като всеки друг човек. Тя го направи. Но Самсон разкъса въжетата сякаш 
къса нишки, когато чува вика й: “Филистимците върху теб, Самсоне!” 
Следващата му лъжа е по-близо до разкриването  на всичко: “Втъчи седемте 
плитки на главата ми в тъкането” - казва й той. Но и така не се получава. Тя 
ежедневно го притиска, увещавайки го да и каже тайната, докато “душата му се 
отегчи до смърт... и той и откри цялото си сърце.” Тя го отегчи толкова много, 
че му беше все едно. 

Когато правите тази стъпка на безразличие - казва Господ, тя ви води към 
ада. “Все ми е едно... Все ми е едно какво казва Бог... Не ме е грижа какво казва 
проповедникът... Просто ми е все едно!” 

На вас може да ви е безразлично, но не и на Бог. Той се интересува от 
Своите закони и наредби. Той се интересува за Словото Си и казва, че никой не 
може да живее в грях и да отиде в Рая. “Който върши грях, от дявола е” (1 Йоан 
3:8). 

Не ви е все едно, защото нещата около вас са се променили, вие сте се 
променили. Не възприемате реалността за Бога по начина, по който сте го 
възприемали в началото, когато сте били спасени. Като Самсон сте били 
заблудени; престанали сте да се молите или да обичате Божието слово, както 
преди. Времето за молитва ви се струва скучна работа. Вие сте мъртви и 
безжизнени в Господа. Ефесяни 2:1 казва, че тези, които имат грях и вършат 
престъпления са мъртви. Повече не се “чувствате добре” в дома Господен, тъй 
като там е Божият Дух, Който се сблъсква с вашия дух на нарастващо 
безразличие. Имало е време, когато сърцата ви са били в дома Господен - вие с 
удоволствие сте се покланяли с Божия свят народ. Сега в службите умът ви е тук 
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и там и мислите за друго, но не и за Бог и мисията ви за Бога остава 
неизпълнена. 

“Вече ми е все едно за семейството ми... Не ме е грижа дали ги боли... 
Просто ми е все едно!” Да, Сатана си е свършил добре работата. Сатана е посял 
“хубавите” семена на заблудата и сега е време за жътва. 

“Все ми е едно - партньорът ми не е такъв, какъвто е бил преди. Не го 
обичам повече, така че имам право да потърся нови удоволствия.” Партньорът 
ви не се е променил - промяната е у вас. Онзи, когото сте избрали пред всички 
останали, с когото сте отгледали деца, онзи с когото сте една плът, сега ви е 
безразлично дали обичате. Точно, както Божието дете духовно става едно с Исус 
Христос, вие ставате една плът с брачния си партньор, съединявате се чрез 
Всемогъщия Бог. Колко нежно сте се обичали преди! Уважавали сте любимия си, 
защитавали сте го и сте се грижили за него. “Ще бъда посветен на този съпруг 
или съпруга - през всичките дни на съвместния ни живот!” Взели сте този човек в 
болест, здраве, за добро или зло - а сега просто ви е все едно. Не се радвате на 
компанията му; нямате желание да се любите. Защо? Какво се е случило? 
Пазарували сте в магазините на забранения плод и сте видели нещо приятно за 
очите. Дяволът ви е изплел унищожителна мрежа, казвайки: “По-добре да се 
махна от този дом и от тази църква и да отида някъде, където мога да намеря 
удовлетворение.” 

Да, Самсон, тръгвай! Иди при забранения плод и открий сърцето си! Върви! 
Изгуби посвещението и цялата си сила от Бога - върви! Ако дяволът може да те 
отдели от добрия съпруг или съпруга, той ще го направи. 

Някои от вас викат от голяма болка, защото партньорът им е в грях и 
повече не могат да останат с него. Причината? Брачният ви партньор живее със 
забранен плод, а вие сте чисти и святи. Бог не изисква от вас да живеете с онзи, 
който е извършил прелюбодейство и е последвал похотта си, за да стане като 
животно, драскайки наоколо и вземайки каквото си поиска. Като не показва 
никакво уважение към Бога или човек, той е избрал пътя на Сатана, пътя който 
води право към ада. Духовно заслепен, загубеният другар не съзнава за 
чудесните дела на Святия Дух в този момент. 

Самсон стигна до това положение, че единственото което искаше, беше 
мир. Да си играеш с греха е страхотен начин да загубиш душевния мир. 
Отначало съвестта ни безпокои при търсене на забранения плод; не искате да се 
предавате изцяло на Бога, нито на дявола. Напрежението е твърде голямо; 
искате мир, но никъде не можете да го намерите. Вие сте нещастни. Дяволът 
казва: “Това е изхода, това е пътя към удовлетворението. Предаване. Отстъпи, 
Самсон! Няма да пострадаш много, просто кажи всичко на Далила!” Кой би си 
помислил, че могъщият Самсон може някога да загуби силата си? Той със 
сигурност не си го е помислял. Дяволът е прикрил трагичния изход от своята 
заблуда. 

Колко хора са планирали преднамерено унищожение? Единствено 
самоубийците. Да, дяволът разпростира целия си план от самото начало. Но той 
прикрива една част като я оставя скрита. Той показва само това, което е приятно 
за очите и успокоява плътта, това което ще ви отклони от изпълнение на 
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Божията мисия. Исус ни каза да се отречем от себе си и да вървим по Духа. 
Виждате ли разликата? 

Самсон... Бог толкова се е гордеел с него; Подготвял го е за специална 
мисия да помогне на Неговия народ. Колко разочарован е бил Бог? 

След като Самсон откри на Далила цялото си сърце, той беше толкова 
заблуден, че сложи глава на скута й и заспа... сън, който завършва в унищожение 
- това е заблудата на Сатана. “Филистимците върху теб, Самсоне!” - извика 
Далила за четвърти път. Самсон скочи. Той се разтърсваше от Божията сила. Но 
този път, когато се разтърси, силата я нямаше... тя беше изчезнала! Един силен, 
здрав мъж, който не се страхуваше от нищо, с няколко замаха на бръснача се 
беше превърнал в слаб роб. Онези очи, които толкова силно са се взирали в 
забранения плод бяха ослепени. Вързан с медни окови той беше принуден да 
мели в тъмницата. Самсон плати за слабостта си. Съзнанието му се е измъчвало 
и копняло за дните, когато е бил силен, когато можел да убие лъв с голи ръце, 
когато е убил армията на Божиите врагове с челюстта на едно магаре. Къде е 
приятният плод сега? Няма го. “Защо бях толкова глупав? Защо се продадох за 
забранения плод на плътта? Веселият и чудесен живот беше станал мрачен и 
опропастен. 

Самсон не можа да избегне провала си. Когато се проваляте не можете да 
избягате от Бога. Бягате на север и Той е там. Бягате на изток, юг, запад и Той е 
там. Псалмистът казва: “Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти 
къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си постеля в 
преизподнята, и там си Ти” (Псалм 139:7,8). Дори и в онзи момент, Бог беше 
със Самсон в собствения му ад на земята, и Самсон имаше една последна 
проява на сила. Празнуващите филистимци изведоха Самсон, за да се 
забавляват с него. Той помоли момченцето, което го водеше за ръка, да го 
заведе до стълбовете, на които се крепи къщата, за да може да се подпре на тях. 
Всички останали, освен Самсон и Бог, не бяха забелязали значението на косата 
му: Тя отново беше започнала да расте. “Тогава Самсон извика към Господа, 
казвайки: Господи Йехова, помни ме, моля; и подкрепи ме, моля, само тоя път, 
Боже, за да отмъстя поне веднъж на филистимците за двете си очи. И 
Самсон прегърна двата средни стълба, на които се крепеше къщата... и... 
каза: Нека умра с филистимците. И наведе се с всичката си сила; и къщата 
падна върху началниците и върху всичките люде, които бяха в нея. Така 
умрелите, които той уби при смъртта си, бяха повече от ония, които бе убил 
през живота си” (Съдии 16:28-30). Великият Самсон... беше лишен от всичко, 
поради забранения плод на плътта. Прелюбодейство, лъжа - той беше извършил 
всичко това. 

Самсон... Самсон! Той получи Божията сила още един последен път. Три 
хиляди мъже и жени умряха с него, но той не  изпълни мисията си. 

Ще изпълните ли Вие вашата мисия? Бог има план за живота на всеки 
един. Той ви предлага Своята сила и любов. Някои от вас са извървели дълъг 
път с Него. Други са били силно изкушени, когато дяволът се е опитал да ги 
ограби. Не ви остава много. Още няколко километра и пътуването ще завърши; 
още няколко километра към сигурност през цялата вечност. Защо позволявате 
на недоволството да ви ограби в даден момент? 
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Недоволството... това е един период на недоволство, изпълнен с 
неспокойни хора. Онези хора, които търсят покой не могат да го намерят, тъй 
като не желаят да почиват в любящите ръце на Исус. Единствената почивка за 
уморените души в тази безплодна земя е Исус, Исус, Исус! “Какво става? Защо 
съм толкова неудовлетворен?” - се питате вие. Търсите забранен плод... 
измамен, и все пак толкова приятен за очите. Давид обърна гръб на всичките си 
жени, за да се протегне към забранения плод, за да вземе жената на друг мъж. 
Самсон отиде след една блудница и й откри сърцето си. И двамата платиха 
скъпо за провала си при изпълняването на Божията мисия. 

 
Прелюбодейство в сърцето 
 

Самсон и Давид извършиха прелюбодейство, но какво представлява 
прелюбодейството в сърцето? В Матей 5:27,28, Исус казва: “Чули сте, че е било 
казано: Не прелюбодействай. Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за 
да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.” С други думи, не е 
необходимо един мъж в действителност да се отдаде на сексуални 
взаимоотношения извън брака си с дадена жена, за да бъде прелюбодейство. Но 
ако би го направил, ако му се отдаде случай, при първа възможност, без никой 
да разбере, тогава това е прелюбодейство в сърцето. Обаче, въпреки че има 
желание, но при никакви обстоятелства не би имал сексуални взаимоотношения 
с нея, тогава той просто е бил изкушаван и не е виновен за прелюбодейство. 

Мнозина са били заблудени от този стих, като са се чувствали виновни за 
нещо, към което не биха посегнали. Дяволът казва: “Ако имате желание, вие 
вече сте имали сексуални отношения извън брака; все пак, живеем в общество, 
където да се живее в грях е напълно допустимо.” Сатана изопачава Божието 
слово. Тъй като в това последно време сатанинските доктрини са масово 
разпространени, хората отказват да се женят, твърдейки, че това е излишно. 
Много хора, живеещи в грях без да са семейни, в действителност са били 
убедени от Сатана, че ще отидат в небето. По-късно момчета и момичета ще 
срещнете мама и татко в ада, обвинявайки ги: “Ти ми стори това! Ако бяхте 
служили на Бога, нямаше да бъда тук!” 

 
“Прекрасните ми дъщери са в ада” 
 

Какво бихте дали, за да изкарате от ада сина или дъщеря си? Какво ли не 
бихте дали! Преди години, в един южен град, срещнах една от най-измъчените 
жени, които някога съм виждал през всичките си пътувания. Тя дойде при мен и 
почти беше загубила ума си - една добре изглеждаща и добре облечена дама. 

“О, брат Англи” - започна тя - “нека ви разкажа историята си.” Каква печална 
трагедия е изписана на това лице, толкова много болка и горест. “Имах две 
прекрасни дъщери - близначки, и когато бяха млади, аз се отказах от Бога, като 
ги взех с мен. Поех по пътя на света.” С други думи, тя се беше протегнала за 
забранения плод. “Когато дъщерите ми навършиха шестнадесет години, една 
нощ докато се връщаха вкъщи от бурно парти, пияният шофьор изгубил контрол 
и се блъснал в камион, натоварен с дървен материал. Дъщерите ми загинаха. Те 
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отидоха в ада. Прекрасните ми дъщери са в ада! Умолявах Бог отново и отново: 
“Моля те, Боже, нека да отида на тяхно място в ада! Нека те да излязат оттам! 
Проповеднико, мислите ли, че има някакъв шанс?” 

Боже, какво можех да кажа? Това никога не можеше да стане. Какво можех 
да кажа на тази жена? Тя почти беше загубила ума си. О, Боже, помогни! 

“Скъпа госпожо, вие не можете да поправите миналото. Това не може да 
стане. Трябва да оставите това потресаващо бреме в ръцете на Господа. Това, 
което можете да направите, е самата вие да живеете за Бога; открийте Неговото 
опрощение. Той ви обича. Той се грижи за вас.” Просълзен, аз я умолявах: “Той 
се грижи. Той ще ви обгърне с любящи ръце. Предайте се на Него. Не 
преживявайте отново миналото, вие не можете поправите стореното.” 

Ако някой някога е живял в ада без в действителност да е ходил там, 
сигурно това е била тази жена. Тя можеше да чуе виковете на 
шестнайсетгодишните си дъщери; обвиненията им отекваха в ушите й: “Мамо, 
ако не беше пренебрегнала Бога, ние нямаше да бъдем тук! Ако не беше поела 
по пътя на света, ядейки от забранения плод, сега нямаше да бъдем в ада!” 

 
БОГ ИСКА ДА ИЗЦЕЛЯВА СЕМЕЙСТВА 

 
ВСЕКИ ДЕН се разрушават семейства, разделят се съпрузи и съпруги, малките 
деца крещят, изплашените деца слушат “ругатни и врява” в домовете, където са 
оставили Бога. Те чуват мама да казва, че ще напусне татко. Родителите повече 
не се обичат. 

“Ако повече те не се обичат, вероятно не обичат и мен - плаче нещастното 
дете. - Не може да бъде! Мислех си, че мама и татко винаги ще се обичат и 
винаги ще обичат и мен. Не мога да живея без някой от тях.” Колко ужасни са 
нещата, които хората правят, когато забраненият плод е по-важен за тях, 
отколкото Бога. 

Вероятно един от съпрузите е спасен, но не и другият. Пророк Амос пита: 
“Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?” Библията учи против брака на 
християнин с грешник; но някои от вас не са познавали Бога, когато сте се 
оженили. Вие се спасявате, но за нещастие вашият партньор не се спасява и 
това ви носи болка. Не забравяйте, че Христос умря за грешниците. Той ги 
обича. И вие трябва да се молите, за да дойде Божията любов към тях. 

През годините съм забелязал, че когато възникне проблем в семейството, 
дори и двамата да са спасени и да живеят за Бога, тогава всеки обвинява другия. 
И двамата ходят на църква, предполага се, че и двамата живеят според Словото, 
но все пак те виждат единствено грешките на другия партньор, а не своите. 
Разговарям с всеки един от тях поотделно. Съпругата се оплаква за съпруга си и 
аз си мисля: “Защо твоят съпруг ми казва, че вършиш същото нещо.” Съпругът 
ми казва за жена си и аз си мисля. “Тя ми каза същото за теб.” Единственият 
начин, по който всеки може да види себе си е чрез Божието слово - истината. 

Трябва да имате любовта на Бога в брака си, а не само човешката любов. В 
сегашните времена човешката любов е недостатъчна за един брак, тя е толкова 
крехка и мимолетна. Само Божията любов запазва брака и го укрепява с радост 
и стабилност. Бог ми даде едно откровение за това. Хората са зависими от 



17 

 

човешката любов, която да ги свързва заедно, да носи щастие и да ги сближава, 
но не се получава. 

Живеем във време подобно на Содом и Гомор, време, подобно на Ноевите 
дни. Цялата нечистота на ада се излива върху нас. Ще отстъпите ли пред силите 
на противника? Дяволът прави всичко възможно, за да унищожи всяка 
съпружеска двойка, която Бог е събрал. Но Библията ни казва, че един може да 
обърне в бягство хиляда, а двама души могат да обърнат в бягство десет 
хиляди. 

Съпрузите в Господа трябва да бъдат здраво съединени в Него. Колко 
жалко, че докато някои са толкова заети да воюват един срещу друг, те са 
безсилни да накарат дявола да бяга. Християнските двойки почти ежедневно се 
нахвърлят един на друг... о, да, те показват Божията любов на другите хора, но 
не един на друг. В къщи съществува само човешка любов и поради тази причина, 
съпрузите се дразнят и препират почти по навик. Държейки се през повечето 
време като две зли кучета, отколкото като две човешки същества, те могат да 
пренебрегнат само грешките, допуснати спрямо тях от хора извън семейството. 
Защо? Тъй като само тогава те използват Божията любов за дадената ситуация. 
Божията любов покрива множество грехове. Един непознат може да ви настъпи 
по обувката, казвайки: “Извинявайте!” и милият отговор е: “О, няма нищо.” Но, 
ако партньорът ви направи същото нещо, тогава викът на възмущение ще се чуе 
чак на улицата: “Нарочно го направи! Следващият път внимавай къде стъпваш с 
тези големи крака! Имаш две очи - използвай ги!” И така нататък. 

Това е заблудата на Сатана. Ако погледнете назад, в началото, когато се 
оженихте и наистина влюбени (ако сте били влюбени), вероятно ще откриете, че 
човешката любов е била достатъчна да покрие дребните раздразнения. 

Някои от вас са се безпокояли, когато сте били заедно, но са мислели, че 
след като се оженят ще бъде различно. Било е различно - по-лошо. 
Съпружеската двойка, която не може да се справи преди брака, не трябва да се 
жени. Ще има война, докато нещо не се промени драстично, докато не се научат 
да използват Божията любов. 

Любовта на Бога покрива малките грешки, помага ви да живеете заедно в 
любов и мир, без да се унищожавате един друг. Ако пренебрегвате Божията 
любов, ще погубите цялата любов и щастие на пътя си. Вие можете да се молите 
дълго за брака си, но без любовта на Бога в него, никога няма да имате дълго 
мир един с друг. Когато единият изръмжи, другият също му отвръща с 
изръмжаване. Първото нещо, което разбирате е, че това е война на думи; 
следващото е, че единият или другият се цупи, отказвайки да говори. Какво ще 
стане, ако дойде грабването? Исус ще ви остави - заедно. 

Можете да направите нещо за живота си. Време е да действате и да 
възстановявате нарушените взаимоотношения. Вижте се ясно чрез Божиите очи 
и разберете каква личност сте. Вслушайте се в себе си. Мнозина от вас са 
заблудени относно собствената си личност, мислят си, че цялата вина е в 
партньора им, и че е трябвало да се оженят за някой друг. “Ако мога просто да се 
измъкна от този брак” - оплаквате се вие. Това няма да помогне. Все още трябва 
да живеете със себе си. Ако и двамата брачни партньори претендират че са 
християни, със сигурност би трябвало да могат да се справят един с друг. Ако ли 



18 

 

не, нещо не е, както трябва. Ако претендирате, че сте християни, колко спокойни 
дни имате с партньора си? След като сте сключили брак един с друг, предполага 
се, че сте сключили брачен завет и с Бога. Как се справяте? Воювате ли един с 
друг? Ако отговорът е “да”, какво ви кара да го правите? Защо не воювате с 
дявола, вместо един с друг? Защо сте толкова раздразнителни? Защо сте 
намусени? Защо не се уважавате? Божията любов ще вдигне заблудата от очите 
ви, за да видите каква личност сте в действителност. 

Ако правите нещо, за да вбесите партньора си, защо не спрете? Можете да 
забележите, когато една муха дразни някой с бръмченето си, но пренебрегвате, 
дори харесвате дребните си дразнещи черти в характера. Знаете какво кара 
партньора ви да “избухне”, но целенасочено го запалвате и все пак твърдите, че 
сте невинен. “Е, просто исках да си разчистим сметките.” Не само, че си 
разчиствате сметките, но унищожавате брака и щастието си, Божия мир и 
радостта на Господа. Научете какви са очакванията на Бог за брака. 

Библията ни казва, че женитбата трябва да е свята и леглото неосквернено. 
Един мъж и една жена, които имат правилни сексуални взаимоотношения според 
Библията, притежават любов и нежност един за друг. Сексуалните 
взаимоотношения запазват чудесната връзка на любовта между съпрузите, 
когато се изпълняват по начина, предназначен от Бога. Бог е замислил секса и 
това е единствения начин, по който той трябва да се използва - в брака, така 
както Бог го е постановил. Ако сексуалните взаимоотношения в брака са нещо 
неправилно, Бог никога нямаше да създаде другарка за Адам, но когато дяволът 
поема контрол над тези взаимоотношения и осквернява човешкия дух, идва 
грехът. 

Това е времето, когато Бог се нуждае от нас, време в което да се съединим 
заедно в тялото на Христос в едно по-близко единство в нашия Господ. Бракът 
трябва да бъде изцелен, ако съпрузите са определени да служат на Бога и да 
отидат в рая. В този дом трябва да съществува Божията любов. 

Какво се казва за любовта в тринадесетата глава от 1 Послание към 
Коринтяните? Любовта дълготърпи. “Но, аз не мога да търпя дълго!” - казвате 
вие. Повтарям: В днешно време човешката любов не е достатъчна, трябва да 
имате Божията любов. Ако вземете Божията любов и я прибавите към човешката 
си любов, ще можете да обичате партньора си - дори  и да не харесвате лошите 
навици на другия. (Никога не съм съветвал жени да остават със съпруг, който 
физически злоупотребява и прелюбодейството е една от причините за развод, 
когато този, който е невинен, е свободен да сключи повторен брак.) 

Любовта е милостива. Милостиви ли сте към партньора си? Какъв партньор 
сте вие? Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Чувствате ли, че 
заслужавате повече отколкото партньора ви? 

Любовта не се раздразнява. Цупите ли се? “Не, просто не говоря днес. 
Може би след две седмици ще кажа нещо.” Ако знаете, че ще умрете, ще 
започнете ли да говорите? Ще предприемете ли нещо, за да оправите 
взаимоотношенията с партньора си? Тогава живейте според тринадесета глава 
на 1 Послание към Коринтяните, главата на любовта. 

Гледах един филм по телевизията, в който пътниците в един самолет 
мислеха, че самолетът ще се разбие. За една съпружеска двойка настана време 
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на признание. Да, и двамата си имаха някой друг “настрана”. Всъщност съпругът 
ходеше с най-добрата приятелка на жена си, но тъй като мислеха, че ще умрат, 
тя му прости. Но, когато разбраха, че самолетът няма да се разбие, между тях 
започна война. 

Много хора биха оправили нещата, само ако знаеха, че ще умрат, но в 
противен случай - не. Те просто бяха хванати на тясно и признаха, за да успокоят 
съвестта си. Каква заблуда на Сатана. 

 
Познавате ли наистина децата си? 
 

Можете да се заблуждавате относно децата си. Гледате ли ги заради това, 
което са? Познавате ли децата си? Човешката любов е много измамна, 
прикриваща и отказваща да забелязва грешките, които се допускат в собствения 
им дом. Родителите трябва да имат толкова много от Божията любов в сърцата 
си, че ако някой се оплаче от детето им, да го изслушат и след това да проверят 
истината. 

Някои родители се ядосват, когато ги информират за “невниманието” на 
детето им. Те просто си запушват ушите, когато чуват, че детето им краде или 
взема наркотици. Не искат очите им да са отворени за истината и не се 
занимават с това. С други думи, тъй като не желаят да си представят детето си 
такова, каквото всъщност е, те позволяват то да отиде в ада, а после наричат 
това любов. Ала това не е никаква любов, това е заблудата на дявола. 

Родителите, които са заблудени за греха, не биха разпознали дори греха в 
собствените си деца. Много деца отиват на места и вършат неща, където 
родителите им никога не биха отишли или вършили, когато са били на тяхната 
възраст - дори преди да открият Господа, но с течение на годините са приели 
разпуснатостта на света като начин на живот. 

Никога не приемайте начина на живот, който противоречи на пътя към 
святостта и Божията чистота, ако искате децата ви да открият пътя към рая. Ако 
не живеете Библейските истини сега, като пример за децата си, ще застанете 
виновни пред Бога, ако те отидат в ада. Трябва да бъдете твърди, без значение 
какво казват децата ви, без значение колко ви критикуват. Покажете Божия 
авторитет на тези деца! Никога не им разрешавайте  да ви принудят да 
позволите неправилното. Несъмнено децата могат да окажат натиск върху 
родителите, но Бог не очаква от вас да се подадете на този натиск. 

Имал съм майка и татко, които доста са ме наказвали, и които добре са 
знаели как да изгонват демони с пръчка. Дяволът вика: “Нарушение! Нарушение! 
Не трябва да наказваш децата си днес!” Децата отиват в ада, тъй като 
родителите вярват в тях. Ако децата не се наказват се подготвя почвата, върху 
която дяволът да поеме контрол. Там където родителите нямат авторитет в дома 
си, децата стават своенравни. 

Истината, Словото на Живия Бог, трябва да управлява дома. Обучавайте 
децата си в пътя, който трябва да ходят, пътя на Господа. Не бива да се 
позволява на децата да отвръщат дръзко на родителите си и да им налагат 
желанията си. 
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Сатана обича да използва децата, за да ви заблуди. Те може да ви 
заблуждават с фалшива любов и лъжи, за да постигнат целта си. Допускате ли 
това? Има ли някакво наказание? Кражби, лъжи - позволявате ли всичко това? 
Имат ли вашето разрешение за всичко, което да правят? 

В днешно време ако едно момиче забременее извънбрачно, в очите на 
света това не е “голяма работа”. Но и днес това е толкова грешно, както и преди 
години. Без искрено покаяние тя и момчето ще отидат в ада за извършеното от 
тях блудство. На много родители им е все едно и от тях децата са се научили на 
неморалност. Като Божии деца, ние трябва не само да имаме добър морал, но 
Божията истина, праведност и святост в живота си. Бог очаква от нас да 
поддържаме един морално чист дом и да представяме Божията истина. 

Родители, предайте се на Божията любов, за да победите! Неговата любов 
ще ви помогне като християнски съпруг и съпруга да спрете препирните, врявата 
и подмятането на злобни забележки. Бъркотията може да остави следа у децата, 
а любовта поддържа близките взаимоотношения в семейството, премахва 
раздорите и критикарството. Любовта ще ви помогне, когато се карате заради 
децата си, заради пари, заради каквото и да е. Трябва да има съгласие в 
Божията любов във всички аспекти на брака ви. Не използвайте децата като 
средство срещу другия. Бъдете единомислени; и ако има някакви противоречия в 
мненията ви - обсъдете ги насаме, а не пред децата. Откажете да задържате 
каквото и да е раздразнение и обида в сърцата си, защото те ще се развият и ще 
ви унищожат. Предайте ги на Божията любов преди да се превърнат в нещо 
грозно, преди да започнете да се “скитате безцелно” и да бъдете изоставени - 
казва Господ. Бог ви предупреждава. 

Трябва да знаете какво представлява грехът. Децата се нуждаят от 
родители, които ще отделят правилното от неправилното още от раждането им. 
Те трябва да бъдат обучавани да не лъжат и да не крадат, защото ще отидат за 
това в ада. 

 
Пророкувани измами 
 

Живеем в свят пълен с лъжливи доктрини, хората жадуват само за 
“спокойни” неща, които са им пророкувани, а не за истината, която ще ги направи 
свободни. “Те са непокорни люде, чада лъжци, чада, които не искат да слушат 
поуката Господна. Които казват на гледачите; Не гледайте, и на пророците: 
Не ни пророкувайте правото. Но говорете ни ласкателно, пророкувайте 
измами” (Исая 30:9,10). “Пророкувайте измами” - викат църковните членове днес. 
“Не искаме истината!” Не описа ли същото и Павел във 2 Тимотей 4:3,4: 
“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже 
ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и като 
отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.” Хората искат 
думи, които няма да нарушат представата им за себе си. Те отказват да бъдат 
обективни спрямо своите грешки. Вие такъв човек ли сте? Когато ви кажат, че 
грешите, изследвате ли го открито, оценявате ли го? Поправяте ли се? 
“Изобличавай мъдрия и той ще те обикне” - четем в Притчи 9:8. 
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Има семейства, които ходят на църква, но пренебрегват прилагането на 
истината на Божието слово в живота си. “Недейте се лъга; Бог не е за 
подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне” (Галатяни 6:7). 
Дяволът вярва в този стих... наистина! Той иска вие да посеете семена, от които 
ще има лоша жътва. Няма нужда да работите, дяволът ще сее вместо вас. Той 
започва със семена на заблуда, използвайки определени демони да ги засеят, 
заблудителни духове, които заслепяват хората, обладавайки ги и предавайки ги 
на заблуда. 

Мнозина заблудени твърдят: “О, ще отида в небето.” Какви са показателите 
ви? “Аз ходя на църква. Кръстен съм във вода.” Но, ако нямате кръвта на Исус в 
сърцето си, вие сте се заблудили, както толкова много други църковни членове, 
които вече са в ада. Множества, които са били кръстени във вода или са били 
утвърдени, са умрели и загубени. Хора, които са мислели, че някой друг може да 
се моли за премахване на греховете им, вече са в ада. 

Няма втори шанс след смъртта. Ако умрете в грях, никой няма да приеме 
Бога вместо вас. Да вярваме в противното е заблуда. Веднъж попитах една 
жена: 

“Спасена ли си?” 
“Ходя на църква” - беше отговорът. 
“Църквата няма да те отведе в рая” - отвърнах аз. 
“Аз вярвам, че моята църква ще ме отведе!” Тя беше искрена - искрено 

заблудена. 
Завистта и споровете, както и лъжливата доктрина, разрушават много 

църкви, докато те повече не функционират на духовно ниво и семействата са 
съборени от това. Бог се е оттеглил оттам. Завистта и споровете са заели 
мястото на Божията любов. Бог мрази всичко, което причинява объркване в 
редиците; всичко, което ограбва Божия народ от това, което Бог им е дал. В 
толкова много църкви дяволът е посял семена на заблуда и поради това се 
очертава една ужасна жетва. 

Някои църкви заместват Божията любов с човешка любов. В 
действителност те нямат служител, а социален работник, наричащ себе си 
Преподобен. Призивите за покаяние са нечувани. Душите заемат задните места. 
Добри, морални хора отиват в ада, тъй като опитността новорождение не е била 
проповядвана. 

Заблудени ли сте? Не знаете ли, че сте новородени и живеете чрез 
Божието слово? Мислите ли, че никой не знае със сигурност? Тогава сте 
заблудени. Обърнете се към Бога и изпълнете мисията, която Той е планирал за 
вас. 

 
Бягайте за живота си! 
 

Вие, подобно на Йосиф в Стария Завет, трябва да бягате от дявола. 
Дяволът използва жената на господаря на Йосиф, опитвайки се да го унищожи, и 
дяволът е готов да предложи каквото и да било, за да ви улови в капана. Йосиф 
отблъсна необузданите предложения на жената на господаря си, но един ден, 
когато нямаше никой, “тя го хвана за дрехата и му каза: Легни с мен. Но той 
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остави дрехата си в ръката й, избяга и излезе вън” (Битие 39:12). Йосиф 
побягна за живота си. Жената на господаря му се разгневи. Тя излъга, казвайки, 
че Йосиф я е нападнал и след това избягал, когато тя извикала. Поради това той 
беше хвърлен в затвора, но Бог го изведе оттам и го постави в положение да 
бъде втори след Фараона. Каквото и да ви струва, каквато и жертва да е нужна - 
поддържайте Бога. Ако трябва да бягате за живота си, за да се въздържите от 
забранения плод, по-добре бягайте. Другата възможност е вечно проклятие в 
ада. 
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