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ПРЕДГОВОР 
 

Един от най-популярните грънч състави в Европа покани нашата група, "No Longer 

Music" (в превод - Не вече музика), на турне с тях в Полша. Аз бях довел певеца им при 

Христа и той бе попитал: "Искате ли да дойдете на турне с нас и да разказвате на 

хората за Исус след концертите?" 
Когато свириш пред публика, която мрази християните, трябва да правиш много 

щури работи, за да привлечеш вниманието й. Понякога на нашите концерти поставяме 

на сцената стена, на която са нарисувани хора, премазвани в оградата по време на 

футболен мач в Ливърпул, Англия. Стената се осветява от червен прожектор, а 

останалата част от сцената е тъмна. Това създава мистериозна, особена атмосфера. 

Съставът стои встрани и свири необикновена музика, за да подсили въздействието. 
Аз пропълзявам на подиума през сценичния дим и отивам директно зад стената, 

надянал противогаз и с верижен трион в ръка. Към триона е прикрепен безжичният ми 

микрофон. Когато групата започне някоя песен, аз включвам верижния трион и 

ускорявам оборотите, докато съм все още зад стената. 
В този момент множествата обезумяват, защото си мислят, че това е най-

хубавата музика, която някога са чували. Аз започвам да правя прорез през стената с 

верижния трион, което още повече влудява публиката. Тогава отивам най-отпред на 

сцената, вдигам във въздуха верижния трион и продължавам да му ускорявам 

оборотите, докато един от състава ни, приличащ на вампир (той прилича на вампир без 

дори да се опитва, което е наистина страхотно, като размисли човек) и облечен в черна 
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пелерина, идва и отнема верижния трион. Аз свалям противогаза си и концертът 

започва. 
В дъното на сцената имаме голям екран, на който прожектираме думите на 

песните си. Аз пея: 

 
Казваме, че злите системи все още владеят 
Как можеш да имаш бъдеще, щом още има място, където да отидеш 
Присъедини се към революцията 
Пренеси я на улицата 
Но тя няма да стане като хвърляме камъни по полицията 
Казвам аз и Исус казва 
Единственият път към мира е любовта. 
 

Публиката мисли, че това е толкова страхотно и се увлича все повече и повече. 

След това ние изпълняваме песента против оръжията и предаваме смисъла й, като 

разстрелваме състава. Аз има пушка - тя е истинска - но слагаме халосни патрони в нея. 

Първо застрелвам китариста, после барабаниста, после басиста, после и себе си. 

Момчето, което прилича на вампир, идва отново, овързва краката на бас-китариста с 

въжета и някои го провисват с главата надолу. Свирим следващата песен, докато той 

виси там. 
Продължаваме нататък с концерта, докато стигнем до онази част, в която 

представяме осъвременено разпятие и възкресение на Исус. Аз искам да обрисувам 

ужаса на кръста и трябва да разберете, че това става на светско турне - не в църква. Ис-

кам да покажа, че кръстът не е клише, не е красиво бижу, което носим на шиите си. Как 

бихме могли да разберем какво е означавало за Исус да умре за нас по такъв начин, 

когато кръстът се е превърнал в красив религиозен символ? Тогава той е бил средство 

за унижение и мъчение. Бил е нещо оскърбително, не красиво. Кръстът е бил ужасно 

нещо. 
Затова на сцената представяме това разпятие, но не използваме обичайния вид 

кръст. Имаме трънен венец с капсули кръв по него, така че аз съм облян в кръв, за да 

покажа ужаса на кръста. Поставят ме в ковчега, докато човекът, представящ дявола, пее 

за своята победа, за това как е убил Божия син. После става земетресение и следва 

възкресението - аз излизам от ковчега. 
На един концерт в Полша, след като излязох от ковчега, се опитах да обясня на 

хората какво са наблюдавали току-що. На тях не им се понрави, защото когато издигаш 

Исус на място, където Сатана обикновено има думата, се надига реакция. Знаех, докато 

говоря, че говоря с Божия авторитет. Знаех, че е осезаем - можех да го усетя. Но когато 

правиш това, възбуждаш много неща. 
Отпред имаше група неонацисти, които викаха с всичка сила: "Вървете си у вас, 

вървете си у вас." Едни други също крещяха и викаха. Аз крещях през голям 

високоговорител в амфитеатъра, за да бъда чут въпреки викащите хора - толкова силно 

ревяха срещу нас. Обясних им това, което бяха видели и че не е нужно повече да вярват 

на лъжи, че съществува личен Бог, който се грижи за тях. 
Бог не е безлична сила. Той е Баща със съкрушено сърце. Обича ни с гореща 

любов. Нашите чувства са от значение, страданието ни е от значение и е важно какво 

ни се случва, защото Бог е личен Бог. След това говорих за стената, която сме изгра-

дили между нас и Него, поради което Той е изпратил малкото си момченце да дойде, да 

страда и да умре. Казах на публиката, че точно това сме им показали на сцената. Но, 

продължих аз, добрата вест е, че Исус възкръсна от мъртвите и ако искат да го познаят, 

нека излязат напред. 
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Не забравяйте, че това беше светско турне, значи бе наистина много странно да 

правим такива неща. Нацистите крещяха, някои хора викаха, но други излязоха напред 

и буквално напълниха сцената. Докато хората прииждаха, един пияница също се качи и 

започна да се подиграва на всички, дошли отпред. И тъй, те не само трябваше да си 

пробиват път, за да стигнат до подиума, но и после им се присмиваше този пияница. 

Ние направихме нещо, което наричаме "обърнат призив при олтара"
1
 и някой му 

помогна да слезе от сцената. 

По време на това турне видяхме осемстотин деца да откликват на нашия призив. 

Сто и четиридесет дойдоха на "Лагера за Исус", където прекарахме пет дена с тези 

момичета и момчета от светския фестивал. През това време ги учехме какво означава да 

следват Исус, какво означава да му дадат всичко. Спомогнахме и за образуването на 

групи за библейско изучаване из цялата страна. 

Живеем в невероятно време и аз съм просто изумен от жетвата. Хората са 

толкова отворени. Навсякъде, където отивам, е едно и също. Няма значение каква е 

групата от хора. Днес съществува невероятен духовен глад. 

Но в същото време, днес е и денят на фалшивите радикали. За мнозина да си 

радикален се определя от лозунгите, които носим на дрехите си или от музиката, която 

слушаме от стереоуредби- те си. Вярвам, че днес е денят, когато се нуждаем от 

истински революционери и истински радикали. Не е необходимо да се присъединим 

към останалата част от света и да бъдем този фалшив тип революционери. Ако някога 

сме имали нужда от истински революционери, това време е днес. А да си истински 

революционер означава да си като Исус. 

 

 

ПОСВЕЩЕНИЯ 
 

Тази книга е посветена на всички онези невероятни хора, с които Бог ми е дал 

привилегията да работя в интернационалния ни екип: Кен и Линли Грийн, Хейдън и 

Дамарис Кингдън, Джон и Лиз Раш, Тон Снелърт, Шон Кленси, Джъстин Кингдън, 

Ший Елиът и Стийв и Беки Найт. 

Специални благодарности на директора на "Стайгър Минеаполис", Марк 

Джонсън, и съпругата му Норийн, и на шайката, Нейтън, Уейн и групата "Better Than 

Nothing" ("По-добре от нищо" - бел.пр.). Благодаря на Нийл и Карън Ледърбароу, които 

работят в Лондон. Специални благодарности на Емили Монтгомъри за отделените 

часове редакторска помощ и на Арт Монтгомъри за приятелството и подкрепата му. 

Благодаря на Мери Роуз Джоунс и на човека, който копае дупките за подпорите на 

оградата, Стю. Благодаря на Стийв Найт за помощта му по художественото 

оформление. Благодаря на Ланс Смит за часовете, отделени за даване на експертни 

съвети и за компютрите в служението!!! Благодаря на Клиф Смит, Ан Диксън и Беки 

Смит за помощта по преписа. Благодаря на Кай Кирш за поддържане на цялото нещо. 

Благодаря на Скот Хилстром и Алтъни Уолтън. Благодаря на Хенри Фан Манен за 

годините, прекарани заедно. Благодаря на Дарек и Ела Малежонек за приятелството и 

примера им. Благодаря на Джеймс Лангто за това, че се грижеше за нашата честност. 

Благодаря на Яна Чикойн, Алън Тали, Анди Елдред и на Маркус Арден за мъдрите му 

съвети. И, най-сетне, благодаря на Майкъл Сенгъл и Тило Лиър за часовете на 

саможертва и служене. 

                                                           
1 "reverse altar call" - игра на думи с "reverse charge call" (телефонен разговор с "обърнато плащане"), 

т.е. телефонен разговор, прехвърлен за сметка на избирания (бел.пр.) 
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Най-накрая благодаря на моята съпруга Джоди, която ми дава куража да стана от 

леглото всяка сутрин, и на синовете си Аарон и Бен. 

 

 

-1- ДА ТАНЦУВАШ С БРЪСНАТИ ГЛАВИ 
 

Когато пристигнахме в Нуремберг, Германия, бях болен и ме тресеше. Главата ми 

пулсираше и се чувствах много слаб. Беше определено да свирим в Кома. Това бе 

известната щаб квартира на ултралевите комунисти и на други групи от 

контракултурата по онова време. Там се навърташе фашистка младежка банда от 

бръснати глави, отдадени на насилие и неонацистки идеи. Рок маниаците и психарите 

воюваха с бръснатите глави и пънкарите. Доколкото знаеше организаторът, за първи 

път християнски състав щеше да свири там. 
Следобеда, докато нагласяхме апаратурата, двама бръснати глави дойдоха в 

Кома. Те искаха да убият тогавашния ни китарист Брайън Хейз. Това беше често 

срещан проблем при Брайън - разни хора все искаха да го убиват. За негова радост, 

обаче, бръснатите глави се отказаха от намерението си. Очевидно го помислиха за 

някой друг. 
И двамата бръснати глави имаха джобни ножчета и искаха да ни впечатлят 

колко са остри. С тях те издълбаха рисунки по ръцете си, като режеха непосредствено 

под кожата си и оставяха там драскотина. Единият от тях нарисува триъгълник. Не 

можах да разбера какво се опитваше да нарисува другият. Той не бе толкова талантлив, 

колкото първия. 
"Хей, гледайте какво мога да правя!" каза единият от бръснатите глави. Той взе 

една бирена бутилка и я разби о челото си. После застанаха на разстояние около три 

метра един от друг и единият плюеше, а другият улавяше плюнката с уста. 

Докато ставаше всичко това, ние се опитвахме да пазим самообладание и да си 

подготвяме апаратурата. Надявахме се да създаваме впечатлението, че това, което 

вършат, ни изглежда съвсем нормално. 

"Много се забавляваме на тези концерти," казаха те. "И как?" попитах аз. 

"Хващам приятеля си през кръста," отвърна единият. Тогава по-едрият вдигна 

другаря си, като го хвана през кръста и започна да го люлее наляво- надясно. 

"После той си опъва краката напред, така че да може да рита хората по главата с 

ботушите си," каза той. 

"Този концерт ще е голяма работа," помислих си аз. 

"Много хора ще дойдат тази вечер," продължи същият. "Бръснати глави, 

пънкари и рок маниаци, а те мразят американците," добави той. 

Почти беше време концертът да започне. В залата имаше около сто и петдесет 

души. Това може да не изглежда много, но когато те са бръснати глави, пънкари и рок 

маниаци, на човек му се струва, че са огромно множество. 

 Не ми беше добре, когато съставът се събра за молитва преди концерта. Малко 

се страхувах, меко казано. Главната бариера, която трябваше да преодолеем онази нощ, 

ако искахме Бог да бъде прославен, бе страхът. Преди това много пъти се бях изправял 

пред тази бариера. Именно в такива моменти действително изявяваш вярата си. Нещо, 

което е помагало на нашата група в подобни ситуации, е 1 Коринтяни 2:1-5. Там Павел 

казва:  

 

„И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене да ви 

известя Божията тайна; защото бях решил да не зная между вас нещо 
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друго, освен Исус Христос, и то Христос разпнат. Аз бях немощен между 

вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми 

не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух 

и от сила; за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на 

Божията сила.“ 

 

 Тук се разглежда цялата тази сфера на страха. Третият стих е особено важен. „Аз 

бях немощен при вас, страхувах се и много треперех.“ Това е много добро описание на 

нашето състояние в онзи момент. Но нещата не спират там. Погледнете четвърти и пети 

стих. Думите на Павел са били потвърждавани от Божията сила. 

Бог не иска да живея в страх, осъзнах аз. Ето защо често се молим един за друг 

да бъдем освободени от уплахата. Бог искаше да съм готов да се моля и с друга 

молитва. „Господи, дори когато коленете ми се тресат и гласът ми трепери и не знам 

какво да кажа, помогни ми да ти се покоря,“ помолих се аз. Ако искам Бог да ме 

употребява в значима степен, ще идва време, когато трябва да устоявам на страха. 

Тогава започвам да упражнявам действителна вяра.  

Не се иска твърде много вяра да погледнеш на дадена ситуация и да кажеш: „С 

това мога да се справя. Това е нещо, което мога да извърша.“ Вярата идва, когато 

осъзнаваш, че без Божията помощ със сигурност ще се провалиш. Вярата представлява 

стоене в положение на слабост, като правиш себе си напълно зависим от Бога. Тогава 

хората могат да видят Неговата сила и само тя ще работи в тези ситуации. 

 Концертът ни в Нуремберг бе такъв тип ситуация. Нуждаех ме се Бог да разкрие 

силата Си. Нуждаехме се от един реален Исус, не философски или теологически. 

 „Господи, не ме е грижа колко болен се чувствам или колко ме е страх. Няма да 

позволя на уплахата да ме управлява. Ще тръгна в немощ. Ти трябва да разкриеш 

силата Си,  иначе ще умрем.“ 

 Всичките думи на нашите песни бяха преведени на немски и се прожектираха на 

екран. С наближаването на концерта обсъдихме най-добрия начин, по който да 

започнем своето представяне. Избрахме песента „Ние Ти се покланяме и благоговеем 

пред Теб,“ изпята без музикален съпровод. Коленичих на сцената със затворени очи и 

си представих как някой ме рита с ботуш по главата, докато пея. Тогава започнахме 

концерта.  

Както казах, бях болен и трескав. Щом започнахме, се почувствах по-силен от 

всякога. Божият авторитет бе върху нас и аз можех да усетя Святия Дух всред 

публиката. При тази тълпа от пънкари, бръснати глави и рок маниаци нямаше никакви 

смущения по време на целия концерт. Никакви боеве, никакво грубо танцуване, 

придружено с удари, нищо. Те стояха тихо, слушаха музика и четяха думите. Ако 

въобще разбирате такава една сцена, ще сте наясно какво чудо бе това. 

 След концерта проповядвах около двадесет минути, а те слушаха. Една пънкарка 

предаде сърцето си на Исус онази вечер, а много други разговаряха с членовете на 

състава за нашето послание. 

 Аз се чувствах здрав и пълен със сила по време на концерта. След това се върнах 

към предишното си състояние. Навярно Бог искаше да ми напомни, че силите не са 

били мои. 

 Следващата година свирихме отново в Кома и преживяхме почти същото. 

Нашият барабанист доведе един младеж при Исус след концерта.  

 

ПРИМЕР #111 

ЗА СЛУЧАИ, КОГАТО ИСКАТ ДА УБИЯТ БРАЙЪН: 
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Целият ни състав, включително моята съпруга и двама сина, тъкмо бяхме слезли 

от микробуса си във Вроклав, Полша. Огромен пънкар от отсрещната страна на 

улицата прекоси и блъсна с глава Барйън. Нямаше никаква причина за това. Ние 

нищо не бяхме направили. Този мъж имаше зъл и подъл вид и, напълно 

непровокиран, просто блъсна с глава Брайън. 

 

ПРИМЕР #112 

ЗА СЛУЧАИ, КОГАТО ИСКАТ ДА УБИЯТ БРАЙЪН: 

 

Веднъж, след репетиция на състава, отидохме в едно кафе в Амстердам, наречено 

„Яйчен крем“. Това бе място, навестявано от хипита-нюейджъри (привърженици 

на „Новата епоха“) и ние обичахме да ходим там, защото можехме да купим 

евтина храна. Седяхме и се хранехме там, когато изведнъж някакъв човек от 

отсрещната маса погледна Брайън и каза: „Да не би да имаш някакъв проблем? 

Защо ме гледаш така?“ Той искаше да се бие с Брайън точно там, в ресторанта. 

 

ПРИМЕР #113 

ЗА СЛУЧАИ, КОГАТО ИСКАТ ДА УБИЯТ БРАЙЪН: 

 

Един ден Брайън си вървял по улицата в Амстердам. Някакъв мъж, който 

минавал покрай него в микробус, протегнал ръка и просто тряснал Брайън по 

главата без причина. После отпътувал.    

 

ПРИМЕР #114 

ЗА СЛУЧАИ, КОГАТО ИСКАТ ДА УБИЯТ БРАЙЪН: 

 

Веднъж аз исках да убия Брайън. Не поради някаква конкретна причина, просто 

внезапно ми дойде такъв импулс. 

 

 

-2- МЕЖДУВРЕМЕННО, НА АНАРХИСТКИЯ 

ФЕСТИВАЛ 
 

Апартаментът се състоеше главно от стереоуредба и дюшек на пода и стаята бе 

попила мириса на марихуана. „Слушай това. Няма да повярваш – изумително е,“ каза 

Боб
2
, докато ми подаваше слушалките. Но трябва да слушаш тази песен на тъмно,“ 

продължи той. 

 Аз взех слушалките и се излегнах на дюшека, а  той угаси осветлението. 

Първото нещо, което чух, бе прекрасна  флейта с безплътно, подобно на нюейджърско, 

излъчване. Можех да си се представя как се разхождам през поле със сюреалистични 

цветя. Една жена пееше: „Може никога да не слезеш долу, може никога да не слезеш 

долу, може никога да не слезеш долу.“ 

 Музиката бе прекрасна и аз се оставях да бъда отнесен от прелъстителния 

женски глас, носещ се като в транс. После дочух приглушени на заден план, но едва 

доловимо. Красивият глас повтаряше: „Може никога да не слезеш долу.“ 

Приглушеният говор стана по-силен и аз можех да разбера една от думите. Звучеше 

нещо като: „Готов, готов, готов.“ Жената продължаваше да пее, но неясният говор 

                                                           
2
 Това не е истинското му име 
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започна да заглушава гласа й. можех да чуя „Готов д-, готов д-, докато думите ставаха 

по-силни и надделяха над женското пеене. 

 

НАЙ-НАКРАЯ ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО,  

 

КОЕТО ЧУВАХ БЕШЕ 

 

ГОТОВ ДА УМРЕШ 

 

ГОТОВ ДА УМРЕШ 

 

УМРЕШ, 

 

УМРЕШ   
Докато лежах и слушах това, аз си мислех: „А-а, тази музика е велика,“ макар че 

малко ме плашеше. Усетих странни тръпки да лазят по гърба ми. 

 Боб дойде да ме види, когато работех в планините в Колорадо, Америка. 

Седяхме край едно поточе, планините виждаха в далечината и беше пълнолуние. Боб 

имаше наистина дълга коса и свиреше на ситар
3
. Той изсвирваше един тон на ситара си 

и после разлюляваше косата си. Тя започваше да се вее напред-назад около лицето му. 

Луната хвърляше мистериозни сенки върху потока. Боб натискаше друг тон и косата му 

се развяваше в обратната посока. Почти изглеждаше така, сякаш тя бе обучена да се 

движи според музиката, а може би имаше свой собствен ум. 

 Боб вярваше, че заниманието с тези неща му помага да бъде по-успешен и му 

дава сила. Когато навлезе в окултизма и спиритизма, смяташе, че това е безопасно. 

Смяташе, че не е голяма работа. А точно така Сатана искаше Боб да си мисли. 

 Всъщност, Сатана не желае никой да вярва, че той съществува. Ако ти казваш: 

„Остави ме на мира. Не вярвам, че Сатана съществува“, той иска точно това. Ако 

вярваш в съществуването му, тогава ще вярваш и в съществуването на Бога. 

 Но ако наистина се забъркваш в духовни занимания, Сатана иска да си мислиш, 

че това е безвредно, просто шега или че ще ти даде сила. В началото е привлекателно, 

но винаги се превръща в страх. В Посланието на Петър 5:8 се казва, че дяволът е като 

рикаещ лъв, търсещ хора, които да погълне. Така че, първото нещо, което ще се случи, 

ако започнеш да се занимаваш с окултизъм,е навлизането на страх в живота ти. 

 Ако си мислиш, че нормално да проявяващ любопитство относно спиритизма и 

окултизма, ти си в сериозна беда. Ако слушаш музика, повлияна от този тип неща, не се 

самозалъгвай, играеш си с огъня. Това не е нещо дребно в Божиите очи. То е духовна 

                                                           
3
 ситар – индийски струнен инструмент (бел.пр.).  
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проституция и Той я презира. Защо? Защото ни дава лъжливо чувство за сигурност и ни 

прави много горди.  

Тази гордост ни разделя от Бога, защото започваме да вярваме, че имаме силата 

вътре в нас, че не ни е нужно да коленичим пред един свят Бог и че не сме отговорни 

пред Него, защото всички ние сме богове. 

Едно момиче, което преди посещаваше библейската ни група в Амстердам, беше 

наистина силно увлечена по сатанистката музика. Аз така и не можах да разбера защо. 

Обикновено много от тези състави канеха хората да излязат напред и когато някои се 

приближаваха до подиума, членовете на групата ги ритаха в лицето с ботушите си. Те 

крещяха: „Мразим ви! М---ви!“ на публиката, която им пляскаше и одобряваше. 

 „Защо ходиш да слушаш тези групи?“ – попитах я аз. 

 „Когато отивах на концертите, се страхувах. Имах чувството, че съм в ада. Но 

знаеш ли какво? Усетих, че силата и властта ме привличат“, каза тя. 

 Веднъж нашият състав „No Longer Music”свири в голяма концертна зала, 

наречена „Яап Еден Хол“. На следващи ден свириха „Slayer” (в пр. – убиец), група 

изпълняваща дет метъл. Вестниците го озаглавиха: „Небето и адът в „Яап Еден Хол“. 

На концерта на „Слейър“ певецът прикани хората да се присъединят към армията на 

Сатана. 

 В най-гледаното време на холандската телевизия, докато някаква група свиреше, 

соло вокалистът взе една сабя и поряза китариста по ръката. Кръв шурна по цялата 

сцена. 

 В Холандия се правят тениски с надпис: „Не те обичам – (подписано) Исус 

Христос“. Състави свирят за славата на самоубийството и самоосакатяването. 

 Нашата група бе поканена да свири на един анархистки фестивал в Антверпен, 

Белгия. Организаторът наричаше себе си Фермера Фред. „Чухме, че пеете за това, което 

вярвате. Смятаме, че това е страхотно. Бихте ли свирили на нашия фестивал? Там 

имаме групи с добро качество, като „Suicide Commandos” (в пр. – Отряд на 

самоубийците), „Dehumanization” (Обезчовечаване), „The Damn Idiots” (Проклетите 

идиоти) и „Carbonized Kids“ (Овъглени деца). Ще дойдете ли?“ покани ни той. 

 После Фермера Фред обясни, че отначало са мислили да проведат фестивала си 

през юли, но няколко хардрокери отишли там една седмица по-рано и опустошили 

мястото. Така че те отмениха концерта за октомври. 

 Твърди пънк състави дойдоха от Белгия, Англия, Германия и Холандия. Ние 

пристигнахме с цялата си група, защото искахме нашите хора да се молят, размесени с 

тълпата. Надявах се, че ще бъдем едни от първите, които ще свирят, защото осъзнах, че 

в разгара на вечерта хората все повече ще се напиват и ще пощуряват. 

 Фестивалът бе наистина анархистки по това, че никой не знаеше кога ще 

свирим. Все ни казваха: „По-късно“ и аз ставах все по-неспокоен. Най-накрая ни 

съобщиха, че ще бъдем шести, следователно, предпоследни. Групата, която свиреше 

точно преди нас, бе най-тежката за вечерта. Локви бира, дълбоки два пръста, покриваха 

пода. Певецът се търкаляше по земята, като крещеше нецензурни неща и човек 

буквално можеше да почувства злото на това място. 

Дори твърдите пънкари се бояха от този тип. Той изглеждаше обладан от множество 

демони. Докато наблюдавах, усетих вълни на страх да ме заливат. „Когато започнем да 

свирим, с нас е свършено“, помислих си. 

 Докато ставах все по-уплашен, Ейприл, момиче от нашата група, се приближи 

към мен. „Искам да ти кажа нещо, което ще те насърчи“, започна тя. 

 „Да, кажи ми го. Няма да ми е излишно малко насърчение“, отвърнах аз. 

 „Помниш ли какво каза по време на библейското изучаване на кораба в 

Амстердам миналата седмица?“ попита тя. 
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 „Не“, отговорих, „какво съм казал?“ 

 Тя ми напомни нещо, което бях обяснявал за последната битка между Бог и 

дявола. В края на времената Антихриста ще събере войска, която да се бие срещу Бога. 

Исус ще се появи и ще унищожи Антихриста и неговата армия с дъха на устата Си. 

 

„И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на 

устата Си и ще изтреби с явлението на присъствието Си“. 

- 2 Солунци 2:8   

 

 По време на библейското изучаване аз бях казал: „А сега, нека да илюстрираме 

това“. Повиках Брайън при себе си на подиума. Той беше щангист. „И така, нека 

предположим, че Брайън е Антихриста. Той е човекът, в когото дяволът ще излее 

всичката си зла сила“, казах аз. 

 После помолих Брайън да се поразкърши пред тях. Той започна да показва 

различни пози пред групата, докато всички му пляскаха и го аплодираха. „Сега да се 

престорим, че аз съм Исус“, продължих по-нататък. (Когато си говорителят, можеш да 

си избереш кого да представляваш.) :Хайде, Брайън, атакувай ме“, казах аз. 

 Брайън тръгна към мен и точно, когато беше вече близо, аз леко духнах срещу 

него. Той полетя назад и се строполи върху няколко човека. (Ние се бяхме упражнявали 

предварително.) 

„Това казва Библията“, заключих аз. „Антихриста и армията му представляваха 

цялата сила на дявола, а Исус просто унищожи всички тях с дъха на устата си. Аз може 

да съм слаб и уплашен, но нашият Бог е огън, който пояжда. 

 

Междувременно, на анархисткия фестивал… 

 

 Опитах се да се насърча от думите на Ейприл, докато гледах как певецът се 

въргаля още веднъж в бирата по подиума. Но, честно казано, трябваше да събера цялата 

си смелост, за да не избягам през най-близкия изход. 

 Събрахме се заедно и казахме: „Благодарим Ти, Господи. Ще трябва да изявим 

на дело вярата си днес“. 

 Когато стъпих на сцената, аз се взрях в задимената, претъпкана зала, пълна с 

крещящи, полудели хора. Докато пеех през техните насмешки, усетих как Божията сила 

слиза върху мен. Когато се изправих на крака, почувствах в себе си такава власт от 

Святия Дух, че си помислих: „Не аз трябва да се боя от вас. Вие трябва да се боите от 

мен“. Струваше ми се, че тълпата бе видимо докосната от силата на Святия Дух, която 

излизаше от устните ми. 

 След концерта един мъж от твърда пънк група от Ливърпул, Англия, се 

приближи към мен. „Когато чухме, че сте християни, възнамерявахме да ви пребием от 

бой“, каза той. (Малко изчиствам речника му.) „Но докато свирехте, усетих някаква 

Енергия“. Този човек нямаше предвид силата на звука. Той свиреше в твърда пънк 

група. Това, което казваше, бе, че усеща сила в нашата музика, която той не притежава. 

„Вижте сега, аз съм анархист, но може би Исус има нещо. Вие предавате вашето 

послание по-добре, отколкото ние – нашето. Може ли да ни дадете демо касета с 

вашата музика?“ помоли той. 

 Бог беше толкова мощно с нас, че последният състав се сби и отказа да свири. 

Ние се оказахме главната група на един анархистки фестивал. Фермера Фред ни 

благодари и ни попита дали бихме желали да участваме пак. Той дори каза, че може да 

посети някой път групата ни за библейско изучаване в Амстердам. 
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 Така че, както виждате, Исус е по-силен. Този, който е в нас е по-велик от онзи, 

който е в света. 

 

ДЕП-ОЗИРАЛ В НЕБРАНО ЛОЗЕ 

 

Близки приятели на Джони Деп споделят поверително, че актьорът има проблеми 

с новото си имение в Холивуд Хилз. Всичко започнало с партито по случай 

настаняването на Деп, организирано в Деня на Вси Светии. Звездата от „Ед Ууд“ 

наел медиум и провел няколко сеанса през онази нощ. Идеята била да се 

„разговаря“ с няколко починали актьори, между които Ривър Финикс, Брандън 

Лий, Джон Кенди и предишния собственик на къщата, Дракула звездата от 1931 г., 

Бела Лугози. Макар, че не са се появявали призраци, имението е жертва на 

неестествени прояви (скърцащи врати, движещи се мебели и т.н.), откакто Деп се 

опитал да възкреси мъртвите. 

 

(Източник неизвестен – Докато сглобявах книгата, изгубих източника, така че ще 

трябва просто да разчитате на моята дума.)  

 

 

-3- ИСКАМ ДА БЪДА ИСТИНСКИ 

РЕВОЛЮЦИОНЕР 
 

Познавам един човек, който е истински революционер. По време на военното 

положение в Полша той се сражавал по улиците с полицията. Дарек водел 

демонстрации срещу комунистическото правителство. Тогава полицаите идвали с 

палки и го биели. 

 Комунистическото правителство искало Дарек да постъпи войник, така че той се 

правил на луд в продължение на един месец. Седял си на леглото и се преструвал, че го 

е страх да слезе от там. Майката на Дарек извикала лекар и казала, че нещо не е наред 

със сина й, защото го е страх да стане от леглото. Поради това на него му се разминало 

и не бил взет войник в комунистическата армия. 

 Един приятел на Дарек не се миел и не ходел до тоалетна в продължение на 

месец. Всъщност, той ходел до тоалетна, но в дрехите си. После взел малки ножчета за 

бръснене и си нарязал малко венците. Той се скрил в храстите, а Дарек извикал 

полицията и казал: „В храстите има някакъв луд“. Полицията отишла да провери и 

приятелят му избягал от храстите. Те го хванали и откарали в местната психиатрична 

болница. Така той се отървал от казармата. 

 При едно от посещенията ми в Америка беше наистина обезсърчително да видя 

много от старите си приятели. Ние заедно следвахме в университета и имахме всичките 

онези радикални идеи. Нямаше да се оставим да ни хлъзнат, така че да живеем по все 

същия, стар начин. Щяхме да бъдем революционери и радикали. 

 По време на това пътуване аз осъзнах, че някои от старите ми приятели сега 

нямат абсолютно никакво видение и жар. Чудех се защо се е случило това? Защо става 

така, че толкова малко християни имат жар? Защо става така, че трябва да поглеждам в 

света, за да открия жар? 

Нашият състав се готвеше за изпълнение в един клуб. Там свиреха парчета на 

„Ice T“, за да загреят публиката за концерта. „Айс Тий“ казваше на всички, че трябва да 
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убият този и този и да пратят на м----- това и това. Изпитах двояка реакция спрямо 

музиката. 

 Първо, ядосах се, защото „Айс Тий“ поздравяваше всичките си братя в затвора. 

Помислих си: „Този подбужда хората към насилие, така че попадат в затвора, докато 

той си кара лимузината и живее като цар“. Но онова, което ме обезпокои повече, бе, че 

усетих музиката да ме привлича поради жара в нея. 

 Защо  толкова малко християни имат жар? Защо толкова много хора, които 

започват с добри намерения, завършват с нищо в ръцете си? Те тръгват с добри идеи 

относно това какво ще правят с живота си. Тръгват с големи видения, а приключват без 

жар и без видение. 

 Слушаме медиите, гледаме телевизия и си мислим, че да мечтаеш за нещо и да 

го вършиш е едно и също. Но ако не правим нещо сега, няма да правим нещо и по-

късно. 

 Мисля, че проблемът може да се състои в това, че се покланяме на изображение. 

Нека да илюстрирам по следния начин какво имам предвид. На цар Навуходоносор, в 

третата глава на „Данаил“, му хрумва великата идея да направи златен образ. Той 

събира всички управници и високопоставени хора в града и им казва, че ще направи 

златен образ. Това ще е най-удивителното нещо, виждано някога. Управниците и 

високопоставените казват на царя, че идеята е велика. 

Тогава той свиква всички хора, народи и представители на всеки език. Значи 

това е било нещо от световен мащаб. Цар Навуходоносор провъзгласява, че в момента, 

когато хората чуят звуците на всякакъв вид музика, те трябва да паднат и да се 

поклонят на златния образ, поставен от него. Той иска да ги мотивира да се покланят на 

образа и затова казва, че ако някой не падне пред него, ще бъде хвърлен всред 

пламтящия огън. Това мотивира всички да възприемат идеята на царя. 

 И тъй, когато се чува музиката, всички народи, нации и хора от всеки език падат 

и се покланят на златния образ. Всеки един се покланя. 

 Златният образ на днешното време е материализмът. 

 Когато бях в град Хо Ши Мин, Виетнам, се срещнах с високопоставен 

католически свещеник. Там имаше толкова много страдание. „Какво можем да 

направим, за да помогнем на младите хора?“ попитах аз. Мислех си, че ще посочи 

очевидните физически нужди, които виждах навсякъде в Хо Ши Мин Сити. Отговорът 

му ме изненада. „Боя се, че младите хора във Виетнам днес се съблазняват от 

материализма на Запада“, отвърна той. 

 Какви са вашите цели? За какво се борите? Не това, което казваме с устните си – 

нашите действия са онова, което показва на какво се покланяме. Покланяте ли се на 

този златен образ, на който всички други се покланят? 

 Веднъж имах странно преживяване, докато пътувах в наетата си кола с моята 

съпруга и две деца. Внезапно осъзнах: не притежавам нищо. Не ме разбирайте 

погрешно. Ние имаме добра издръжка. Не съм беден. Но е наистина неестествено да 

имаш семейство, а да не притежаваш нищо. 

 После преживях криза. С Джоди се бяхме молили дали трябва да купим къща. 

Докато се молехме по този въпрос, един бизнесмен си карал колата и по-късно ни каза, 

че почувствал Божието присъствие толкова силно там, че трябвало да отбие встрани и 

да спре. Тогава усетил Господа да му говори: „Искам да дадеш на Дейвид и Джоди 

пари, за да си купят къща“. 

 Когато чухме това, бяхме наистина развълнувани. Щяхме да имаме къща. После 

започнах да ставам неспокоен. Разбирате ли, не искам нищо да застава на пътя на 

Божието призвание в моя живот. 
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Не казвам, че има нещо лошо в това да притежаваш къща. Може би и аз ще имам 

един ден. Не казвам, че има нещо добродетелно в това да притежаваш неща или пари. 

Въпросите са: Какво ще правим с тях? Какво е предназначението им? Защо се мъчим? 

Каква е причината да влагаме толкова голяма част от своите усилия в тези неща? На 

какво се покланяме? 

 „Боже, не искам къща, ако тя по някакъв начин ще ме отклони от волята Ти“, 

казах аз. „Не искам никога да вземам решение в живота си поради вноски за жилище. 

Желая да имам къща, само ако тя няма да ме отклонява. Бих предпочел да живея в нает 

апартамент до края на живота си, отколкото да изляза извън волята Ти“. 

 Интересно е какво се случва, когато се молиш по този начин. Акциите, които 

този бизнесмен притежаваше, поевтиняха и той трябваше да се отметне от думите си. 

Така че, бъдете внимателни как се молите! 

 Седрах, Мисах и Авденаго са трима души, които не се поддават на системата. 

В резултата на това, някои хора им се разгневяват. Те отиват при цар Навуходоносор и 

му казват, че Седрах, Мисах и Авденаго не се кланят. Царят не може да си намери 

място. Той извиква тримата мъже и им заявява: „Може би не сте разбрали. Казах ви, че 

ако не се поклоните, ще бъдете хвърлени в огъня. Очевидно не сте ме слушали, защото 

ако бяхте слушали и разбрали последствията, щяхте да се поклоните. Това е последният 

ви шанс. Ако не се поклоните на този златен образ, ще бъдете хвърлени в огнената 

пещ“. 

Възхищавам се на отговора на Седрах, Мисах и Авденаго. Такъв искам да бъде 

моят живот. Те казват на царя: „Ако е така нашият Бог, Комуто служим, може да ни 

отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак 

да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който се 

поставил няма да се кланяме“. Дори Той да не ги избави, никакъв компромис. 

 В Окландския университет в Нова Зеландия ти казват „християнин“, ако искат 

да те обидят. Ако искат да нарекат някого глупав, идиот или нещо такова, те се 

обръщат с: „Християнин с християнин такъв“. Горе-долу същото е в Европа, Америка и 

кажи-речи навсякъде по света. Хората се подиграват на Бога толкова лесно в нашите 

градове поради компромисите ни. Ние не желаем да стигнем до край. 

 Ако не желаем да стигнем до край, няма да имаме в живота си Божия авторитет, 

който би трябвало да имаме. Никакъв компромис. Изборът, който правиш сега, ще трае 

до края на живота ти. 

Царят, след като ги е хвърлил в огъня, поглежда и казва: „Не хвърлихме ли 

трима мъже всред огъня?“ 

 „Да, царю“, отговарят. 

 „Ето, виждам четирима мъже, които ходят всред огъня и по изгледа си 

четвъртият прилича на син на боговете“, казва царят. 

 Този горд цар, който преди е бил самата надменност и е издавал указите си на 

хората там, изведнъж е смирен. Тогава Седрах Мисах и Авденаго излизат от огъня. По 

телата им няма никакви следи от пламъка. Косата им не е опърлена, нито мантиите – 

обгорени. 

 Навуходоносор казва: „Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и 

Авденагов, Който изпрати ангела Си и избави слугите Си, които като уповаха на Него, 

не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат, нито да се 

поклонят на друг бог, освен на своя си Бог“.   

 Това е истинско революционно поведение. Да бъдеш революционен християнин 

днес е като да вървиш срещу течението в една бушуваща река. 

 Всичко в съвременната култура тече в обратната посока. Ако мислите, че може 

да сте пасивни във взаимоотношението си с Бога, тогава ще бъдете пометени надолу по 
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течението заедно с всички други. Трябва активно, физически да вървите нагоре по 

реката срещу течението. Това ще е необходимо, за да бъде човек революционер днес. 

 Когато бях в университета, един бизнесмен ме покани на обяд в наистина скъп 

ресторант. Аз все нямах пари и бе чудесно да седя на последния етаж на небостъргач, 

от който може да се види градът долу. Това беше от рода заведения, където персоналът, 

миещ чиниите, носи смокинги. Намирах се в много добър ресторант и ядях всичката 

тази добра храна в компанията на млада жена. 

Обясних на бизнесмена колко съм му благодарен. Той бе наистина симпатичен 

човек, но стана малко странно, когато спря да яде, погледна през прозореца към града, 

разстлан навсякъде наоколо, и каза: „Всичко  това може да бъде твое, ако го желаеш“. 

Когато изрече тези думи, имах чувството, че чувам самия дявол.  
 За какво искаш да живееш?покланяш ли се на някакъв златен образ? Прахосваш 

ли си живота за неща, които нямат значение? 

 Спомням си едно мое пътуване в малко четириместно самолетче. Поглеждайки 

през прозореца, видях нещо, което приличаше на поле с диаманти. Казах на пилота, че 

изглежда толкова красиво и го попитах дали ще можем да разгледаме по-добре какво 

има там. Пилотът завъртя самолета и това, което приличаше на диамантено поле се 

оказа сметище. Онова, което приличаше на диаманти, бе отражение на отпадъци под 

слънчевите лъчи. 

 Как ще погледнеш на края на живота си? Аз не желая да съжалявам за нещо. Не 

намеквам, че всичко е било правилно и че не съм имал проблеми или грях в живота си. 

Но сега, когато пиша това, знам и мога честно да заявя, че ако стане земетресение и 

покривът падне на главата ми, няма да съжалявам за нищо относно начина, по който 

съм живял. 

 През тези последни петнадесет години на служение съм правил това, което Бог е 

искал от мен, но най-голямата ми молитва към Бога е да мога да кажа същото за 

следващите петнадесет години от живота си. Когато остарея, желая да мога да погледна 

назад и да не съжалявам за нищо. 

 Не искам да се покланям на златния образ. Не искам да изразходвам живота си 

за неща, които нямат значение. Искам да бъда истински революционер. Искам да бъда 

добър управител на всичко, което Бог е инвестирал в мен. Не искам да прахосвам това, 

което Той ми е дал. Искам да взема решение да стоя твърдо, подобно на Седрах, Мисах 

и Авденаго. 

 Някои от вас, които четат тези неща, може да са на кръстопът, с опасност да 

запокитят съдбата си. Аз искам да ви насърча да не го правите. Заемете решителна 

позиция и кажете: „Исусе, с Твоята помощ, ще живея за Теб и нямам намерение да бъда 

отнесен от течението, както всички останали“.  

 

ДАНАИЛ 3 

 

Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет лакти висок и шест лакти 

широк и го постави на полето Дура, във вавилонската област. Тогава цар 

Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните 

управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всички  

началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар 

Навуходоносор бе поставил. Тогава сатрапите, наместниците, областните 

управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците, законоведите 

и всичките началници на областите се събраха на посвещението на образа, който 

цар Навуходоносор бе поставил; и застанаха пред образа, който Навуходоносор бе 

поставил.    
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Тогава глашатай викаше със силен глас: Вам се заповядва, племена, народи и 

езици, щото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, 

на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете та да се поклоните 

на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил; а който не падне да се 

поклони, в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ. 

 

Затова, когато всичките племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, 

на китарата, на псалтиря и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и 

езици паднаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе 

поставил. 

 

Тогава някой халдейци се приближиха при царя та наклеветиха юдеите, като 

проговориха, казвайки на цар Навуходоносор: Царю, да си жив до века! Ти царю, 

си издал указ, щото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на 

арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика да падне и 

да се поклони на златния образ, а който не падне и не се поклони да бъде хвърлен 

всред пламенната огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над 

работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци, царю, 

не те зачетоха; на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не 

се кланят. 

 

Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Мисаха и 

Авденаго. И докараха тия човеци пред царя. Навуходоносор проговаряйки рече 

им: Седрахе, Мисахе и Авденаго, нарочно ли не служите на моя бог и не се 

кланяте на златния образ, който поставих? Сега, като чуете звука на тръбата, на 

свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид 

музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, 

добре; но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната 

огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми? 

 

Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни 

трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така нашият Бог, Комуто служим, 

може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни 

избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на 

златния образ, който си поставил няма да се кланяме. 

 

Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени 

против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят 

пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои 

силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да 

ги хвърлят в пламенната огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с 

шалварите си, хитоните си, мантиите си и другите си дрехи и бяха хвърлени всред 

пламенната огнена пещ. А понеже царската заповед бе настойчива, и пещта се 

нагорещи премного, огненият пламък уби ония мъже, които дигнаха Седраха, 

Мисаха и Авденаго. И тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха 

вързани всред пламенната огнена пещ. 

 

Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже, и като продума рече на 

съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? 
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Те отговаряйки рекоха на царя: Вярно е, царю. 

 

В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред 

огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син 

на боговете. 

 

Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ и 

проговаряйки рече: Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на всевишния Бог, излезте 

и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха изсред огъня. 

 

И когато се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските 

съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от 

главата им не бе изгорял и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма 

от огън не бе преминала на тях. 

 

Навуходоносор продумвайки рече; Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и 

Авденагов, Който изпрати ангела Си и избави слугите Си, които, като уповаха на 

Него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат, нито 

да се поклонят на друг бог, освен на своя си бог. Затова, издавам указ щото всеки 

човек, от които и да било люде, народ и език, който би казал зло против Бога на 

Седраха, Мисаха и Авденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище; 

защото друг бог няма, който може да избави така. 

 

Тогава царят повиши Седраха, Мисаха и Авденаго във Вавилонската област.  

 

 

-4- ПОСЛЕДНИЯТ АВТОБУСЕН ЗАСЛОН 
 

„Вярно ли е, че сте християнски състав?“ попита Йос.  
 „Да, вярно е!“ каза Брайън. (ВИЖТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ 

ПОДРОБНОСТИ ОТНОПСНО БРАЙЪН.) 

 „Имам брат в Англия, който е много добър и има записани неща. Мислех да му 

пратя вашата музика, но щом сте християнска група, забрави!‘ извика Йос. 

 „Е, явно така трябва да бъде“, каза Брайън.       
„Да не би да искаш да кажеш, че вашето послание е по-важно за вас от това да 

бъдете записани и да се прочуете?‘ изненада се Йос. 

 „Ами, разбира се!“ отвърна Брайън. 

Изумен, Йос си тръгна, докато Брайън разговаряше с Патрик, който отговаряше 

за нещата там. Патрик си бе избръснал напълно едната половина на главата, а по врата 

му имаше татуировка във вид на бодлива тел. Явно той бе високо уважаван на това 

място и имаше голяма роля в поощряването на анархията. „Ако искате да свирите, ще е 

страхотно!“ каза той. Патрик стана още по-доволен, когато чу музиката. 

„Значи няма да е проблем, че сме християни?“ запита Брайън. 

 „Ами, не мисля, че ще е, ако сте „супер“ в това отношение“, каза Патрик. Брайън 

му обеща, че ще сме супер и той ни съобщи добрата новина. 

 Осъзнавахме, че е голямо чудо да можем да отидем там с нашата група. Казаха 

ми, че на това място живеели много цигани. Някои се търкаляли на гол гръб по счупени 

стъкла за пари. Там се криели и членове на ИРА. Знаех, че е възможно, защото бе добре 
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известно, че представителите на ИРА отиват в Амстердам, за да се измъкнат от 

полицията. Разговарях с член на твърда пънк група за това място и той каза, че там 

хората са наистина замесени в окултизъм. Мястото, където щяхме да свирим, се 

наричаше: „Последният автобусен заслон“. Намираше се на Скуотър Айлънд 

непосредствено до центъра на Амстердам. 

Преди да влезеш в бърлогата на лъвовете предпочиташ да се увериш, че устите 

им са затворени от ангели. Нуждаехме се от голяма молитвена подкрепа, ако искахме 

да свирим там, осъзнах аз. Един от екипите ни, който работи в позорната зона с 

червените светлини
4
 в Амстердам, е пълен с войни на молитвата. И тъй, аз ги попитах 

дали биха дошли с мен да се молим и да разговаряме с тези, които ще присъстват на 

концерта. Те се съгласиха. 

 Беше тъмно, когато пристигнахме на Скуотър Айлънд, за да се подготвим за 

концерта. Това, което видях, е наистина неописуемо. Наподобяваше на моята представа 

за края на света. Стари коли бяха превърнати в жилища. Скупчени отпадъци образуваха 

колиба. Всред всичко това се намираше „Последният автобусен заслон“. Той всъщност 

представляваше два стари автобуса, разрязани наполовина, с покрив, направен от 

отпадъци, натрупани между тях. За да се влезе, трябваше да се мине през врата в 

автобуса, а тя водеше към дървено стъпало надолу към бара. В единия край 

имаше“сцена“ непосредствено до открита камина, построена от подбрани парчета 

хоросан и тухли. В средата се намираше пещ, горяща на дърва, изработена от отпадъци 

и стари метални варели. В края имаше бар, където се продаваха питиета и марихуана. 

Периодично порив на вятъра изпращаше облак дим от огнището в стаята. 

Патрик ни посрещна и ни поздрави. Той бе организирал една група да ни 

помогне в разполагането на апаратурата и за окачването на листа, на който 

прожектираме думите на песните си. 

 Преди нас щеше да свири група, наречена „Добермановата шайка“. Винаги ми 

харесва да свирим с други състави, защото това прави контраста в посланието ни 

толкова по-голям. 

 След като „Doberman Gang“ свършиха изпълнението си, ние се приготвихме да 

свирим. Макар че бяхме на тежко място, аз чувствах истински мир. Започнахме 

концерта с песен на поклонение без инструменти и след това засвирихме. Всички хора 

там изглеждаха слисани. Те просто ни гледаха втренчено. След като свършвахме някоя 

песен, те не пляскаха, а само ни гледаха с изумено изражение. Това ни кара да се 

чувстваме неловко, защото не бяхме сигурни дали ни разбират добре. Очевидно се 

водеше духовна битка и нашето послание бе толерирано, но не напълно приветствано. 

 Преди последната песен им благодарих, че са ни позволили да свирим и им 

казах, че Исус е направил възможна нашата свобода. Някои се изсмяха и подиграха, а 

други гледаха втренчено, докато свирехме последната си песен. Когато разглобихме 

апаратурата си, певецът от другия състав каза, че за него е наистина ценно да види 

група, която вярва в нещо. Разговаряхме дълго време и го заведох на нашия кораб зад 

Централна гара, където провеждахме библейските си изучавания. 

 Групата ни имаше много, чудесни разговори за Бога в „Последния автобусен 

заслон“ онази вечер, но някак си изглеждаше сякаш Господ иска да им покажем малко 

практична любов. Говорихме им за Божията любов към тях. Сега те трябваше да я 

видят. Споделих това с нашия екип и всички се съгласиха. Така ние събрахме дарение  

на кораба по време на библейското изучаване в сряда вечер, за да купим храна на 

хората, живеещи при „Последния автобусен заслон“. Оказаха се триста и петдесет 

долара, което беше много за нас, а събрахме и одеяла, които да им дадем. 

                                                           
4
 Зоната с червените светлини в Амстердам – място на ширеща се проституция и престъпност. 
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Различни членове на екипа ни изпекоха кексове и други почерпки. Когато 

делегацията от нашия тим се появи с подаръците, Патрик едва не падна. „Точно като на 

Коледа!“ каза той Явно бе докоснат от жеста и оттогава хора от „Последния автобусен 

заслон“ посещават кораба ни. 

 На мен Бог ми напомни, че любовта ми трябва да е практична. Исус показа, че и 

обича и аз трябва да правя същото. 

 

МАТЕЙ 5:13-16 

 

„Вие сте слота на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за 

нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. 

 

„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И 

когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на 

всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, 

за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Баща, Който е на небесата“. 

 

 

-5- ИСТОРИЯТА НА 

ЗИГМУНД 
 

По новините гледах нещо наистина ненормално. Направили са филм в Норвегия за 

избиването на тюлените там. Аз достатъчно обичам тюлените. Ако можех, щях да си 

държа един за домашен любимец. Не искам да кажа нещо отрицателно за тях. 

Всъщност, един тюлен навярно би бил много по-приятен домашен любимец от кучето, 

особено в големия град. Това би било приятна промяна. В Амстердам, ако имаш тюлен 

за любимец, той може да живее в каналите. Така че, когато му се доходи по нужда, ще 

може просто да скочи в канала. Би било страхотно. 

 Както и да е, показаха тази програма за избиването на тюлени в Норвегия. 

Телефоните се съсипваха да звънят. Хората бяха толкова разстроени поради избиването 

на тюлените. Представителите на телевизията заявяваха, че никога по-рано не са били 

свидетели на подобна реакция. Те казаха: „Можем да убиваме хора и да получим по-

малка реакция, отколкото когато убиваме тюлени. Можем да говорим за умиращи хора, 

но няма да имаме и наполовина такава реакция, каквато имахме тогава, когато едно 

животно бе убито“. 

Сигурен съм, че Бог обича малките тюленчета. Но има нещо у Бога, което Го 

различава от нас, хората, и то е, че Бог обича човешките същества повече от всичко 

друго. Аз дори не мога да побера в ума си колко много Бог ме обича. 

 Имах един приятел, който наистина умееше да се забавлява. Понякога, като 

отивахме на училище, той носеше жълти скиорски очила просто напук, за да дразни 

учителя. Носеше също значка на ризата си, на която пишеше: „Нямам сутиен“. 

 Той искаше да напусне дома на баща си. Което беше още по-лошо, баща му бе 

пастор, така че донякъде разбирах чувствата му. Той искаше да поеме в друга посока. 

Имали сме много чудесни преживявания заедно в училище. Приятелят ми все се 

опитваше да измисли как могат да го изключат от училище. 

 Веднъж ние седяхме в спалнята в училище, наистина отегчени, и мислехме 

какво да правим. Зигмунд (той всъщност не се казваше Зигмунд, но сметнах, че ако му 

дам псевдоним, може и да направя името му да звучи супер), моят приятел се бе сдобил 

с фишеци – цял куп. Стаята бе наистина миниатюрна. Казах на Зигмунд: „Чудя се какво 
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ли ще стане, ако запалим всичките тези фишеци тук вътре“. И тъй, ние затворихме 

вратата и угасихме лампите. Зигмунд си сложи жълтите скиорски очила и запали 

фишеците. Тогава онзи тип, когото винаги мразехме и който изпълняваше ролята на 

полицай за всичките спални помещения, почука на вратата, влезе и каза: „Е добре, 

знаеш, че е против правилника да палиш фишеци в спалня. Как се казваш?“ 

 Зигмунд свали жълтите си скиорски очила и каза: „Някой хвърли фишеците под 

вратата“. 

 „Не, няма такова нещо. Аз стоях точно пред вашата врата“, отвърна той. 

 „Мислите ли, че ще сме толкова глупави да пуснем фишеци в собствената си 

стая?“ попитах аз. 

 Е, в крайна сметка, Зигмунд започна да къса страници от Библията на баща си и 

да използва хартията, за да навива цигари от марихуана, защото казваше, че това е най-

добрата хартия. Имаше всякакви приятелки и се занимаваше с всякакви страхотни 

неща. Разюзданият живот е забавен за известно време. 

 По-късно, когато се върнах в Америка, пожелах да видя моя стар приятел 

Зигмунд. Обадих му се по телефона и се срещнахме. Той тъкмо бе приключил с втория 

си брак. Втората му жена се бе опитала да го убие. Зигмунд постоянно се друсаше, така 

че умът повече не можеше да функционира нормално. Ходил в Атланта и там 

проституирал за пари. Беше паднал толкова ниско, че когато го видях, това бе най-

потискащата среща със стари познати, която някога съм имал. 

Ето го момчето, което бе пълно със живот и умееше да се забавлява по-добре от 

почти всичките ми приятели в онова училище. Помислих си, какво му се бе случило? 

Как е могъл да стигне дотам? 

 Историята на Зигмунд е същата, като тази, която Исус разказва в Лука 15:11. 

Един човек имал двама сина. По-младият казва на баща си: „Тате, дай ми дела, който 

ми се пада от имота“. И той им разделя имота. Не след много дни по-младият син 

събира всичко, което има и тръгва за чужда страна. Там разпилява имота си, водейки 

разпуснат живот. Подобно на Зигмунд, той бил много непокорен син. Дошло му било 

до гуша да трябва да живее в дома на баща си. Втръснали му били авторитетът и 

отговорностите. 

 После, в стих 14, се казва, че настава голям глад и цялата страна, където той 

живее, започва да изпитва нужда. И  той отива и се представя на един от гражданите на 

оная страна, който го изпраща на полето да пасе свините. 

 Това наподобява ситуацията, в която се намерил Зигмунд. Също като 

непокорния син, той се оказал сред свините. Прахосал всичко и партито свършило. Бил 

гладен, а нямал нищо за ядене. 

 Но истински важната част е стих 17. Там се казва: „Като дойде на себе си рече: 

Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб,. А пък аз умирам от глад! Ще стана 

да ида при баща си и ще му река Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече 

достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана и 

дойде при баща си“. 

 Проблемът е, че някои от нас никога не идват на себе си, когато сме в подобно 

положение. Когато срещнах приятеля си Зигмунд, аз си помислих, че е безнадежден 

случай. Двата му брака бяха пропаднали, проституираше за пари, беше се съсипал с 

наркотици, толкова се бе разбунтувал срещу Бога, че късаше страници от Библията на 

баща си, за да си навива цигари от марихуана. Изглеждаше сякаш бе преминал 

границата и вече нямаше връщане назад. 

Но Зигмунд дойде на себе си. Той осъзна състоянието, в което се намира. 

Няколко месеца по-късно ми се обади по телефона. Каза ми: „Няма да повярваш какво 
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се случи. Исус промени живота ми и ме освободи. Той проясни ума ми. Освободи ме от 

всичките лоши неща, в които бях замесен. Направи ме нов човек“. 

 Виждате ли, никога не сме отвъд възможността да се върнем назад, освен ако 

никога не дойдем на себе си и не отидем при Татко. Но как отиваме при Него? Трябва 

ли изведнъж да се променим? Трябва ли поведението ни да стане по-различно? Е, точно 

така си мислел синът. „Трябва да направя добро впечатление на баща си. Трябва да се 

променя. Трябва да му покажа какъв съм станал“, мислел той. Затова съставя онази реч 

и се приготвя да отиде при баща си. 

 В стих 20 той става и тръгва към своя дом. Но докато е още много далеч, баща 

му го вижда и се изпълва със състрадание към него. Спуска се към сина си, прегръща го 

и го целува. 

 Спомнете си сега какво е сторил този син на баща си. Той изисква наследството 

си, докато баща му е още жив и го прахосва в чужда страна по пиене и проститутки. Но 

се казва, че когато баща му го вижда още отдалеч, той се втурва към него. Хвърля се на 

врата му и го целува. Тогава синът се приготвя да изнесе речта си в стих 21. 

 „Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам 

твой син“. Но бащата дори не чува речта му. Той просто казва: „Скоро изнесете най-

хубавата премяна“. Той не казва: „Донесете дреха“. А казва: „Изнесете най-хубавата 

премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте 

угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и 

оживя, изгубен бе, и сега се намери“. 

 И тъй, те започват да се веселят. Той му дава най-хубавата си премяна, а в онази 

култура, това е бил начин да отличиш  някого. Бащата на практика казва: „Ти си ценен 

като човек. Аз гледам на теб като на индивидуалност, не като на бройка, и те обичам“. 

Той поставя пръстен на ръката му. По онова време пръстенът е символизирал авторитет 

и власт. Бащата казва: „Не само, че те ценя като индивидуалност, но и искам да ти дам 

отговорности. Искам да ти дам власт и авторитет в моя дом“. Но най-важното нещо, 

което то прави, е да му сложи обувки на нозете. Защото това е означавало, че синът не е 

слуга, а част от семейството.   

Бог иска да бъдем част от семейство. Ако Бог е моят Баща и аз съм част от 

Неговото семейство, тогава мога да премина през своите борби победоносно. Защо да 

живея в свинарник, гладен и мръсен. Нужно е да направим само едно нещо и то е да 

протегнем ръце към Бога. Дори не е необходимо да се опитваме да се изправим сами на 

крака. Когато някой от синовете ми падне и протегне ръце към мен, той знае, че аз съм 

достатъчно силен да го изправя. Бог е достатъчно силен да ни изправи и изведе от 

свинарника. Но няма да ни накара да направим това, което не искаме. 

 Бог не е диктатор. Не е фашист. Той е Баща със съкрушено сърце. 

 

ЛУКА 15:11-24 

 

Каза още: Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща 

си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. 

 
И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и 

там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като иждиви всичко, настана 

голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. И отиде да се пристави на 

един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. 

И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му 

даваше. 
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А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, 

а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, 

съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; 

направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. 

 

А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на 

врата му и го целуваше. 

 

Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да 

се наричам, твой син. 

 

Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете 

го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте угоеното теле 

и го заколете и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и оживя, 

изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят. 

 

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ ДЖОН РЪШ, 

БАС-КИТАРИСТА НА “NO LONGER MUSIC” 

 

Когато най-накрая дойдох в съзнание, аз станах и видях, че двамата ми приятели 

са в съседните легла. Бяха ни поставили системни за интравенозно преливане и ни 

бяха облекли в онези болнични роби, които са отворени на гърба. Намерихме си 

дрехите в гардеробите до леглата и се измъкнахме през един авариен изход. 

 

Бяхме взели свръхдоза наркотици на стойност 750 долара, които купих след 

излизането си от затвора. Върнахме се в нашия град и аз се прибрах при 

семейството си. Стигах до болница доста пъти. Веднъж родителите ми намериха 

мен и някои приятели посред нощ да щуреем около нашата къща. Дойде 

полицията и ни закараха в болницата, където прекарахме още няколко дена в 

безсъзнание. Когато най-сетне дойдохме на себе си, ни казаха, че сме имали голям 

„късмет“ да оживеем – сърдечният ни ритъм е бил паднал под една трета от 

нормалното – но ние не обърнахме особено внимание. 

 

Животът продължи по този начин през следващите две години – една смесица от 

престъпления, наркотици, сбивания, отърваване на косъм, затвор и мисли за това, 

което правя с живота си. Също така започнах да се забърквам с още по-опасни 

типове. 

 

Веднъж колата ми бе използвана в убийство. Привикаха ме в полицията, за да ми 

покажат всичките снимки от сцената на убийството и да ме разпитат. На една от 

снимките се виждаше, леко набрана върху жертвата, карирана кухненска кърпа. 

Онези я бяха използвали, за да изтрият отпечатъците от всичко. Моята майка ми 

беше дала кърпата, когато си излязох от къщи няколко дена по-рано. 

 

След това аз взех решение да уталожа страстите и да се потуля от всички, които 

познавам за няколко седмици. 

 

Бях започнал да свиря на китара и наистина исках да свиря в група. Брат ми ме 

покани да дойда и да живея с него в един друг град. Той наистина бе вътре в 

музикалния свят там, затова реших да отида. Запозна ме с много от своите 



21 
 

приятели, които бяха християни, включително и с Кен и Линди Грийн, които 

проправяха път за работата на „Стайгър“ в Оклънд (Нова Зеландия). Това 

наистина отвори очите ми, защото видях взаимоотношението, което тези момчета 

имаха с Бога, а то бе толкова по-различно от видяното от мен дотогава. Те бяха 

забавни и в социално отношение не бяха на друга планета с Бога. Онези, с които се 

запознах от „Стайгър“, обичаха Господ, но бяха напълно на моето ниво и 

харесваха същия вид музика като мен, техните състави дори я свиреха. 

 

Накрая Кен ми каза, че групата на „Стайгър“ – Оклънд се нуждае от китарист и, 

макар че не бях християнин, той ме помоли да се включа. По-късно разбрах, че 

Кен го е направил умишлено, защото е знаел, че имам търсения, а влизането ми в 

състава щеше да ме вкара в християнско обкръжение. 

 

През следващите шест месеца видях още повее колко е реален Бог и колко 

безсмислен е моят живот. Съставът възнамеряваше да отиде в Амстердам, за да 

работи с Дейвид Пиърс и неговия екип по време на евангелизаторска кампания, 

така че свирехме в доста църкви, за да съберем пари за самолетните билети. В 

една от тези църкви пасторът изнесе съвсем основна  евангелизаторска проповед, 

такава, каквато бях чувал много пъти преди това, но разбрах, че Господ ми 

говори, така че откликнах на Бога за голямо учудване на другите момчета в 

групата. 

 

Едва на 24 съм, но като погледна назад, мога наистина да видя, че Бог ме е търсил 

и само е позволил да се отдалеча толкова много от Него. Действително оценявам 

сега, когато някои хора ми казват, че са се молили за мен. Знам, че това е изиграло 

голяма роля и ме е опазило да не попадна в по-голяма беда. Животът ми не стана 

непременно по-лесен, но всичко има много повече смисъл. Единственото нещо, на 

което съм се отдал сега, е Божият план за моя живот.   

 

 

-6- ЗА ДА ИЗВЪРШИШ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ НЕЩА, 

ТРЯБВА ДА ВЪРШИШ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ НЕЩА 
 

Провеждахме концерт на един мост в Амстердам. Свирехме песни и канехме хората 

на нашето библейско изучаване, което се провеждаше на един стар шлеп зад 

централната железопътна гара. Точно когато наближавахме края на последната песен, 

дойде група пънкари-сатанисти. Единият от тях взе бутилка, разби я над барабаните и, 

в хода на действието, си поряза ръката. Друг дойде отпред и се изплю в лицето ми. 

Всички те крещяха и викаха и една голяма тълпа се събра, за да види какво ще се случи. 

 „Колко от вас вярват, че Сатана е в Амстердам?“ – извиках аз. 

 „Да, да, Сатана е в Амстердам“, изкрещяха в отговор пънкарите- сатанисти. 

 „Колко от вас обичат Сатана?“ 

 „Да, ние обичаме Сатана“. 

 „Е, аз имам друго послание за вас. Бог също е в Амстердам и Бог не е говорил за 

любовта Си, а ни я е показал. Той не пристигна в Амстердам в своя „Мерцедес“ и не 

живя в дворец. Той дойде в Амстердам, нахрани гладните и изцели болните. Но ние 

казахме, че Бог не пасва на нашата система, затова го убихме. Помислихме: „Чудесно, 

сега няма да се разправяме с Исус“. 
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 Атмосферата бе наелектризирана, когато аз продължих. „Но добрата вест за мен 

и добрата вест за Амстердам е, че Исус не остана мъртъв. Той възкръсна от мъртвите“. 

 Искам да знаете, че когато казах това, никога не бях говорил с по-голямо 

помазание от Бога. Имах чувството, че ток излиза от устата ми. Ако някога съм 

проповядвал помазано послание, то беше на този мост. Но нека ви кажа какъв беше 

плодът от него. Някои от сатанистите-пънкари извадиха ножове и започнаха да режат 

гумите на микробуса ни. Започнаха да чупят фаровете и да изтръгват чистачките. 

Опитаха се да хвърлят някои от нашите хора в каналите и да разрушат апаратурата ни. 

Започнах да трупам част от нещата ни в задната част на микробуса. Един 

полицай дойде и ми каза: „Потегляйте от тук“. 

 „Как мога да потегля, когато три от гумите ми са изпихнати?“ 

 „Въпреки това, потегляйте“, каза той. Страхуваше се. Знаете ли, когато 

полицията се страхува, вие сте в беда. 

 И тъй, аз влязох в микробуса, всички от състава бяха избягали, имах засъхнала 

плюнка на лицето си, три цепнати гуми и всички бе разбито. Карах с около 30 км в час 

и всички ми се смееха. 

 „Наистина ли Си по-силен , Боже? Знаеш ли, някак си не усещам Ти да Си 

толкова силен в този момент. Някак сине се чувствам така, сякаш Ти Си такъв 

победоносен Цар“, мислех аз. 

 Има две страни на това да желаеш да стоиш в Божията сила. За мен велик 

пример в тази връзка е историята на Стефан в книгата „Деяния“.  Стефан е бил човек 

изпълнен с Божията благодат и сила. Вършел е големи чудеса и знамения сред хората. 

 Можете ли да си представите нещата, които сигурно е правел? Той трябва да е 

ходел в силата на Святия Дух. В Библията е записано, че когато е говорел, никой не е 

можел да спори с него, защото Стефан е говорел с такъв голям авторитет. Казва се, че 

понякога лицето му е изглеждало като ангелско. 

 Стефан е действал в присъствието и силата на Святия Дух. Но какъв е бил 

плодът от това? След като изнася реч пред религиозните водачи, сърцата им се късат от 

яд и те скърцат със зъби. Стефан, пълен със Святия Дух, поглежда към небето и вижда 

Божията слава, както и Исус, стоящ отдясно на Бога. „Ето“, казва той, „виждам 

небесата отворени и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бога“. 

 Те запушват ушите си и крещят, а след това го убиват с камъни. 

 Стефан е говорел с такава сила от Светия Дух, че те е трябвало да запушат 

ушите си и да крещят. Ето колко силно е било Божието помазание върху него. Но 

Стефан плаща крайната цена за готовността си да стои в Божията сила – убиват го с 

камъни. 

 Ние живеем в епохата на незабавните разрешения. Ако нещо не идва лесно при 

мен, не го желая. Ако стане трудно, тогава това трябва да не е Божията воля за живота 

ми. Всъщност, ето по какво познавам, че нещо е Божията воля: ако върви добре, ако 

всичко върви лесно и ако всичките врати са отворени за мен. Така ни води Бог, като 

отваря врати, нали? 

Но виждате ли, проблемът е, че Бог не е единственият, който може да отваря 

врати за нас – Сатана също може да отваря врати. Може би Бог иска от нас да съборим 

врата, за да се отвори. 

 Едно нещо, от което Исус не се е впечатлявал, са големите тълпи. Аз, обаче, да! 

Ако събера голяма тълпа, тогава се чувствам успешен. Но Исус не се е впечатлявал. В 

Лука 14 има един пример, където голямо множество Го следва. Той си мисли: „Сигурно 

не разбират. Ако хората разбираха какво означава да Ме следват, нямаше да са такава 

голяма тълпа“. Затова Исус им казва в стих 26: „Ако дойде някой при Мене, и не 
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намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и 

собствения си живот, не може да бъде Мой ученик“. 

 Очевидно Исус няма предвид, че не трябва да обичаме баща си и майка си и че 

не трябва да обичаме децата си. Това, което Той казва е, че трябва да направим Него 

приоритет номер едно в живота си. Исус също казва, че е нужно да поемем кръста си и 

да Го следваме. 

 Но как можем да разберем какво означава да Го следваме, когато кръстът е 

станал религиозен символ, който носим на врата си? Той не е бил красива религиозна 

емблема, а инструмент за мъчение, подигравка и глупост. Точно този кръст Исус ни 

казва да вземем, а не красивия религиозен символ. 

 Има цена. Искате ли да извършите изключителни неща с живота си? Ако 

искате, тогава трябва да вършите изключителни неща. Ето колко е просто. Нещата няма 

да станат, като говорим за тях по изключителен начин. Ако искаме да достигнем света 

за Исус, това ще ни струва нещо. Няма да стане лесно. Няма да стане, защото имаме 

перфектна програма или система. Исус казва да не строите кула, докато не изчислите 

колко ще ви струва. Защото, ако започнете и нямате достатъчно пари, за да завършите, 

хората ще ви се присмиват и ще кажат: „Виж, започнал си да строиш нещо, което не си 

могъл да доизкараш“ (Лука 14:28-30). 

 Мисля си за това как ни се смее светът поради всички недовършени кули 

навсякъде около нас. Хората ни се смеят, защото не сме били готови да платим цената, 

за да бъдат тези кули построени. 

 Когато започнах служението си в Амстердам, имах видението, че Бог иска да 

започне църква, която ще въздейства на бедняшкия район в центъра на Амстердам. 

Усещах, че това трябва да е църква за двадесетгодишния холандец. В началото беше 

трудно, защото хората не разбираха какво правим. Всички не вземаха на подбив – и 

имам предвид християни. 

Когато сформирахме нашия състав, причината, поради която го нарекохме “No 

Longer Music”, бе, че според всички сме звучали толкова зле, че сме били „Не вече 

музика“. Нямахме апаратура освен един чинел с голяма пукнатина. Завързахме въже за 

тавана, защото нямахме стойка за чинела. Когато барабанистът го удряше, той се 

разлюляваше напред-назад. Басистът ни имаше бас китара, която бе „ намерил“ и все си 

губеше перцето. Беше доста смущаващо. 

 Спомням си как жена ми ме питаше дали съм сигурен, че Бог иска да правя това. 

През онези дни някой ми зададе въпроса: „Да не би да се упражнявате да пеете 

фалшиво?“ 

 Ходехме по клубове, за да разберем хората, които се опитвахме да достигнем. 

Тогава изведнъж се разболях сериозно. Тъкмо бяхме започнали малка група за 

библейско изучаване, и в следващия момент се оказах лежащ в болница с тръбички в 

носа. Малкото библейско изучаване, за което две години се бяхме борили упорито, 

докато го стартираме, бе преустановено. Почти всички от моя екип си бяха отишли, 

включително и мъжа, който ми беше дясната ръка. Аз лежах в леглото и не знаех ще 

живея ли или ще умра. 

 Изведнъж се почувствах така, сякаш съм изпитван. Като че ли Бог ми казваше: 

„Готов ли си да платиш цената, за да видиш Амстердам достигнат? Сериозно ли го 

мислиш или не? Готов ли си да поемеш Моя кръст? Готов ли си да платиш цената, за да 

видиш моята сила? 

 „Боже, аз няма да се предам. Не ме е грижа, че всички ме оставят. Не ме е грижа 

какво ще се случи, но ако ми позволиш да изляза от тази болница, няма се откажа. Няма 

да оставя видението, което си ми дал“, казах аз. 
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 Скоро след това се възстанових и видях пробив служението си. Но ви още не сте 

чули края на историята с пънкарите. Приблизително две седмици след инцидента на 

канала около петдесет пънкари дойдоха на нашето библейско изучаване. Причината, 

поради която пристигнаха, не бе да се покаят, а да разсипят мястото, където се 

събирахме. Дойдоха с оръжия и щяха да разрушат кораба ни. Ние наистина се 

уплашихме, но се помолихме и казахме: „Добре, Боже, ще Ти се покорим“. Започнахме 

да свирим. После аз взех да говоря и отново почувствах силата на Святия Дух, докато 

говорех. 

 Тоя път разказах за ученика Тома. Казах на пънкарите: „Тома заявява: „Няма да 

повярвам, освен ако не видя следите от гвоздеите по ръцете Ти или раната в гърдите 

Ти“. Исус е тук точно сега. Той може да ви докосне, ако искате да Го видите“. 

Говорих със силата на Святия Дух, както беше и на онзи мост. Знаех, че не 

говоря със собствен авторитет, но този път реакцията беше друга. Пънкарите не можеха 

да се помръднат. Буквално бяха замръзнали на местата си. Спомням си как се 

приближих до един от тях и той трепереше като лист поради присъствието на Святия 

Дух. 

 Съществува такава сила, когато желаеш да вдигнеш кръста. В 1 Коринтяни 2:1-5 

Павел казва, че когато е отишъл при тях, е решил да не знае нищо друго освен 

Исусовото разпятие. Отишъл е немощен, страхувал се е и много треперел. Посланието 

му, когато проповядвал, не е ставало с убедителни и мъдри думи, но с проявлението на 

силата на Духа, за да бъде вярата на тези, които са го слушали, основана не на човешка 

мъдрост, а не Божията сила. 

 Ние се нуждаем да виждаме Божията сила. На хората им е втръснало от 

религиозни приказки. Те се нуждаят да видят Божията сила. Мен не ме впечатлява 

съживление, което се извършва вътре в църквата. Впечатляваме съживление, което се 

извършва извън църквата, на пазара сред хората. Но този вид сила ще коства нещо и 

ние трябва да сме готови да платим цената. 

 Бог употребява хора, които ще искат да пожертват всичко за Него, които ще 

искат смело да заемат позиция. Вярвам, че Той гори от нетърпение да изяви в силата Си 

в живота ни, но това няма да стане без цена. Следването на Исус е наистина радикално 

призвание. Но е най-доброто. Най-голямата привилегия на света е да следваш Исус 100 

процента. Но не знам по-празно съществуване от това да следваш Исус половинчато. 

По-добре би било въобще да не си християнин.    

 

ДЕЯНИЯ 6:8-15 

 

А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между 

хората. Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинсците, и от 

киринейсците и александрийците, и някои от Киликия и Азия, подигнаха се и се 

препираха със Стефан. Но не можеха да противостоят на мъдростта и на Духа, с 

който той говореше. 

 

Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против 

Мойсей и против Бога. 

 

И подбудиха людете със старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, 

уловиха го и го докараха в синедриона, гдето поставиха лъжесвидетели, които 

казваха: Тоя човек непрестанно говори думи против закона; защото го чухме да 

казва, че тоя Исус Назарянин ще разруши това място, и ще измени обредите, 

които Мойсей ни е предал. 
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И всички, които седяха в синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, 

като че беше лице на ангел. 

 

ДЕЯНИЯ 7:54-60 

 

А като слушаха това [речта на Стефан пред синедриона], сърцата им е късаха от 

яд, и те скърцаха със зъби на него. А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, 

погледна на небето, и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога; и рече: 

Ето, виждам, небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. 

 

Но те, като изкрещях със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се 

спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху 

него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. 

 

И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос, казвайки: 

Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, 

не им считай тоя грях. И като рече това, заспа. 

 

1 КОРИНТЯНИ 2:1-5 

 

И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох превъзходно говорене или мъдрост 

да ви известя Божията тайна; защото бях решил да не зная между вас нещо друго 

освен Исус Христос, и то Христос разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се 

и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с 

убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила; за да бъде 

вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. 

 

 

-7- ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ ОТГОРЕ  НА КОВЧЕГА 
 

Радвах се, че съм вътре в ковчега през този типичен студен и мрачен ден в 

Амстердам. Ковчегът бе топъл и ме пазеше от дъжда. Единственото ми безпокойство 

беше да не би момчетата, които ме носят, да ме изпуснат в някой канал, защото вървяха 

по влажна и неравна калдъръмена улица. 

 Планът бе да ме поставят пред паметника, където се навъртаха всички 

наркодилъри и туристи. Той бе срещу площад „Дам скуеър“, който се намира в центъра 

на Амстердам. Най-накрая пристигнахме при паметника и те положиха ковчега там. 

Върху капака имаше малък високоговорител. При мен вътре имах микрофон. „Ще бъде 

страхотно!“ помислих си. 

 „Хора на Амстердам!“ извиках аз в микрофона. Хората, насядали около 

паметника, повечето от които пушеха наркотици, се втренчиха безизразно в ковчега с 

високоговорителя върху него. Но всичко, което можеха да чуят, беше „Фора на 

Афнердам“, тъй като малкият говорител изкривяваше звука, докато крещях отвътре. 

Най-накрая, след като бях викал повече от пет минути, вратът ми започна да се схваща. 

Аз просто отворих капака, излязох, взех си ковчега и си отидох в къщи. 

Първата ми среща с Джоди (която е моя съпруга), беше по пътя от зоната с 

червените светлини в Амстердам до Фонделпарк, където щяхме да правим 

евангелизация. Тъй като Джоди веднага ми допадна, аз бях развълнуван от мисълта, че 



26 
 

тя ще ме види в действие във Фонделпарк, където бе определено да проповядвам. 

Въобразявах си, че ако ме види какъв добър оратор съм, това ще ме направи 

привлекателен в нейните очи. 

 Отидохме в онази част на парка, където се навъртат много привърженици на 

Новата епоха (Ню ейдж) и антихристи. Образувахме малък полукръг с лице към 

всички. По някаква причина аз си въобразявах, че човек трябва да крещи с всичка сила, 

когато проповядва на улицата. Джоди помислила, че съм полудял, когато се развиках 

на горката насъбрала се група нюейджъри и антихристи колко се нуждаят от Бога. 

Всеки, който стоеше по-близо до мен, трябваше да внимава да не го оплюя. В 

ретроспекция си мисля, че ако бях чул някой да проповядва като мен тогава, аз нямаше 

да искам да стана християнин. Чудото в цялата ситуация беше, че Джоди все още 

искаше да ми говори след фиаското. 

 Според мен много хора не искат да чуят за Исус поради глупостите, които 

християните вършат. Онова, което наистина ме изненадваше, особено в първите ми дни 

в Амстердам, бе, че Бог всее пак можеше да докосва хората, въпреки всичките 

налудничави действия от моя страна. 

 Веднъж един мъж дойде у нас в Амстердам. Когато отворих вратата, за да 

разговарям с него, той ми каза: „Видях ви да крещите на „Дам скуеър“ преди две 

години. Станах християнин миналата седмица. Току-що се присъединих към една 

малка църква и сметнах, че трябва да ви го кажа“. 

 Така че, дори когато правим неща, които Бог никога не би ни казал да извършим 

в Неговото име, по чудотворен начин Той пак може да ги използва въпреки всичко. 

Лошата новина е, че дори ако вършим нещата по начина, по който Бог иска, ние пак ще 

изглеждаме глупави в очите на света, защото посланието на кръста е глупост. 

 Веднъж направих нещо още по-лошо. Бях в Сан Франциско и изпълнявах една 

драма. Трябваше да съм обут в малък къс голф и по бузите ми имаше малки червени 

сърчица, за да мога да играя в драмата. Можете ли да си представите да се разхождате в 

Сан Франциско с малки червени сърчица по бузите? Така че, понякога Бог иска да 

вършим глупави неща. 

Вслушваме се в толкова много лъжи и се боим да кажем на хората за Исус. В 

Матей 10:26 четем да не се страхуваме какво хората ще си помислят. "Няма нищо 

покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Това, което ви говоря 

в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива." 

Когато групата изнасяше концерти във Франция, имахме пресконференция. 

Около шест микрофона и всичките онези камери бяха поставени пред нас и 

репортерите ни обстрелваха с въпроси, както седяхме там. Един от тях попита: "Значи, 

това, което всъщност правите, е просто някакъв вид пропаганда, така ли?" Като че ли 

трябваше да се извинявам, че говорим за Исус на нашите концерти. 

Светът ми казва, че ако заявя: "Исус е отговорът", аз съм ограничен или фашист, 

или нещо такова. 

Защо всеки друг да може да каже в какво вярва, но не и християните? Това 

отговорих на онзи репортер. "Защо става така, че всичките други състави могат да 

говорят за своята философия, за това защо обичат дърветата или каквото и да било, а аз 

не мога да говоря за Исус?" 

Друга причина, поради която не желаем да кажем на хората за Исус, е, защото си 

мислим: "Ами, ако им кажа, те ще ми се смеят." Прави сте. Те ще се смеят! Ако кажете 

на хората за Исус, понякога те ще ви се присмиват. Много хора са се присмивали на 

мен през всичките тези години. 

Провеждали сме концерти, на които никой не пляскаше с ръце по време на 

цялото ни изпълнение. Нито пък хората си тръгваха. Ние свършвахме някоя песен и те 
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просто ни гледаха втренчено. Затова изсвирвахме още една песен. Ако искате да заеме-

те смела позиция за Исус, хората ще ви се присмиват и подиграват. Трябва да го 

очаквате и да сте готови да платите цената. 

Веднъж бяхме поканени да свирим в един алтернативен клуб в Окланд, Нова 

Зеландия, защото собствениците мислеха, че ще е забавно да приемат християни там. 

Отидохме в клуба, подготвени за това хората да ни се подиграват и присмиват. Ако са 

се присмивали и подигравали на Исус, те ще се присмиват и подиграват и на нас. 

Вместо това, Божията сила слезе толкова мощно по време на концерта ни, че онези, 

които дойдоха да ни се присмиват, не можеха да държат питиетата си, защото буквално 

се тресяха от силата на Святия Дух. 

Често се колебаем, когато Бог иска да говорим на някого, а ние не го правим. 

Когато бяхме на път за Франция, една жена влезе в купето. Имах чувството, че трябва 

да й говоря за Бога. После си помислих: "Не, не, това не е правилно." Мисля, че 

направих нещо лошо. Погасих онова, което Бог искаше да извърши. 

Възможно е, обаче, да постъпим така, защото реагираме срещу лошите, 

повърхностни неща, които понякога виждаме християните да правят. Не искаме хората 

да си мислят, че сме "Исусови" автомати или че не сме нормални хора. Били сме в 

присъствието на особняци. Те отговарят: "Слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога, 

Алилуя, Алилуя, Алилуя," когато само сме им казали: "Днес времето е приятно, нали?" 

Ние ги гледаме втренчено, като си мислим: "Човече, какво става тук?" 

Нужно е да отговаряме на въпросите на хората. Не бива да сме автомати. Трябва 

да сме реални хора. Веднъж седях в ресторант в Америка и разговарях с едно момче за 

Исус. Той ми задаваше някои наистина честни въпроси и аз го слушах и се опитвах да 

му отговоря. Изведнъж, една жена на средна възраст, която очевидно бе подслушвала 

разговора ни, се приближи до нас и заяви: "Извинете, Бог го е казал и аз го вярвам и 

това решава въпроса." После си излезе. Ние се спогледахме, като си мислехме: "Какво 

пък беше това?" 

Исус не иска да сме такива. Той иска наистина да изслушваме хората, да 

говорим с тях, но иска да им кажем и какъв е отговорът. Един мой приятел много се 

интересуваше от християнството. Ще отидем на ресторант и той ще каже на 

сервитьорката: "Знаете ли, че това момче вярва в Исус? Разкажи й за Исус." 

Аз си мислех: "Не искам да говоря на тази жена за Исус. Просто искам да си 

изпия кафето." Но поради неговата настойчивост, аз в крайна сметка й разказвах за 

Исус. 

В университета той ме завеждаше до маса пълна с хора, които не познавах. 

Казваше: "Знаете ли, че това момче вярва в Исус?" После се изхилваше и казваше: 

"Разкажи им за Исус." 

Аз седях там и мънках: "Ъ-ъ, ами, ъ-ъ.." Но станахме свидетели на много чудеса. 

Той доведе повече хора при Исус преди да стане християнин, отколкото повечето 

християни водят за цял живот. 
Друга лъжа, на която обръщаме внимание, е, че трябва да знаем всичко. Не 

можем да говорим на хората за нещо, ако не знаем всичко. Това е такава голяма лъжа. 

Вие никога няма да знаете всичко. (Познавам само един човек, който знае всичко. Той 

следваше в университета заедно с мен и сега е адвокат.) 
Ако чакаме, докато научим всичко и можем да отговаряме на всички въпроси за 

Бога, ние никога няма да сме способни да кажем нещо на някого. 
Защо е вярно това? Защото единственото нещо, което ни прави по-различни от 

нехристияните, е, че сме грешници, които са признали нуждата си от Божията прошка. 

Всеки християнин, дори ако е повярвал отскоро, може да говори за това как е получил 

тази прошка от Бога. 
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Друга лъжа, на която вярваме, е, че поради нас Бог променя живота на хората. 

Думите ми никога няма да променят нечий живот. Божият Дух е, който променя хората 

и по някаква причина той ми позволява да бъда част от това дело. Бог иска ние да 

виждаме силата Му. 
Когато не казваме на хората за Исус, ние пропускаме онзи вид сила, която 

Господ иска да ни покаже. Пресъхваме. "Е, аз съм един-вид мълчалив свидетел, нали 

разбираш? Имам дълбокото вътрешно взаимоотношение. Искам просто хората да 

виждат по живота ми, че то е реално." 
Взаимоотношението с Бога трябва да бъде в живота ми. Ако не е, тогава нямам 

никакъв авторитет да говоря. Нужно е то да бъде реално, но ние трябва да говорим 

Словото. 
В Римляни 10:13 се казва: "Всеки, който призове Господното име, ще се спаси". 

Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за 

Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник ? И как ще проповядват, ако не 

бъдат пратени?" 
Бог иска да ни изпрати. Исус казва: "Кой ще отиде за нас? Кого да изпратя?" Той 

иска да изпрати всеки, който е взел решение да Го следва. Библията също казва: "Колко 

са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто." Никога не е било по-нужно от 

сега да заемем смела позиция. А ние постъпваме толкова плахо и несигурно относно 

Исус. 
Четох за онзи студент-активист в Китай. Бил около двадесетгодишен. 

Родителите му били чиновници в комунистическата партия. През 80-те години той 

повежда протести с хиляди хора, които настояват за повече демокрация в Китай. 

Родителите му го умолявали: "Не прави това. Ще отидеш в затвора." В интервюто той 

казва: "Но аз не мога да мълча. Аз няма да мълча. Не ме е грижа какво ще ми коства. Аз 

ще заема твърда позиция." 

Желаем ли ние да заемем твърда позиция? Желаем ли да бъдем инструменти, 

които Бог може да употреби, за да промени света? 

 

 

-8- СВИНЕТЕ 
 

(В тази глава исках да сложа стикер от типа "драсни и помириши", но 

струваше прекалено много, затова Тон нарисува един и той изглежда добре, но 

принципът не действа.)                                           
Беше много необичайно на "Първо Авеню" да се провежда християнски 

концерт, особено в Главната зала. "Първо Авеню", по времето, когато се представихме 

там, бе навярно един от най-важните клубове в централно-западната част на Съедине-

ните щати. Всички по-големи състави бяха свирили в него по едно или друго време. 

Мой приятел ми каза, че присъствал на изпълнение на "U2" там. Принс е използвал 

клуба за своя филм "Пурпурен дъжд." 
По време на концерта, на сцената показахме осъвременено разпятие на Исус. 

Две момичета пристигнали за танцовата забава, която щеше да се състои след концерта 

ни. Веднага забелязали, че сме християнски състав и започнали да ни се подиграват и 

присмиват. Един барабанист, който беше от група, свирила преди нас, ги видял и 

попитал защо се смеят. Те изкоментирали, че сме някакъв тъп християнски състав. Той 

им казал, че трябва да внимават, защото това, което говорим, не е шега и посочил 

бармана, които бе започнал да се тресе и да изпада в силно възбудено състояние зад 

бара. Той се тресеше толкова силно, че му бе трудно да работи. Започна да се тресе 
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дори още по-силно, когато взех да проповядвам след концерта, поради силата на 

Святия Дух, която бе дошла в клуба. Момичетата, които ни се бяха присмивали, 

толкова се уплашиха от онова, което ставаше с бармана, че си проправиха път и 

излязоха напред след концерта да се молят със състава. 
Месец по-късно бях в Брухзалския затвор, един свръх охраняван затвор в 

Германия. Всичките му обитатели престояват там за най-тежки престъпления, 

половината за убийство или за други големи криминални прояви. Много от 

затворниците са с доживотни присъди. 
Един мъж, който изтърпяваше доживотна присъда за убийство, излезе напред, 

пред съкилийниците си. Аз призовах да дойдат отпред тези, които искат да се молят и 

да поканят Исус да промени живота им. Той излезе, като знаеше, че по-късно щеше да 

бъде бит от другите затворници за тази своя позиция. Силата на Святия Дух го докосна 

толкова мощно, че човекът почувства Бог да го изцелява и да му прощава миналото. От 

онзи момент нататък той се промени и стана евангелизатор в затвора. Бих могъл да дам 

още много примери като този, когато съм виждал невероятната сила, която съществува 

в името на Исус. 

Ако има толкова много сила в името на Исус, защо се чувстваме толкова 

безсилни? Защо църквата изглежда пред света плаха и старомодна? Светът не мълчи за 

онова, в което вярва - защо мълчи църквата? Кога ще излезе тя от дупката, в която се е 

свряла? Нужно е да желаем да кажем на хората за Исус и да стоим в неговата сила. 

Нужно е да сме готови да поемем риска и да живеем пламенен живот. 

В Марк 5:1-20 е записана история за един мъж, който живеел в гробищата. Той 

бил много страшен, толкова умопобъркан и такъв пакостник, че хората от града все се 

опитвали да го вържат с въжета и вериги. Той постоянно се посичал с камъни и крещял. 

Градът се опитвал да го окове във вериги, но лудият все ги чупел. (Прилича на соло 

вокалиста на един състав, с който свирихме заедно.) 

Той е като много хора днес, които се жигосват, продупчват и татуират. Най-

новата мания в Амстердам е дамгосването и разрязването, които видях последния път, 

когато бях там. 

Такъв е случаят с този човек, който живеел в гробищата. Той бил объркан, той 

бил наранен. Може би са му казвали, както на толкова много хора днес, че няма 

стойност. Може би никога не е изпитвал бащина любов. Той се изпосичал с камъни и 

викал. Поради болката си се отворил за демонични сили и бил обладан от тях. 

Човекът вижда Исус и отново счупва веригите и се втурва на бегом и с викове от 

гробищата към Него. И тъй, Исус вижда лудия да бяга срещу Него. Трябва да е било 

доста ужасяващо да се наблюдава как този ненормален човек със счупени вериги, 

разкървавен, се спуска на бегом от гробищата. (Имате нужда само от малко дим и ще 

прилича на екшън.) Като крещи и хвърля пръски, той приближава в пълен галоп към 

Исус. 

Е, ако бяхте Исус, какво бихте направили в ситуация като тази? Мисля, че 

отговорът е очевиден. Щяхте да избягате. Ако искаме да имаме пламенния живот, 

който Бог желае за нас, не е нужно да ни е страх от мъжа в гробищата. Няма защо да се 

боим от него. 

Според мен едно от най-глупавите неща, които се говорят за духовното 

воюване днес, е, че трябва да се молим по определен начин или по определен ред, 

преди Бог да може да бди над нас. Или че само като казваме определен вид думи, ние 

сме защитавани от злите сили, които ни окръжават днес. 

Ако има някой, който да съзнава факта, че наистина съществуват и действат зли 

духовни сили, това съм аз. Често съм виждал колко е реален духовният свят. 
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Спомням си един концерт, на който някакъв демонично обладан човек скочи на 

сцената и се насочи към член от състава по средата на концерта. Това действително ме 

обезпокои, защото бяхме имали лоши преживявания с хора като него. Понякога те 

наклаждаха огън и изгаряха брошурите ни или уринираха от подиума. (Не би било 

толкова зле, ако бяха пожелали да уринират в огъня, защото това щеше да предизвика 

много дим и на нас нямаше да ни се налага да наемаме машини за дим.) 

Някой от групата ми отиде при него, погледна го в очите и каза: "Кротко в името 

на Исус." 

Добре, къде в Библията се казва да използваме думите: "Кротко в името на 

Исус"? Не поради израза, които той използва, а поради взаимоотношението, което 

имаше с Исус, думите му имаха ефект върху демонично обладания. Той веднага се 

скова и уплаши. Слезе от подиума без инциденти. 

Не чрез изговарянето на определени думи или молитвата по определен начин, 

ние имаме власт над злите сили, с които ще се сблъскваме, когато сме смели за Исус. 

Взаимоотношението ни с Исус е, което ни дава авторитет над тези зли сили. В Божието 

Слово се казва: "Този, който е в нас, е по-велик от онзи, който е в света." Ако Исус 

живее в мен и ме призовава да отида някъде, дали ще е в клуб на терористи или на 

сцената по време на анархистки фестивал - в какъвто и вид бърлога на лъвовете да ме 

призове Бог, - ако отивам, защото той е поискал това от мен и имам взаимоотношение с 

него, аз няма да се боя, така, както Исус не се е уплашил от мъжа в гробищата. 

И тъй, Исус незабавно започва да гони бесовете от лудия. Те го молят да бъдат 

изпратени в стадото свине. Исус им казва: 

"Добре тогава, вървете в прасетата." Всичките демони напускат мъжа и отиват в 

стадото свине, намиращи се наблизо. 

В Марк 5:13 е записано, че цялото стадо, на брой около две хиляди свине, се 

спуска по стръмнината в езерото и се издавя. 

Каква си мислите, че е била реакцията на хората от града? Не бихте ли сметнали, 

че те ще се зарадват? В крайна сметка, този луд - който ги е държал будни през нощта, 

плашел е децата им, отново и отново е чупел всички вериги, живеел е в гробищата – 

сега е напълно облечен и съвсем нормален. Човек би счел, че това ще ги зарадва. Но 

реакцията им не е такава, каквато бихте предсказали. 

Вместо това, в стих 17 се казва, че хората започват да умоляват Исус да напусне 

тяхната част от страната. Те не молят Исус да напусне. Те го умоляват. 

Защо реагират по този начин? Мисля, че отговорът е очевиден. Те са обичали 

свинете повече от хората. Така че въпросът, който трябва да си зададеш, е: За кое те е 

грижа повече - за свинете или за хората? 

Знам, че много от вас, които четете сега, чувствате облекчение в този момент, 

защото си мислите: "Е, тази глава няма връзка с мен, защото аз не притежавам свине." 

Да, обаче, има най-различни видове свине. 

Съществува свинята "интимна връзка". Един ден си вървях по улицата в 

Амстердам и получих силното усещане, че трябва да се върна в стаята си. Това не ми се 

случва много често, но тогава го почувствах наистина много силно. Затова завих 

кръгом, върнах се в жилището си, отидох в своята стая и се озовах коленичил до 

леглото, без все още да знам защо съм там. 

Следващото нещо, което осъзнах, бе, че съм започнал да се моля и усетих, че Бог 

желае да се моля за моята готовност да остана неженен за цял живот. С цялата 

искреност, на която бях способен, аз се помолих и му казах, че съм готов да остана не- 

семеен до края на живота си. Три дена по-късно срещнах Джоди, която накрая се оказа 

моята бъдеща съпруга. 
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Знам, че много от вас, които четете това, искате да оставите книгата настрана и 

да го опитате за себе си. Но идеята е, че свинята "интимна връзка" трябва да си отиде. 

Колко хора са запращали на боклука духовното си наследство поради свинята 

"интимна връзка"? Колко приятели имам, които в университета бяха пълни с мечти, 

видение и плам за бъдещето, но поради свинята "интимна връзка" животът им е на-

пълно съсипан? 

Много хора са се отказали от невероятния живот, който Бог е определил за тях, 

защото не са искали да се справят със свинята "интимна връзка". Господ има велико 

духовно наследство и ние трябва да сме готови да предадем взаимоотношенията си на 

Него. Иначе съществува опасност да изгубим наследството си. 

Някои хора си внушават мисълта, че могат да се влачат с невярващ приятел или 

приятелка и че някак си ще им повлияят да имат сериозно взаимоотношение с Бога. 

Или навярно Господ те призовава на мисионерското поле, а ти се увличаш по някой, 

който няма това призвание. Мислиш си, че някак си той или тя в крайна сметка ще 

прихване твоето призвание и че няма проблем ти да развиваш сериозна връзка с него 

или нея. Внимавай. Съществува опасност да запратиш на боклука своето наследство 

заради свинята "интимна връзка". Остави я да скочи от скалата. 

Свинята "сигурност". Ако искаш да имаш наследството, което Бог е приготвил 

за теб, свинята "сигурност" трябва да скочи от скалата. Налага се да си готов да 

излезеш от зоната на своето удобство и да отидеш където и да поиска Бог от теб. Много 

хора са идвали при мен и са ми казвали, че биха извършили Божията воля за техния 

живот, ако Той желае, и след това са ми изреждали целия си списък от неща, които 

трябва да се случат: да бъдат близо до семейството си, да бъдат на село или в града, да 

свирят своята музика, да работят с тази или с онази група хора. Но докато не сме готови 

да извършим всичко, което Бог поиска от нас, ние сме в опасност да захвърлим 

настрана духовното си наследство. 

Когато за първи път отидох да живея в бедния, централен район на Амстердам, 

ми беше много трудно, особено в началото. Понякога си лягах и изпитвах почти 

физическа болка. Чувствах се толкова самотен и ми беше мъчно за семейството ми в 

Америка. Ако исках да получа всичко, което Бог желаеше да имам, аз трябваше да съм 

готов да бъда несигурен понякога и да платя цената, за да видя Божията воля в живота 

си. Свинята "сигурност" трябваше да скочи от скалата. 

Свинята "гордост". Когато с Джоди заживяхме заедно в Амстердам, имахме 

много малка издръжка. Бог ни осигуряваше работа за чистачи по домовете. Когато 

отивах в Америка, виждах приятелите си да започват своята кариера, да си купуват 

къщи и коли. Връщах се в Амстердам в моя малък нает апартамент, където работех 

като чистач заедно с жена си, за да имаме достатъчно пари за храна. 

Понякога изпадах в объркване и се молех: степен и Джоди е учила в 

университет, а ето ни тук, в Амстердам, като чистачи по домовете. Затова ли ходих на 

училище - да бъда чистач?" Виждах в ума си всичко, което приятелите ми в Америка 

правеха. Чувствах Бог да ми говори и да ми казва: "Готов ли си да бъдеш чистач за мен, 

ако това е, което искам да правиш?“ 

Свинята "гордост" трябва да е готова да скочи от скалата, ако искаме да намерим 

наследството си в Бога. 

Свинята "приемане". Ако искаш да откриеш най-доброто, което Бог има за 

теб, тогава трябва да си готов да плюят върху теб, да ти се присмиват, да те подиграват 

и да те вземат на подбив. Ако хорското приемане е най-важното нещо в живота ти, 

никога няма да можеш да извършиш велики неща за Бога. 

Колко хора познавате, които са се задоволили с не най-доброто, защото не са 

искали да оставят свинята "приемане" да скочи от скалата? 
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Съществува свинята "моят тип хора". "О, само да ме призовеше Бог при моя 

тип хора. Очевидно Той не би поискал да работя с тези там, защото те не са моят тип 

хора, с които се чувствам удобно." Ако имаш такива мисли, може да пречиш на Бога да 

извърши велики неща в живота ти. 

Дрезден, Германия, е един от центровете на неонацисткото движение в Европа. 

Знаете ли кой има едно от най-ефективните служения сред неонацистите там? Една 

баба! Тя не прилича на пънкар или на бръсната глава. Носи бабешки рокли и има 

бабешка коса. Тази жена има едно от най-мощните служения сред неонацистите и 

пънкарите в Дрезден, Германия. 

Само колко християни са възпирали Бога да извърши нещо фантастично в 

живота им, защото са заявявали: "Това не са моят тип хора," вместо да кажат: "При 

които и хора да искаш да отида, Боже, аз съм готов - само ми покажи." 

Въпросът не е как се чувствам аз спрямо някои от изгубените. Въпросът е как 

Бог се чувства. Готов ли съм да имам част от неговото съкрушено сърце за онези, при 

които той ме изпраща - които и да са те? Свинята "моят тип хора" трябва да скочи от 

скалата. 

Свинята "пари" - вижте трета глава. 

Свинята "личен живот". Никога няма да можеш да изживееш всичко, което 

Бог има за теб, ако не си готов да оставиш свинята "личен живот" да скочи от скалата. 

Когато в началото, след като се оженихме, се преместихме с Джоди в Европа, живеехме 

в малка стаичка, която вместо врата имаше одеяло. Трябваше да делим тоалетната с 

още петдесет човека, които също живееха в сградата. Хората просто си влизаха в стаята 

ни, защото нямаше врата, на която да почукат. Можех да кажа: "О, не, Боже, аз току-що 

съм се оженил и имам нужда от личен живот. Явно ти не искаш да правя това." 

Можеше да кажа: "не". Но ние с Джоди трябваше да сме готови да се лишим от свинята 

"личен живот", ако искахме да имаме това, което Бог желаеше да ни даде. 

Много хора не желаят да кажат: "да" на Бога, защото не искат да се лишат от 

личния си живот. Ако аз бях казал: "не" на Бога поради свинята "личен живот", никога 

нямаше да изпитам невероятния живот, който Бог желаеше да ми даде. 

Каква свиня ти пречи да кажеш на хората за Исус? 

 

МАРК 5:1-20 
 

И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна. И като излезе от ладията, на 

часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата, и 

никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти бяха го 

връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и 

никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по 

бърдата, той викаше и се из- посичаше с камъни. 
 

А като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас и 

рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, 

недей ме мъчи. (Защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти). 
 

И Исус го попита: как ти е името? 
 

А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина. И много Му се моли да не 

ги отпраща вън от страната. 
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А там по бърдото пасеше голямо стадо свине. И бесовете Му се молиха, казвайки: 

Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове из-

лязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по 

стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото. 

 

А ония, които ги пасяха, побягнаха и известиха това в града и по селата. И 

жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дохождат при Исуса, 

 

виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и 

смислен; и убояха се. И ония, които бяха видели, разказваха им за станалото с 

хванатия от бесовете, и за свинете. И те почнаха да Му се молят да си отиде от 

техните предели. 
 

 

И когато влизаше в ладията, тоя, който бе по-напред хванат от бесове, Му се 

молеше да бъде заедно с Него. Обаче Той не го допусна, но му каза: Иди си у дома 

при своите, и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе. И 

човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус; и 

всички се чудеха. 

 

 

-9- ТОАЛЕТНИЯТ ШЕФ 
 

Стоях в голямата зала на Краснополския хотел в Амстердам. Известен изцелител от 

Южна Африка ме бе избрал да застана на подиума. Доста се гордеех със себе си, 

защото той щеше да вика хора отпред за изцеление. Тъй като очевидно не можеше 

лично да послужи на всички, които ще откликнат, аз бях един от избраните, над които 

той щеше да се моли да приемат изцелителната дарба, за да мога да послужа на онези, 

които щяха да излязат напред. Представях си, че сигурно ме е посочил, защото е знаел, 

че съм един от малцината Божии избрани и съм по-духовен от много други. Харесваше 

ми да стоя на сцената и да гледам от там публиката, докато той не започна да се моли за 

хората в другия край на подиума. 
Докато той се молеше, те взеха да се строполяват на земята като парчета домино. 

Аз започнах да изпадам в паника. Ами ако не падна? Какво ще стане, ако всички се 

строполят на подиума, а пък аз остана прав? Ще приличам на глупак. Ще изглежда 

така, сякаш не съм един от избраните! Как ще се моля за хората, ако не се строполя? Те 

продължаваха да падат- 

БУМ –  

         БУМ –  

                                БУМ . 
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Аз ставах все по-неспокоен. Тогава си казах: "Я, чакай малко, аз няма да се 

строполя заради този човек или заради някой друг, или дори заради натиска, оказван от 

тази ситуация. Ако Бог иска да се строполя, той може да направи така, че да се 

строполя." 
Всеки път, когато четях в Библията за фарисеите, се успокоявах със знанието, че 

не съм един от тях. В края на краищата, фарисеите са били дебели, плешиви мъже, 

които носели дълги одежди и били себеправедни. Това очевидно не ме засягаше. 

Когато започнах да размишлявам честно какво са представлявали фарисеите, 

взех да виждам не малко поведение от фарисейски тип в собствения си живот. Затова и 

ти не се утешавай с мисълта, че не може да си един от тях. 

Следва официалната проверка: "Ти фарисей ли си?". (И, не, не значи, че си в 

безопасност, ако не си дебел, плешив или не носиш мантия. Всъщност, можеше да е 

някак си супер, ако беше дебел, плешив и носеше мантия, но това има отношение към 

стила и аз не искам да говоря по този въпрос сега, може би по- нататък.) 

 

1. ПРОМЕНЯШ ЛИ ГЛАСА СИ, КОГАТО СЕ МОЛИШ? 
Забелязали ли сте, че в дадена група всеки се моли като лидера? Имам предвид, 

ако той се моли наистина въодушевено и казва често "Алилуя", тогава всички правят 

същото. 

Веднъж посетих група, в която лидерът беше наистина отпуснат, сякаш вземаше 

наркотици или нещо такова и човек едва можеше да си държи очите отворени, когато 

той се молеше. Всички се молеха като него, наистина тихо, сякаш и те вземаха 

наркотици. Беше истински отпускащо и аз успях да си поспя доста по време на 

молитвите им. 

 

2. НА БОГА ЛИ СЕ МОЛИШ? 

Намираш се на молитвено събрание и онзи, за когото лидерът мисли, че е 

наистина голяма работа, започва да се моли. Докато говори, той става все по-възбуден. 

Започва да се поти и да вика, и това е една от най-страхотните и най-мощни молитви, и 

всичко си пасва добре, и ти си просто изумен. Седиш там и си мислиш: "О, човече, как 

ще надмина това? Няма да вземам думата след него, защото моята молитва ще звучи 

нескопосано." Изведнъж ти идва наум, че всички в стаята се молят един на друг и че 

Бог дори не е там. Това наподобява следната ситуация. Ти се молиш и после си 

мислиш: "Я, това звучеше доста добре. Обзалагам се, че хората бяха наистина 

впечатлени от молитвата ми." 

 

3. ПРОМЕНЯШ ЛИ СЛОВОРЕДА СИ, КОГАТО СЕ МОЛИШ? 

Можете ли да си представите, ако аз говорех на съпругата си по начина, по 

който понякога говоря на Бога? "Е, днес беше приятен ден, Джоди, не тъй ли беше. И аз 

наистина бих искал да кажа, че прекарах добър ден и се наслаждавах на това, което бе-

ше сготвила, не тъй ли беше. И просто искам да ти благодаря толкова много за тази 

чудесна вечеря, не тъй ли е, не тъй ли е, не тъй ли е." 

Тя би казала: "Какво му става?" 

Ами ако не я изчаквах да каже нещо? Ако й задавах въпроси, а после излизах 

преди тя да може да ми отговори? 

"Джоди, би ли ми казала какво мислиш, че трябва да направим утре? Тъй да 

бъде, тъй да бъде, тъй да бъде, алилуя." И после да си тръгна. Тя ще се накани да ми 

отговори, а мен вече ме няма. 

Ние изричаме тези формули и се чудим защо Бог не ни говори. Но всъщност в 

действителност не искаме Той да ни говори и не вярваме, че Той ще ни говори. 
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4. НЕ ПРАВИШ ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ МОЛИТВИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА СИ? 

Гледах един състав по телевизията. Бяха в някаква задна стая и се приготвяха да 

излязат на сцената. Те всички започваха да се настройват и викаха. Лидерът каза: 

"Хайде, сега трябва да се помолим." Тогава някакъв човек се помоли (не знам дали 

беше от групата или не.) Можеше да е баптистки служител. 

(Ако не разбирате какво означава това, не се притеснявайте. 

Не казвам нищо лошо за баптистите.) Той се помоли: "Бъди с нас сега, помогни 

ни да успеем и да дадем на теб Славата, в името на Исус", или нещо подобно. Тогава 

певецът излезе на сцената по жълто бельо и изпя една нецензурна песен. Така че се 

ширят много религиозни глупости. 

Или пък, ако сте гледали "Роки", преди да се бие той се прекръства. След това 

отива и трясва своя опонент по главата. 

 

5. ПРАВИШ ЛИ НЕЩА, ЗА ДА ПОЛУЧИШ ПРИЗНАНИЕ? 

Когато бях шестгодишен, един от "постовете", за които най-много се ламтеше в 

моето училище, беше този на тоалетния шеф. Той носеше значка, водеше всички 

момчета до тоалетната и следеше те да си умиват ръцете. Това беше много престижен 

пост.  

Когато работех с "Младежи с мисия", в Амстердам имаха група лидери, 

наречена Съвета. Аз си мислех: "Това е все едно да бъдеш тоалетен шеф, само дето 

няма значки". Затова си поставих за цел да вляза в Съвета, за да имам престижа, който 

вървеше заедно със службата. 

Фарисеите винаги се стремят да седнат на челното място и да получат признание 

от хората. Задай си следния въпрос: Можеш ли да направиш нещо за Бога без да кажеш 

на никого или е важно за теб всеки да знае за това? 

Моят баща ми каза веднъж, че истинското служене на Бога е да направиш нещо 

за Него, за което никой не знае освен ти и Бог. Това е неприемливо за фарисея. Той 

иска одобрението на хората. 

 

6. СЛУЧВАЛО ЛИ ТИ СЕ Е ДА СЕДИШ В РЕСТОРАНТ И ДА ГОВОРИШ ЗА 

ВСИЧКИТЕ НЕЩА, КОИТО ПРАВИШ, КОГАТО ВСЪЩНОСТ СЕДИШ В 

РЕСТОРАНТ И ГОВОРИШ ЗА ВСИЧКИТЕ НЕЩА, КОИТО ПРАВИШ? 

Нека да си представим, че в стаята ти се появи ангел и постави лепенка на устата 

ти. Ще може ли някой да познае по твоите действия, че следваш Исус? Ще разбере ли 

някой по поведението ти в училище или на работата, или в квартала ти, че си по- 

различен от останалите? Понеже фарисеят не се интересува от действителното 

поведение, а от формата и думите. 

Размисли върху следното: Не си ли забелязал как някои от най-оживените и най-

добри дискусии за духовна саможертва и пост се провеждат в ресторанта, над обилен 

обяд? 

 

7. ИЗЛИЗАШ ЛИ НАПРЕД, ЗА ДА ПОКАНИШ ИСУС В ЖИВОТА СИ ВСЕКИ 

ПЪТ, КОГАТО ЧУЕШ ДОБЪР ГОВОРИТЕЛ? 

Плашиш ли се, когато чуеш хора да говорят за завръщането на Исус? Може би 

си имал случаи, когато се прибираш в къщи, там няма никой и ти си мислиш, че 

грабването е станало и теб са те оставили? 

Ако си религиозна личност, все ще се опитваш да спечелиш Божията любов. Аз 

действително не исках да отида в ада, затова си въобразявах, че ако кажа на някого за 
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Исус, Той със сигурност няма да ме изпрати там. Виждате ли, не че желаех да следвам 

Бога - не исках да отида в пъкъла. 

Веднъж, когато бях в гимназията, чаках на едно летище и имах при себе си 

малка книжка. Тя целеше да помогне на християнина да свидетелства за Бога. 

Приближих се до един човек и му прочетох книжката. След това си помислих: "Сега 

знам, че ако Исус дойде, ще ме вземе." 
 

8. МОЛИШ ЛИ СЕ ВСЕКИ ДЕН ЗА ПРОЗОРЕЦ "10-40?  
ТАИНИЧКО, НЕ , ТЕ Е ГРИЖА ЗА НЕГО, НО ВЪПРЕКИ ТОВА СЕ МОЛИШ, 

ЗАЩОТО ЗНАЕШ, ЧЕ ТРЯБВА. 

Има един филм за Тарзан, в който туземците са в някакво село и са изкопали го-

ляма яма. В нея живее гигантска човекоподобна маймуна, която от време на време 

скача нагоре-надолу и вдига врява и шум. Туземците започват да изпадат в паника, 

защото знаят, че трябва да намерят някого, с когото да нахранят маймуната, иначе тя 

ще изскочи от дупката и ще изяде тях. Те отиват в джунглата, намират Джейн и я 

отвеждат в селото, за да я дадат на маймуната за храна. Точно, когато ще я хвърлят в 

ямата, Тарзан пристига и спасява Джейн. Междувременно, маймуната излиза от дуп-

ката и изяжда всички в селото. 

Фарисеите все принасят жертви на Бога, защото мислят, че трябва да заслужат 

неговата любов. 

 

9. ОПРАВДАВАШ ГЛЕДАНЕТО НА ФИЛМИ КАТО PULP FICTION".
5
 

Няма нужда от обяснение. 

АКО НЕ СТЕ ИЗДЪРЖАЛИ проверката "Ти фарисей ли си?", прочетете 

следващия откъс. Ако сте я издържали, можете да го прескочите и да преминете 

на следващата глава. 
Едно чудесно турне с нашия състав бе организирано за нас в Будапеща, Унгария. 

Щяхме да свирим в някои от най-големи- те клубове на града и аз бях въодушевен. 

Точно преди да потеглим, се почувствах зле. Когато отидох на лекар, научих, че съм 

прихванал хепатит от ресторант в Амстердам. Трябваше да отменим турнето и нямаше 

да мога да правя нищо в продължение на месец. 

Това бе първият и единствен път, когато ни се е налагало да отменяме турне, 

затова започнах да се моля и да питам Бога защо. Бях сигурен, че поради някакъв грях в 

живота ми Господ е допуснал да се разболея. Молих се и му казах: "Какво сбърках, та 

ти допусна да хвана хепатит? Толкова много хора щяха да чуят за теб в онези клубове в 

Будапеща. Покажи ми какъв грях съм извършил, за да се покая и да оправя нещата." 

Докато виках към Бога от леглото си, усетих той да ми говори и да казва: 

"Причината, поради която допуснах да хванеш хепатит не е поради някакъв грях, а 

защото исках да прекарам време с теб. Знаех, че това е единственият начин да те 

накарам достатъчно да забавиш темпото, за да можем да прекараме известно време 

заедно." 

"Да не би да искаш да ми покажеш някои нови неща? Може би има някакво ново 

откровение, което искаш да ми дадеш?" попитах аз. 

"Не, просто искам да прекарам време с теб," усетих Бог да казва. 

"Боже, ти трябва да се шегуваш. Просто искаш да прекараш време с мен? Не 

искаш да ме изобличиш? Не искаш да ми кажеш къде бъркам? Не искаш да ми дадеш 

ново видение?" възкликнах аз. 

"Не, просто искам да прекарам време с теб." 

                                                           
5
 'Pulp Fiction" - заглавие на абстрактен филм.. Самият израз означат: долнопробна масова 

литература. 
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"Добре, ще имам време с теб." И точно това правих често през онзи месец. 

Просто прекарвах време с Исус. Той не иска да бъдем религиозни. Той иска нашето 

приятелство. 

 

МАТЕЙ 6:5-6 
 

И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят 

стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; 
 

истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, 

влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя 

Отец, Който е в тайно; 
 

и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде . 

 

МАТЕЙ 6:7-8 

 

А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те 

мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бъдете като 

тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате. 

 

МАТЕЙ 23:1-4 
 

Тогава Исус продума на народа и на учениците Си, казвайки: На Мойсеевото 

седалище седят книжниците и фарисеите; затова всичко що ви заръчат, правете и 

пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат. Защото 

свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а 

самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат. 

 

МАТЕЙ 23:5-7 
 

Вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват 

филактериите си, и правят големи полите на дрехите си, и обичат първото място 

при угощенията, и първите столове в синагогите, и поздравите по пазарите, и да се 

наричат от хората: учители. 

 

 

-10- НИКАКВИ ПРАВИЛА 
 

Като поотраснах, едно от нещата, които не харесвах, бяха нравилата. Първото, което 

направих, когато отидох да живея на друго място, бе да премахна всякакви правила. 

Преместих се в стар апартамент с няколко свои приятели. Решихме, че ще е страхотно 

да нямаме никакви правила. Правилото на дома ни беше: "никакви правила". Беше 

велико. Ако не искаш да миеш съдовете, не ги миеш. Никакви правила. 

Имахме една фурна и аз исках да опека картоф. Никога не бях пекал картоф 

преди това. Но сега исках да опека, затова го сложих във фурната и направих, каквото 

сметнах, че трябва, за да сготвя печен картоф. Той се пръсна във фурната. Но, никакви 

правила, а на мен не ми се чистеше фурната. Затова не я очистих. На никой друг не му 
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се чистеше фурната, тъй че никой повече не я използва. Ние просто не си падахме по 

чистене на фурни. 

В крайна сметка всички съдове в апартамента се изцапаха. 

Никой не си падаше по миене на чинии. Затова съдовете стояха мръсни. За да 

ядем, ние буквално трябваше да ходим на ресторант. Сериозно говоря. 
Спомням си как минавах покрай мивката и виждах зелена плесен навсякъде. За 

нас стана ритуал да наблюдаваме какви нови форми на живот се развиват там. Знаете 
ли, не беше чак толкова страхотно да се живее без правила. Но ние искахме да живеем 
при "никакви правила."                                                                                                                                      

Когато станах християнин, отново исках да нямам "никакви правила", защото 

толкова бях свикнал на такъв начин на живот. Имахме една къща към Университета на 

Минесота. Наричахме я "Къщата на всеки". Никакви правила. Всички щяхме просто да 

живеем заедно и да обичаме Бога. Никакви правила. Беше велико. Имахме 24-часови 

партита. Но накрая къщата експлодира като картофа. 

Много хора бяха наранени. Започнаха да разсъждават, че може би трябва да има 

няколко правила. Затова аз се казах: "Кой ще измисли правилата? Вие ли ще ги 

съставите? Не мисля. Аз ще ги съставя. В едно съм сигурен, че не искам да живея по 

вашите правила." 

Е, Исус ни дава добра вест. 

Човешките пътища водят към смърт. Притчи 14:12 казва: 

"Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт." Това 

не звучи като добра вест, нали? 

Това не е добрата вест. 

Добрата вест е, че Божиите пътища водят към живот. Моите пътища водят към 

смърт. Божиите правила водят към живот. Това е добрата вест. И Бог ни е дал 

правилник, наречен Библия, за да имаме някои правила, по които да се ръководим, за да 

имаме живот, а не смърт. Неговите закони ще ни освободят. 

В Псалм 119:9-16 се казва: 

 

"Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според 

Твоето слово. От все сърце Те потърсих; недей ме оставя да заблудя 

от заповедите Ти. В сърцето си упазих Твоето слово, за да не ти 

съгрешавам. Благословен си, Господи; научи ме на повеленията Си. С 

устните си разказах всичките съдби на устата Ти. В пътя на Твоите 

изявления се радвах толкова, колкото във всичкото богатство. За 

правилата Ти ще размишлявам, и Твоите пътища ще зачитам. В 

повеленията Ти ще се наслаждавам; не ще забравя Твоето слово." 

 

Божието слово не е тук, за да ни ограничава или наказва. Господ ни дава словото 

Си, за да ни освободи. 

Стоях на площадката, от която се виждаха руски военни кораби на 

пристанището. Имаше море от хора. Тъкмо бяхме изсвирили няколко песни и на мен 

ми хрумна идеята, че трябва да им дадем Библиите, които носим със себе си. Това бе 

абсурдна идея, тъй като имахме само няколкостотин, а хората от публиката бяха 

хиляди. Китаристът ни започна да подава Библии на хората най-близо до сцената. 

Изведнъж, голяма вълна от хора се втурна напред. Те започнаха да се прескачат и из-

бухнаха юмручни схватки, докато всеки се опитваше да се докопа до някоя Библия. 

Ние всички си помислихме, че ще се избият един друг за Библии. Е, моето 

отношение към Библията не беше точно такова. Аз не се биех с хората за нея. Не може 

да се каже, че кроях планове да открадна Библията на моя пастор. Дори не започнах да 

я чета, докато не се уплаших. 
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Когато бях на двадесет и една години, открих, че наистина съществува духовен 

свят. Не открих добрия, а лошия духовен свят. Бях толкова уплашен, че започнах да 

чета Библията и да се вслушвам в това, което тя казваше. Животът ми се промени. Учех 

философия в Университета на Минесота, но започнах да чета Библията и тя 

революционизира живота ми. Открих Исус по един личен начин, което не смятах, че бе 

възможно. 

Повечето от това, което Бог иска да ни каже, Той ще ни разкрие в Библията. 

Необходимо е да я познаваме. Нуждаем се от нейната защита. Какво точно означава 

това - защита? Може да си мислите, че имам предвид да носиш голяма Библия, която да 

използваш за удряне на хора. Нямам това предвид, но предполагам, че тя може да бъде 

много добро оръжие, ако имате един от онези калъфи за Библии с голям цип. 

Вижте Матей 24:23. Исус говори: "Тогава ако някой ви каже: Ето тук е 

Христос, или: Тук, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, 

които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е 

възможно, и избраните. Ето предсказах ви." Основно, Той казва, че ще има много 

лъжепророци. 

Когато бях в университета, се запознах с един, който ми каза, че е седмият ангел 

от Откровението. Да! И той искаше да се срещне с мен! Помислих си: "Това е 

интересно - да се срещнеш с ангел от Откровението." Този ангел си падаше по пици, 

затова отидох в една пицария. И ето го него, ангелът от Откровението. Той имаше 

брада. Помислих си колко е страхотно да видиш, че ангелите имат бради. Той не само 

че имаше брада, но и пушеше цигари. Ангелът ми обясни, че брат му, който беше с 

него, бил Исус. Каза ми, че трябва да слушам Исус. 

Това бе много обезсърчително за мен, защото си представях Исус много по-

впечатляващ. Помислих си: "Този прилича на мекотело." Но аз познавах Библията и 

затова му прочетох онзи стих в Матей 24:23. Тогава ангелът и брат му решиха, че не ис-

кат повече да ми говорят. 

Веднъж пътувах в самолет и седях до един християнин, който искаше да знае 

с какво се занимавам. Обясних му и добавих: "Трябва да дойдете на някое от нашите 

представления и да поканите хора от църквата си." Той направи пауза и със сериозно и 

набожно изражение каза: "Ами, не мисля, че това е възможно." 

"В нашата църква правим само това, което пише в Библията." 

"Какво имате предвид?" беше въпросът ми. 

"Покланяме се на Бога само a capella," отвърна той. 

Е, аз знам, че Библията не казва такова нещо. Тя говори да се покланяме на Бога 

с всички инструменти и че можеш да Му се покланяш тихо или на висок глас, или без 

музикални инструменти. С всичко, което диша, Хвалете Бога. 

"С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления." - Псалм 149:3 

"Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа. Хвалете Го с тъпанче 

и хороиграние, хвалете Го със струнни инструменти и със свирки, хвалете Го с 

високозвучни кимвали, хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко що диша нека 

хвали Господа." - Псалм 150:3-6 

Не ми се искаше да му казвам какво всъщност пише в Библията, а вместо това 

създадох впечатлението, че научавам нещо ново. Отговорих: "Хм, това е много 

интересно. Между другото, къде се казва в Библията, че можете да пътувате със 

самолет?" Той не искаше повече да ми говори. 

Веднъж, след представление, обядвахме с група хора и те имаха приготвена 

обилна, чудесна храна. Взех си едно вкусно парче агнешко и подадох подноса на 

жената, седяща до мен. Тя каза: "О, не, аз съм вегетарианка." 

"О, наистина ли, а защо?" попитах аз. 
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"Защото Библията учи, че е грешно да се яде месо," отвърна тя. 

Личеше си по отношението й, че се мисли за нещо повече от всички останали, 

които седяха на масата и жадно поглъщаха месото. (Знам, че има много убедителни 

причини да не се яде месо поради начина, по който го обработват в днешно време и за 

някои хора е по-добре да бъдат вегетарианци. Да се твърди, че това е духовен въпрос, 

не е библейско. Вегетарианецът не е духовно по-извисен от другите.) Аз казах: "Нищо, 

не се тревожете, аз ви приемам, макар и вярата ви да е слаба." 

"Какво пък трябва да означава това?" попита тя. 

Личеше си, че започва да се дразни. Показах й Римляни 14:1-4: 

 

"Слабия във вярата приемайте, но не за да се препира- те за 

съмненията му; един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във 

вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не 

яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е 

приел. Кой си ти, що съдиш чужд слуга?" 

 

След това тя повече не искаше да ми говори. 

Ние трябва да познаваме Библията. Много хора се поддават твърде много на 

чувствата си. Те определят духовната истина по емоциите си и взаимоотношението им 

с Бога се базира на това. 

В Галатяни 1:6 се казва: 

 

"Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата 

благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не 

е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и 

искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или 

ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което 

ви проповядвахме, нека бъде проклет." 

 

Не е ли невероятно това, което се казва тук? Ако ангел дойде при теб и ти 

прогласи някаква духовна истина, която няма основа в Божието слово, ти не трябва да 

се вслушваш в нея. Но много от нас дори не познават Библията и са движени от чувст-

вата си. Позволяваме на други хора да ни заявяват какво казва Бог. Това е нещо 

емоционално. 

Искам да знаете, че взаимоотношението с Бога не се базира на емоции. Бог се 

интересува от нашите емоции. Той знае, че сме емоционални същества, но не това 

прави реално взаимоотношението ни с Него. Онова, което го прави реално, е, че то е 

факт. Исторически факт. Исторически и археологически факти показват надеждността 

на Библията. Твоето взаимоотношение с Исус - на Библията ли се основава или на 

емоции? 

В 1 Тимотей 4:1 се казва: "А Духът изрично казва, че в послешните времена 

някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения." 

Защо хората ще правят това? Защото взаимоотношението им с Бога се основава 

на чувства, а не на Божието слово. Основава се на емоции. Не се базира на истината на 

Библията. Базира се на откровения и видения. 

Тук не искам да кажа, че Бог не желае да ни говори в емоциите ни. Но ако не 

познавате Божието слово, имате проблем. Зависите от други хора и няма да можете да 

разпознавате дали другите са прави или грешат. Някои си мислят, че ако нещо е 

духовно, то е добро, ако е духовно, значи е правилно. Това не е вярно. 
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Разговарях с наши съседи, които не са християни. Те са силно увлечени по 

мисленето на Новата Епоха. Разказаха ми за тяхна приятелка, умираща от рак. Тя също 

е въвлечена в този духовен начин на мислене. Сега умира от рак с тумор в гърлото, 

който може да я задуши всеки момент. Не могат да я оперират. Съседът ми каза: "Зна-

еш ли, просто не разбирам. Тя знае, че съществува сила, по-голяма от този живот. Но е 

изпълнена с такъв ужас. Толкова се страхува. Няма сигурност. Няма мир. Не го 

разбирам това, защото мислех, че тя ще бъде много силна във време като това." 

Видях по изражението на лицето му, че и той също бе обезпокоен, защото и 

неговият живот се основаваше на същата духовна емоция, а не на фактите. 

Предизвиквам ви да изучавате Божието слово. Сигурно е, че ако правите това, то 

ще революционизира живота ви. Гарантирам ви го. 

 

СЛОВОТО Е ЩИТ 
 

Веднъж едно момче, което работеше с нас в Амстердам, се прибирало в къщи от 

апартамента ни и някакъв мъж го атакувал с нож. За щастие, той носел Библията 

си. Тя беше от онези големи Библии и имаше голям калъф с цип. И тъй, той я 

хвърлил върху нападателя си и го ударил в стомаха с нея. Това оставило мъжа без 

дъх и нашият приятел се отървал. 
 

"С всичко, 

КОЕТО ДИША, ХВАЛЕТЕ БОГА" от "No Longer Music" 

 

Алилуя. Хвалете Бога Хвалете Бога с компакт диск и видео Хвалете Бога с китара 

и синтезатор Хвалете Бога в десятката на най-добрите Хвалете Бога в дискотека С 

всичко, което диша, Хвалете Бога. 

 

Хвалете Бога със стерео, надуто с пълна сила Хвалете Бога с изключено стерео 

Хвалете Бога с бас китара и с брейк С всичко, което диша, Хвалете Бога. 

 

 

-11- ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СВИРИТЕ РОК НА ЕДНА 

КОЗА? 
 

Един от нашите концерти, който никога няма да забравя, се проведе на голям 

фестивал в Полша. Там имаше 15 000 души. Използвахме задната линия на състав, 

който се казваше "Хелоуийн." Таванът беше отрупан с огромни усилватели и монитори 

- това беше най-голямата озвучителна система, която някога бяхме използвали. Тъй 

като свирехме през нощта, не можех да видя къде свършват множествата. Беше 

удивително преживяване. Бог ни даде чудесно взаимоотношение с публиката и тя 

отново и отново ни викаше на бис. 

Контрастът бе голям с концерта, който проведохме на следващия ден, за 

двадесет човека и две кози. Да, прави сте. Опитвам се да представя мащабите по-

големи, отколкото в действителност бяха. На практика, имаше една коза, вързана за 

дърво, и двама-трима пол у заинтригувани наблюдатели. Това беше на следващия ден, 

след като бяхме свирили за тълпа от 15 000 души. 

Не мисля, че случайно стана така. Мисля, че Бог се опитваше да ми каже: "За 

кого се опитваш да правиш това? За мен ли го правиш или за хората?" Този въпрос ще 
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определи твоята съдба. Той ще определи дали ще извършиш нещо велико и значимо с 

живота си или ще го прахосаш. 

В Библията Павел има проблеми с определена религиозна група хора. Те му 

казват, че той всъщност не е апостол. Казват му, че не приема техния легализъм. 

Искат той да следва определени старозаветни правила, от които Исус ги е 

освободил. Затова, вместо да направи компромис с тези хора, Павел заема твърда 

позиция и в резултат на това е дискредитиран от много лидери. 

В Галатяни 1:10 Павел казва: "На човеци ли искам да угоднича сега, или на 

Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм 

Христов слуга." 

На кого се опитвам да угодя? 

Ако се опитваш да угодиш на хора, не си достоен да се наречеш Исусов 

последовател, а това е нещо тежко, защото ние искаме да угаждаме на хора. 

Знам, че тази истина допада на бунтаря и ето ви вашите християни-бунтари. Те 

казват: "Не ме е грижа какво си мислят хората. Грижа ме е само какво мисли Бог. Точно 

така, това е единственото, за което ме е грижа. Аз съм бунтар по природа. Аз съм 

бунтар за Исус." 

Проблемът е, че това не действа, защото, когато се опитваш да угодиш на Бога, 

неговите стандарти са дори по-високи от тези на хората. 

Може да правя всичко за хората и да не го осъзнавам. Яков 3 говори за най-

различни типове хора, които имат религиозно знание и мъдрост, но го използват за 

егоистични цели. Може да познавам Бога от много време, да имам голямо знание за 

Него и да върша неща за Него, но да използвам мъдростта, която Той ми е дал, за 

своята собствена егоистична амбиция. 

В Яков 3:13 се казва: "Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела 

чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате 

горчива завист и крамолничество (англ. - егоистична амбиция), не се хвалете и не 

лъжете против истината." 

Не е ли това смешно? Защо той казва да не се хвалим с тези неща? Ако имам 

горчива завист и всичката тази егоистична амбиция, защо трябва да ми се напомня да 

не се хваля с тях? Няма ли да искам да ги скрия от другите хора? Мисля, че е написано 

така, защото аз не разпознавам какво представлява този вид хвалба. Преди да мога да я 

разпозная в живота си, трябва да открия кои са нещата, с които се хваля. Ето някои 

примери: 

 Все разказвам на хората за моите дарби и за великите неща, които ще извърша за 

Бога. 

 Грижа ме е хората да виждат добрите неща, които правя. 

 Върша работите така, че хората да ми признаят заслуга за тях. 

 Говоря за всичките могъщи дела, които ще сторя за Бога, не защото обичам Бога, 

а защото обичам хората. 

 Правя това, защото то ме издига в системата, каквато и да е тя. 

 

"Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, 

бесовска; защото, гдето има завист и крамолничество (от англ. - 

егоистична амбиция), там има бъркотия и всякакво лошо нещо. 

 

Но мъдростта, която слиза отгоре, е преди всичко чиста, после 

миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, 

примирителна, нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от 

миротворците." 
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- Яков 3:15-18 

 

Ако имам егоистична амбиция в своя живот (сега говоря за човек, който 

следва Бога), аз знам подходящите хора, с които да се сприятеля, когато попадна в 

някоя група, църква или организация. Избирам приятелите си според позицията им в 

групата. Разказвам на всекиго за моите дарби и постижения. Това е най-отличителният 

белег на човека, който преследва егоистична амбиция и има завист в живота си. Винаги 

съм ядосан, огорчен и наранен от това, което другите са ми сторили. Хората все ме 

нараняват и ми причиняват злини. Това, което другите казват, е много важно за мен, 

защото не искам одобрение от Бога, а от хората. 

Ако те не ми предлагат постоянно одобрение и не ми казват колко съм велик 

през цялото време, тогава се разстройвам, защото не ме оценяват по начина, по който 

смятам, че трябва. 

Исус е вършел всичките онези чудесни дела и хиляди хора са идвали при него. 

Те са казвали: "Исусе, искаме да те следваме. 

Ще ти предадем живота си. Ще ти дадем всичко." Неговият отговор е много 

интересен. В Йоан 2:24 е записано, че Исус не им се е доверявал, понеже е познавал 

всички хора. Не му е било нужно човешко свидетелство за някого, защото той е знаел 

какво има във всеки един от нас. 

Исус въобще не го е било грижа за техните похвали, защото е знаел, че 

похвалата от хора наистина не значи много. Когато започна да живея за одобрението на 

хората, а не на Бога, аз повече не се опитвам да угодя на Него, а на тях. Исус не е искал 

да приеме тяхното признание, защото е знаел, че е безсмислено. 

Бил съм в подобни ситуации. Някой ще се приближи до мен и ще ми каже, че ме 

смята за най-великия човек на света, че стоя толкова високо, колкото Мойсей. След 

няколко дена същата личност ще ми заяви, че съм най-лошият човек на планетата и че 

въобще не е трябвало да се раждам. Хорските мнения за нас могат да се променят 

много бързо и ние наистина не можем да получим своята сигурност от това как хората 

гледат на нас, защото те са непостоянни. Това, което действително има значение, е как 

Бог гледа на нас. 

Затова е нужно да кажа: "Боже, как ти ме виждаш?" Когато живея по този начин, 

аз мога да дам и на другите хора почивка. Не се чувствам наранен през цялото време, 

защото не завися от тяхното одобрение. Мога да им прощавам и да бъда търпелив с тях, 

защото това е начинът, по който Бог се отнася с мен. Знам за един политически 

активист, който, преди да има двадесет и пет години, бил поставен в строг тъмничен 

затвор за цяла година. Той не пожелал да направи компромис с някакъв принцип. Бил 

много активен човек, пълен с енергия, пълен с живот, а го сложили в единична килия, 

при строг тъмничен затвор, поради принцип, в който вярвал. Той бил готов да се 

изправи срещу системата, да заеме смела позиция. Това е истинското величие - да си 

готов да отстояваш някакъв принцип. 

Не знам дали той познава Исус, но бил в затворническата килия, защото не искал 

да направи компромис с това, в което вярвал. Бог търси хора, които ще отстояват Него, 

хора, които ще се боят от Бога повече, отколкото от мнението на света. 

Когато живееш, за да угодиш на Бога, понякога ще имаш признанието на хората 

за това, което правиш. Те ще мислят, че си велик. Ще сложат снимката ти във вестника 

и ще говорят за теб на събрания. Но това няма значение, защото понякога ще живееш за 

Бога, а те няма да говорят за теб на събрания. Онова, което има значение, е кого Бог 

признава. Може би цял живот няма да получиш признанието на хората. И какво от 

това? 
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Когато бях на сцената пред 15 000 души, аз си мислех: "Всичко това е толкова 

празно. Ако нямах да им кажа нещо за Исус, това би било толкова празно." Бог ни 

призовава към величие, но не според светската представа. Всъщност, светът навярно 

няма да го признае. Ако светът признава нещата, които правим, това може даже да 

означава провал. Но ако Бог ни признае, достатъчно е. Когато стигнеш до това 

разбиране в живота си, ти си свободен - можеш да си отдъхнеш. Повече не изпитваш 

цялото онова напрежение. Приятно ти е, когато хората те одобряват и казват хубави 

неща за теб, но не за това живееш. 

Когато Бог иска от мен да направя нещо смело, аз може да кажа: "Да, Исусе, ще 

го направя за теб, аз не съм съвършен човек. Пълен съм със слабости." Ако разговаряте 

с когото и да било, който е работил някога с мен, ще разберете, че е така. Но има едно 

нещо, което знам - Бог ме признава. Той вярва в мен и аз искам той да получи славата в 

живота ми. Понякога хората желаят да ме поставят на пиедестал, а понякога - да ме 

изхвърлят на боклука. Но това, което наистина има най-голямо значение, е Исус да е 

доволен какво правя с живота си. 

Търсете онова величие, което Бог иска да имате, онова, което Той нарича велико. 

 

ЙОАН 2:24 

 

Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци. 

 

 

-12- МАЛКО 
 

Направете нещо малко за Бога. Не велико, не голямо. Искам да ви предизвикам да 

извършите нещо малко за Бога. 

В Матей 10:42 Исус казва: "И който напои един от тия скромните само с една 

чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата 

си." 

Има една причина, поради която много хора никога не вършат нищо за Бога. Те 

искат да сторят нещо голямо, затова никога не правят нищо. Но вие никога няма да 

извършите нещо голямо, докато не сте готови да направите нещо малко. Може би 

включваш телевизора и там предават документален филм за невероятното страдание на 

бежанците някъде по света. Мислиш си, че това е твърде голямо за теб и не можеш да 

се справиш с него, затова превключваш на MTV. Причината, поради която би постъпил 

така, е защото не желаеш да извършиш нещо малко за Бога. 

Нужно е да кажеш на Господ: "Виж всичките тези хора в голяма нужда. Боже, 

какво трябва аз да направя?" Може би, докато се молиш, ще почувстваш, че Той ти 

казва да ги имаш предвид в молитва. И това е всичко, което можеш да направиш за тях 

- да се молиш. Затова се ангажираш всеки ден да викаш към Бога за тези бежанци. Или 

може би Бог казва да дадеш 10 долара на бежанския фонд, за да ги подпомогнеш. Но 

вместо това ти не правиш нищо, защото не желаеш да вършиш малки неща за Бога. 

Може би Господ ти дава видение. Предаваш сърцето си на Исус и получаваш 

велико видение за това как Той иска да те употреби. Бог ми даде видение за основаване 

на църква в центъра на Амстердам. Той ми го даде в главата, а имах и съответното усе-

щане за Неговата воля. Беше убеждение в сърцето ми от Бога. 

И тъй, какво сторих аз? Започнах библейско изучаване в апартамента си с 

четири човека. Двамата бяха малко откачени и не разбираха какво става през 

половината от времето. Нямахме барабани или озвучителна система, така че 
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използвахме картонена кутия и барабаняхме по нея. По време на пеенето, съседите 

надничаха от прозореца на апартамента от другата страна на улицата и мислеха, че сме 

смахнати, защото такива и бяхме. 

Но аз виждах в ума си, че Бог иска да изгради нещо в Амстердам. Трябваше да 

съм готов да направя малкото, за да може Бог да осъществи голямото. Много от нас 

имат големи видения за своето служение, но никога няма да видят осъществяването им, 

защото не са готови да правят малки, незначителни неща. 

Аз свиря в състав и срещам много хора, които искат да правят музика за Бога. 

Те искат да я изпълняват пред хиляди хора по MTV или да хвалят Бога на стадиони. 

Затова Господ им казва: "Добре, свири в тази малка група за хваление към твоята 

църква." Те отговарят: "Не желая да свиря в тази смешна малка група за хваление в 

нашата църква." 

Чувам някои да казват: "Мисля, че Бог иска да говоря на хората за Исус, да 

проповядвам на големи групи хора. Бог ме е призовал да проповядвам на множествата." 

Добре, ако това е вярно, излез на улицата и го прави. 

"Бог ме е призовал да поучавам." Добре тогава, започни група за библейско 

изучаване в своя дом. Разбирате ли, нещата няма да се осъществят, ако не сме готови да 

започнем с малкото и глупавото. Ако не желаем да бъдем в онези глупави 

драмсъставчета или жалки групички за хваление, тогава няма да видим онова, което 

Бог иска да извърши в живота ни. 

Господ иска да получи славата за онова, което правим. Ето защо желае ние да 

вършим малките неща - за да получи Той славата. В Галатяни 3:3 се казва: "Толкоз ли 

сте несмислени, че като почнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът?" Знаем, че 

Бог ни е призовал и иска да направим нещо, но все пак не желаем да вършим малките, 

глупави неща, които Господ иска от нас, за да получи славата. 

Преди няколко години, когато се молех на Бога какво иска да направи с нашата 

група "No Longer Music", китаристът ми каза, че напуска. И тъй, аз се помолих и 

попитах: "Боже, време ли е съставът да прекрати съществуването си? Не искам да 

продължа, ако трябва да спрем." Усетих, че Бог ми казва да запазя групата. Всъщност, 

усетих той да ми говори, че иска да извърши дори още по-велики неща с нея, отколкото 

когато и да било преди. Затова аз отговорих: "Добре, Боже, групата ще продължи.” 

Тогава целият състав напусна. 

След като Бог ми каза, че иска да извърши повече неща с групата, бас-

китаристът и барабанистът си тръгнаха и аз, който не можех да правя друго, освен да 

пея, останах сам. Помолих се и рекох: "Боже, дразниш ли ме или се шегуваш с мен?" 

Усетих Той да казва: "Искам да те държа малък, така че когато върша големи неща, аз 

да получавам славата." Оттогава сме били свидетели Господ да прави невероятни неща 

по целия свят. Видяхме цели състави в една ислямска република на бившия Съветски 

съюз да излизат на сцената и да предават сърцата си на Исус. 

Не много време, след като бях казал онази молитва, аз се молех отново и питах Бога 

дали иска групата да продължи да съществува. Обърнах се и към други да ме 

подкрепят. Всички, които призовах да се молят, имаха чувството, че Бог желае да 

използва състава по още по-големи начини, отколкото дотогава. Затова аз казах: 

"Добре, Боже, ще ти се покоря и ще продължа с групата." Веднага щом взех това 

решение, новият ми китарист напусна. Тогава си помислих: Всеки път, когато Бог иска 

да направи нещо повече, той кара всички да напускат, и сега по целия свят имаме по-

големи възможности, отколкото можех някога да си представя. 
Каквото си сега, това ще бъдеш и после. Виждате ли, ние много мечтаем. 

Мислим си, че ще извършим нещо изумително и си седим, пием си кафето и мечтаем за 

онова, което ще извършим. Има много мечтатели на този свят, но ако ти сега не правиш 
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малки неща, тогава дори това, което Бог те е призовал да направиш, няма да се 

осъществи в живота ти. Няма значение какво Бог те е призовал да извършиш, ако не 

предприемаш малките стъпки, които той иска от теб. Тогава само ще мечтаеш и ще се 

събудиш един ден остарял мъж или остаряла жена с много мечти и нищо друго, което 

да покажеш от живота си. 
Предизвиквам те да направиш нещо малко за Бога тази седмица. Попитай го 

какво дребно, незначително дело можеш да извършиш за него. Има нещо велико в това 

да направиш нещо малко за Бога и то е, че малкото става велико. То не те претоварва, 

не е такова едно религиозно или потискащо, а ще донесе радост в живота ти. 
Именно в малките неща Бог ще извърши големи работи в живота ни, ако сме 

готови да отдадем славата на него. 
Най-важното, което някога ще сторите за Бога, е следващото нещо, което той 

поиска от вас. 
 

 

-13- СЕКСЪТ И ЕЛВИС 
 

Нека погледнем фактите в лицето - всички искат да са като Елвис. Току-що 

прочетох статия за него, да, вярно е, той е имал всичко. В продължение на двадесет 

години във всеки град, където е отивал, всяко момиче го е желаело. Елвис бил 

сполучил човек. 

Когато бях на турне в Русия с моята група "No Longer Music", в 3 часа през 

нощта чух някакво дращене по вратата на моята хотелска стая. Една жена казваше на 

развален английски: "Отвори вратата, отвори вратата. Желая те, желая те." Това толко-

ва ме уплаши, че се скрих под леглото. Така че знам какво е било при Елвис. С него се 

разбираме един друг. 

Всеки път, когато Елвис искал някое момиче, той можел да я има. Трябва да е 

бил най-щастливият и удовлетворен човек, който някога е живял. Затова не мога да 

разбера защо казва преди да умре: "По-добре да съм в безсъзнание, отколкото не-

щастен." И тъй, той вземал тридесет таблетки всяка нощ, за да се увери, че ще спи, 

понеже толкова бил депресиран. 

Как е можел да бъде нещастен? Не е ли гледал филмите си? Как е можел Елвис 

да бъде тъжен? Той бил свободен. Тогава дори не ставало въпрос за безопасен секс. Той 

е трябвало да бъде най-щастливият човек на света. 

Нека бъдем честни. Девствеността е нещо срамно. Надявам се, че никой, който 

чете тези редове, не е девствен. Бракът не значи нищо. Той е старомоден, нали? За 

старци? Това са 90-те години на 20-ти век. Ние сме еманципирани, свободни сме и мо-

жем да се забавляваме. Ако ти е приятно, прави го. С мъж или с жена, няма значение. С 

растение или с куче, на кого му пука? 

 

ВЯРВАМ В СЕКСА! 

ВЯРВАМ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ СЕКС ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЧЕСТО! 

ВЯРВАМ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ СЕКС ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ! 

 

Това е нещо, което съм крещял често по средата на нашите 

 

АЗ ВЯРВАМ В СЕКСА! 
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АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ ТРЯБВА ДА  
ПРАВИШ СЕКС ТОЛКОВА ЧЕСТО 
КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО! 
АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ ТРЯБВА ДА  
ПРАВЯ СЕКС ПРЕЗ  
ЦЯЛОТО ВРЕМЕ! 
 
ВЯРВАМ В СЕКСА  
концерти, след като си слагам пижамата, седнал на леглото Никакъв секс". Леглото 

"Никакъв секс", с неговите ту светващи, ту угасващи червени светлини, сирени, димки, 

завързани към него, и пътни знаци, означаващи забрана, се вкарва на колела на сцената. 

ВЯРВАМ, ЧЕ КОЛКОТО И ЧЕСТО ДА ПРАВИТЕ СЕКС, ВСЕ НЕ Е 

ДОСТАТЪЧНО," изкрещях аз, докато провеждах концерт в клуба на К-4 в Любляна, 

Словения. Публиката изрева своето одобрение. Тогава направих пауза за драматичен 

ефект и извиках: "В БРАКА, РАЗБИРА СЕ." Тълпата утихна объркана, опитвайки се да 

разбере сериозно ли  говоря или не. Докато те се мъчеха да разгадаят това, аз се 

излегнах в леглото и Тон, нашият човек по специалните ефекти, ме тикаше на- сам-

натам по сцената. 
Може би на Краля Му бяха пробутали една голяма лъжа. Може би проблемът е 

бил, че той е гледал своите филми. 

Какво ни казва реалността? 

Когато бяхме в Словения и се подготвяхме за концерта в К-4, една жена от 

телевизионната станция дойде за интервю. Тя бе чула за нашата песен: "Никакъв секс." 

"Как смеете да казвате неща като "Никакъв секс преди брака." Какво ви дава 

правото да налагате идеите си на когото и да било?" настояваше тя. 

По езика на тялото й личеше, че си мисли, че ме държи в ръцете си. "Е, нека да 

ви задам един въпрос," казах аз. "Приятелите ви вярват, че могат да правят секс с всеки, 

с когото си пожелаят, така ли? Щастливи ли са? Смятат ли, че имат добър сексуален 

живот?" 

Тя замълча за миг, малко изненадана от въпроса ми. "Не, всъщност не," призна 

тя. 

Нека забравим за момент какво ни казват музикалните състави, 

телевизионните шоута и филмите. Може би ще открием истината, когато просто 

погледнем фактите. 

Спомням си една наша предишна съседка. Тя е навярно сред най-самотните 

хора, които познавам. Живеела е сексуално "свободно" и сега е сама и наближава 

петдесетте. Понякога толкова се напива, че можем да я чуем как хълца и плаче в стаята 

си. 

Ще ви разкажа за онзи възрастен мъж, покрай когото минавах често по улицата. 

Когато бил млад, той знаел какво да прави. Пътувал по света. Имал всякакви жени 

навсякъде. Обвързването било дума, която никога не бил чувал. Бил свободен и искал 

да живее приключенски. Сега си седи в стаята сам самичък и най-добрият му приятел е 

телевизорът. 
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А какво да кажем за децата без бащи? Кърт Кобейн, от "Нирвана", бил на осем 

години, когато родителите му се развели. 

"Кърт понесе много тежко развода и последиците от него. Това съсипа живота 

му," казва майка му Уенди. "Той се промени напълно. Мисля, че го беше срам. Стана 

много затворен. Просто таеше всичко в себе си. Беше много срамежлив. Мисля, че все 

още страда." Вместо предишната лъчезарност и общителност, "той бе наистина кисел," 

казва Уенди. "Не на себе си и все намръщен и саркастичен." Когато Кърт бил малко 

момче, той написал на стената в спалнята си: "Мразя мама. Мразя татко. Татко мрази 

мама. Мама мрази татко. Как да не ти стане тъжно." Над този надпис той нарисувал 

карикатура на майка си и баща си с думите: "Татко смуче и мама смуче."
6
 

Любовта се е превърнала в похот. Ето какво има предвид светът, когато казва 

"любов". Би трябвало просто да казват "похот", защото в действителност това е 

смисълът, който влагат. Похотта е забавна за кратко. Библията казва, че грехът е заба-

вен до някое време. Елвис имал двадесет забавни години. После умрял от свръхдоза 

наркотици на четиридесет и две годиш- на възраст. Ето какво ни предлага похотливият 

тип култура. 

Трябва да разберете, че при похотливия тип култура повърхностните неща са 

важните. Повърхностното - ето кое е от значение. Затова не е проблем, ако 

забременеете и ако това ви пречи на плановете, просто можете да абортирате. Не е 

проблем. Такъв е похотливият стил на живот. 

Ето защо възрастните не са уважавани. Няма значение, че имат повече опит. 

Важно е да си млад. Важно е да си неопитен. Неопитните имат повече мъдрост от 

опитните в този тип култура. 

Стойността ти се определя от много важни неща, като например как изглежда 

косата ти. Това е много важно. И ако си дебел, не си толкова ценен, нито пък ако си 

кльощав. Важно е също да осъзнаеш, че егоизмът е добродетел. Да си егоист е добро 

нещо. Попитай когото и да било. Трябва да мислиш за себе си. Да си егоист е 

правилният начин на живот. 

Не мисля, че трябва да вярваме в онова, в което Елвис вярваше. Бог е много 

разгневен на цялата тази ситуация. Разбирате ли, Господ не иска ние да бъдем самотни. 

Той вижда всички отчаяни хора и това го разстройва. Бог е разгневен, защото хората не 

искат да се обвързват в своите взаимоотношения. Разгневен е заради това как те 

проституират със себе си и се закоравяват, така че когато остаряват, не им остава нищо. 

Похотливият тип култура иска да ни превърне в роби. Той ни казва какво да 

правим и ние се покоряваме. Като животни сме, заклещени в колело, в което бягат, но 

от което не могат да избягат, и не сме свободни. 

 

Бог е този, който е изобретил секса. 
 

В Библията се казва, че всеки друг грях се извършва извън тялото, но 

сексуалният е против собственото тяло. "Или не знаете, че вашето тяло е храм на 

Святия Дух, ... когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена 

купени; затова прославете Бога с телата си." 

Сексът е нещо духовно. При половия акт двамата стават едно. За да бъде 

удовлетворяващ, той трябва да е в контекста на едно посвещение и любов за цял живот. 

Например, вървиш си по улицата и виждаш красива жена. Мислиш си: "Тя ще ме 

направи щастлив, ще ми помогне да се чувствам добре, ще ми даде, каквото искам." 

Красивата жена те поглежда и си казва: "Той ще ме направи щастлив. Ще ми помогне 

                                                           
6
 "Ела такъв, какъвто си" от Майкъл Ейзърад (Main Street Books, 1993) 
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да се чувствам добре. Ще ми даде, каквото искам." И така, вие се събирате. Все едно, че 

вземаме две гигантски сламки, слагаме си ги един в друг и започваме да смучем. 

След малко, няма нищо останало. Тя не ти дава, каквото искаш, не те прави 

щастлив. Ти крещиш на красивата жена и тя ти отвръща по същия начин: "Ти не ми 

даваш, каквото искам, не ме правиш щастлива." И тъй, вие се разделяте, защото взаи-

моотношението ви се основава на вземане, а не на даване. Ето защо бракът не е 

сполучлив без Бога. Тъй като аз имам приятелство с Бога, взаимоотношението с жена 

ми може да се базира на даване, а не на вземане. Вместо да чакам жена ми да задоволи 

всичките мои нужди, аз се обръщам към Бога, който ми дава необходимото. Тогава 

имам какво да дам на съпругата си. Тя също очаква от Бога задоволяване на нуждите си 

и в резултат може да дава на мен. 

Бракът се нуждае от Бога, за да функционира добре. Само така той ще е 

сполучлив. Необходимо е да получаваме от Господ преди да можем да дадем на 

съпруга или съпругата си. Според Божия възглед за брака, аз трябва да обичам жена си 

така, както Исус обича мен. Той е умрял за мен, дал е всичко за мен. Съпругата ми 

трябва да ме обича така, както обича Исус. Това е нещо невъзможно за нас, ако нямаме 

приятелство с Бога. Ако разбираме Божия възглед за брака, тогава знаем, че той не се 

основава на вземане, а на даване. 

Не е нужно да приемаш такъв нисък стандарт. Не е необходимо да показваш 

тялото си на всекиго по улицата. Не е нужно да се излагаш на показ пред всички на 

плажа. Ти си специална личност. Бог много те обича. Не е нужно да се отдаваш на 

всекиго, за да иска той или тя да има близко взаимоотношение с теб. 

Сексът не е необходим, за да имаш добро приятелство с някого. Всъщност, той 

ще го съсипе, защото сексът има стойност единствено в рамките на посвещение за цял 

живот. 

Смятаме, че можем да си играем с тези неща и те няма да ни навредят. Млади 

сме, нормално е. По-късно ще станем сериозни и ще се оженим. Приятелят ми ще си 

помисли, че съм особена, ако не го правя. Ще практикуваме безопасен секс. 

Библията сравнява сексуалната безнравственост с това да вземеш горещи 

въглени, да ги допреш до гърдите си и да мислиш, че няма да те изгорят. Но истината е, 

че ще си оставиш белег за цял живот, ако се вслушваш в похотливия тип култура. 

Някои от вас казват: "Е, чудесно, аз не спя с никого, значи тази глава не е за 

мен." Нека ви задам един въпрос: Какво става с вашия мисловен живот? 

В Матей 5:27 Исус говори някои много обезпокоителни неща. "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." 

Малките компромиси са тези, които ни събарят. Знаеш ли, филмът не е чак 

толкова лош за гледане. Има само няколко лоши епизода, няколко любовни сцени, но 

не е чак толкова лош. Можеш да се справиш с това. 

Е, да, музиката е доста сексуална. Песента е от похотливата култура. Ти просто 

се движиш по музиката. И без това не слушаш думите. 

Не те притеснява да минаваш през зоната с червените светлини. Не е кой знае 

какво. От време на време поглеждаш през прозорците на секс-магазините, но няма 

значение. Можеш да се справиш с това. 

Но точно в тези малки компромиси ние хвърляме на боклука духовното си 

наследство и угасяме Божия дух в живота си. Бог иска отново да ни направи девствени. 

Той може да ни освободи напълно от похотливата култура. Способен е да ни умие и 

направи отново чисти. Не е нужно да продължаваме да живеем с тази лъжа. 
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Защо да се окажеш в края на живота си, седнал сам в стаята си, с котката за най-

добър приятел или с основен събеседник - телевизора, като единственият траен секс, на 

който се наслаждаваш, е на видео касета. 

 

ФАКТОИДИ ЗА БЕЗОПАСНИЯ СЕКС 
 

При изследването на кондоми
7
, когато започвате с изискваните по стандарт 98,5% 

и със 7 от всеки 37 (19%) неиз- държали изпитанието, без да се прибавя човешката 

грешка вече слизаме, в най-добрия случай, на тъжните 79% ефективност. 
 

Заключението на "Кънсюмър Рипортс" за изпитването на 6500 каучукови 

презервативи:''Кондомите намаляват риска от инфекция средно наполовина." За 

кондомите, типичната стойност е около 12% забременели жени в срок от една 

година. 'Кънсюмър Рипортс" отбелязва също, че предпазването от зачеване може 

да се осъществи през онези няколко дена всеки месец, докато СПИН и болести, 

предаваш! по полов път могат да се прихванат 365 дена в годината. 
 

Проучването на Гутмахерския институт също показа, че броят на момичетата на 

възраст 15-17 г., които имат полов живот, се е покачил от 32% на 45% по време на 

разгара на кризата със СПИН-а! 
 

Противно на образователната програма за използване на презервативи, 

сифилисът се разпространява лесно. Влажните целувки могат да го предадат и 

болестта може да се прихване чрез докосване на възпалено място с голи ръце. Не е 

необходим полов контакт, макар че това определено улеснява разпространението 

на сифилиса и на други подобни болести. Заболяванията не могат да бъдат 

напълно предотвратени просто чрез използването на кондоми. 
 

 

НИКАКЪВ СЕКС 

 

Тази песен е за вас, момичета, които се разсъбличате. 

Тази песен е за вас, студенти, които живеете заедно, 

уж се обичате. 

Тази песен е за вас, момчета в църквата, които вярвате на същите лъжи. 

Най-добра приятелка ще ви е котката и ще умрете сам сами. 

 

Никакъв секс... преди брака. Никакъв секс. 

 

Тази песен е за всички вас, които стенете в своето легло. 

Загледани в тавана, с копнеж да сте умрели, вместо в това тегло. Единствен 

любовник е възглавницата на вашето легло. 

Като мухи сте без глави и щурате се и не можете загърби, което е било. 

 

Никакъв секс... преди брака. Никакъв секс. 

 

Свирепият Пиърс се казвам аз. 

Никакъв секс преди брака издигам тука глас. 

                                                           
7
 презервативи (бел.пр.) 
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Да паднеш от смях. Еманципацията дойде. Огледайте се, че не е добре. 

Свободни сте. Удоволствие за не повече от ден. 

А как ще сте, 

когато сте грохнали и побелели? 

Бог е по-мъдър от всеки от нас. 

Нека ви кажа какво ще стане със вас. 

Бог вижда самотните майки. 

Животът в самота и другите утайки. Абортираните бебета. Светът е полудял, не е 

на себе си. 

Исус плаче, когато вижда наранените. 

Тази песен е за вас, които правите безопасен секс и мислите, че СПИНът е най-

страш- ното зло, което дреме. А от разбитите чувства, който ще ви опази в същото 

време? 

Ще ви остане само секс на видео касета. 

 

Никакъв секс... преди брака. Никакъв секс. 

 

От албума на NLM "Никакъв секс" (Chrissong Records, Холандия) 

 

1 КОРИНТЯНИ 6:13-20 

 

Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея. А 

тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото, а Бог, Който е 

възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си. Не знаете ли, че вашите тела 

са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя 

части на блудница? Да не бъде! Или не знаете, че който се съ- въкупява с 

блудница е едно тяло с нея? Защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът". Но, 

който се съединява с Господа е един дух с Него. 

 

Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от 

тялото; но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете, че 

вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие 

не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си. 
 

ЕФЕСЯНИ 5:21-31 

 

Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. Жени, подчинявайте се на 

своите мъже, като длъжност към Господа; защото мъжът е глава на жената, както 

и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото). Но както 

църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко 

на своите мъже. Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и 

предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез 

словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или 

друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да 

любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото 

никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и 

Христос за църквата; понеже сме части на Неговото тяло. "Затова ще остави 

човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат ед-

на плът." 
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ПРИТЧИ 6:23-29 

 

Защото заповедта им е светилник, и наставлението им е светлина, и поучителните 

им изобличения са път към живот. За да те пазят от лоша жена, от ласкателния 

език на чужда жена. Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си; да не те улови с 

клепачите си; защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб; а 

прелюбодейката лови скъпоценната душа. Може ли някой да тури огън в пазухата 

си, и дрехите му да не изгорят? Може ли някой да ходи по разпалени въглища, и 

нозете му да се не опекат? Така е с оня, който влиза при жената на ближния си; 

който се допре до нея не ще остане ненаказан. 
 

 

-14- ЗАМРАЗИ СИ ГЛАВАТА 
 

"Знаеш ли, Дейвид, изглеждаш много по-млад, когато си с бретон. В момента 

приличаш на възрастна жена," каза един от моите съработници. По-късно същия ден аз 

се погледнах в огледалото и се зачудих дали наистина приличам на стара жена. Реших, 

че ще е по-добре да избягна риска, затова грабнах ножиците и си направих най-хубавия 

бретон на света. След великолепното подстригване, аз се полюбувах на образа си в 

огледалото, но си помислих: "Дали още приличам на възрастна жена?" Заключих, че 

може би да, но поне изглеждам като по-млада възрастна жена. 

Едно нещо, което много ме успокоява, е знанието, че Бог ме обича, макар да 

ми е била определена смъртна присъда. Всъщност, смъртна присъда е дадена на целия 

свят. Околната среда умира. Причината за това е, че светът е изгубил връзка с 

единствения, който може да дава живот. Това е Бог. 

В Римляни 8:20 се казва, че самата природа очаква с нетърпение времето, когато 

ще бъде освободена от унищожението, на което е подложена сега. 

 

"Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез 

Този, Който го подчини." 

 

Някои от вас, които четат това, не вярват в Бога, но имат усещането, че животът 

трябва да води до нещо повече от стареене и умиране. Всеки има представата, че в 

живота трябва да се крие нещо повече от просто смърт. 

Ако въобще се замисляме, осъзнаваме, че един ден ще умрем. Така че, въпросът, 

пред който сме изправени, е как да избегнем това. Някои хора на практика замразяват 

телата си с надеждата, че ще дойде ден, когато технологиите ще напреднат достатъчно, 

за да ги "съживят". Онези, които не могат да си го позволят, замразяват само главите 

си. И тъй, как да се справим със смъртта. 

Когато бях в Швейцария, се запознах с един човек, на когото му вървяло във 

всичко: бил добър ат- лет, високо интелигентен, жените го намирали за привлекателен 

и произхождал от богато семейство. Но той започнал да мисли за смъртта. Започнал да 

се бори с идеята за смъртта. Виждате ли, понеже бил интелигентна личност, не можел 

да се остави да води едно притъпено съществуване за следващото парти или ски 

ваканция. Повечето хора не обичат да се занимават с реалността на смъртта или дори да 

си мислят за нея. 

Били го учили, че няма Бог. Можете ли да повярвате, да живее всред красотите 

на Швейцария и да му казват това? Когато си помислел за смъртта, той изпитвал 

безнадеждност. "Какъв е смисълът да продължавам? И без това, в края на краищата, 
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няма Бог и тези са нещата, които предлага този живот. Какъв е смисълът?" мислел той. 

Накрая се озовал в психиатрична болница. Почти извършил самоубийство, защото тол-

кова се страхувал от смъртта. 

Някои хора буквално се опитват да избягат от смъртта. Познавам такива, които 

си мислят, че ако правят физически упражнения достатъчно усърдно, няма да умрат. 

Веднъж четох статия за един атлет на двадесет и няколко години, който, според 

експертите, щял да стане най- добрият бегач на дълги разстояния в света. Той си въоб-

разявал, че ще бъде много здрав и никога няма да умре. Според най-добрите експерти 

по спортна медицина, имал възможно най-добре развитото сърце и бели дробове. 

Един ден, както карал спортната си кола, тя се преобърнала. От катастрофата той 

нямал счупени кости. Не бил наранен. Но знаете ли какво станало? Колата притиснала 

гръдния му кош, така че той не можел да диша. Задушил се. Човекът с едни от най-

добре развитите сърце и дробове на света умрял от задушаване. 

Бог ни обича, макар че сме го отхвърлили, не сме искали да имаме нищо 

общо с него и въпреки че ни е очаквала смърт- на присъда. Бог не се е радвал на тази 

ситуация. Той е искал да направи възможно освобождението ни от смъртта. В Евреи 

2:14-15 се казва: 

 

"Понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той, 

подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта 

този, който има властта, сиреч, дявола, и да избави всички ония, 

които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били под-

чинени на робство." 

 

Да унищожи властта на смъртта, за да освободи хората, които живеят като нейни 

роби. Сега знам, че си мислите: "Това е интересно, но какво означава?" Мисля, че 

разбирам донякъде какво означава то. 

В един момент от живота си бях в най-доброто физическо състояние, в което 

някога съм бил. Вдигах щанги четири дена в седмицата, плувах веднъж седмично и 

ходех много. 

Обичах да нося ризи без ръкав, когато излизах, за да могат всички да виждат 

колко съм супер. Когато бях близо до жена си, аз показвах мускулите си и казвах: "Виж 

ми мускулите." 

Казвах на двете си момчета Аарон и Бенджамин: "Вашият татко има най-

големите мускули на света. Я, елате да ги пипнете." Бенджамин, тогава едва 

петгодишен, наистина се впечатляваше, че не може да обгърне с длани мускулите на 

своя татко. 

"Кой е най-силният мъж на света?" питах момчетата си. 

"Бог е най-силният, тате,” отговаряха те. 

"Знам, но освен Бог?" питах. 

"Ти, тате," отвръщаха те. 

Един ден си вървях по улицата и следващото нещо, което осъзнах, бе, че се 

намирам в болница. В носа ми имаше тръбички и ставах толкова мършав, че 

заприличвах на Ганди. Изпитвах голяма болка. Не знаех ще оживея ли или ще умра. Ле-

карите не знаеха какво ми има. Не знаеха дали имам рак или нещо друго причинява 

немощта ми. Стоях в болницата пет седмици в такова състояние. 

Някой от персонала на болницата каза: "Ами, не мислите ли, че трябва да му 

дадете повече антибиотици?" Дочух лекаря да отговаря: "Да, но ако му дадем 

антибиотици сега и те не подействат, ще сме го изпуснали." Лежах там с болките си и 

слушах разговора им. Не се почувствах много насърчен в онзи момент. 
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Шест други пациента бяха в болничната стая заедно с мен, единият от които бе 

възрастен човек. Бяха го оперирали и се възстановяваше. Съпругата му също беше в 

болницата. Един ден дойде някакъв лекар и му каза, че жена му е починала през нощта. 

Той се разплака. 

Бях в леглото до него. Когато говорех, изпитвах мъчителна болка поради 

тръбите в гърлото ми. Толкова силно желаех да му кажа нещо. Сърцето ме болеше за 

този човек. Виждах безнадеждността и отчаянието, което той изпитваше. 

"Е, поне другите в стаята ще го насърчат. Аз не мога да кажа нищо, но поне те 

могат," помислих си. Чаках ги да изрекат: "Съжалявам за случилото се с твоята жена," 

или нещо подобно. Те не казаха нищо, а просто започнаха да се държат така, сякаш 

нищо не се бе случило и дори взеха да си разказват вицове. Не можеха да се справят със 

смъртта. Нямаха никакви отговори. 

Добрата вест е, че Исус вкуси смърт заради всички, така че не е нужно ние 

повече да й бъдем роби. Разбирате ли, аз лежах там по-зле от всички други в стаята. 

Имах болки. Не знаех дали ще се оправя. Но аз не бях отчаян. Знаех, че Бог е с мен. 

Открих, че ми е мъчно за този мъж, но разликата бе, че аз не бях без надежда. Поради 

извършеното от Исус, повече не съм роб на смъртта. 

Исус ни обещава вечен живот. Това означава, че животът надхвърля стареенето 

и умирането. Той значително ги надхвърля. Когато разбирам, че не е нужно да се 

страхувам да го изгубя, тогава съм свободен да покажа Божията любов на един умиращ 

свят. 

Как ще поемам рискове, ако не съм свободен от страха от смъртта. Как ще съм 

смел за Бога, ако съм роб на смъртта. 

Един мой приятел живее в Холивуд. Някой нахлул в къщата му и го заплашил, 

че ще го убие, ако не му даде парите си. В Лос Анжелис, ако някой заплашва да те убие 

с насочено дуло, това не са празни приказки. Приятелят ми погледнал въоръжения 

човек и казал: "Не можете да ме убиете. Вече съм мъртъв." Онзи, който бил насочил 

оръжието срещу него, бил толкова поразен от изявлението му, че избягал от къщата без 

да му навреди. 

Мисълта ми е, как можем да сме смели, ако се страхуваме от смъртта. Как 

можем да разберем какво е вярата, ако сме роби на смъртта. 

Веднъж, когато по-големият ми син бе осемгодишен, пътувахме с кола, а едно 

торнадо приближаваше срещу нас. Малките братовчедчета на сина ми, които също бяха 

в колата, плачеха, защото не искаха торнадото да ни удари. Синът ми Аарон каза: 

"Няма защо да ни е страх. Ако торнадото удари колата ни, просто ще отидем при Исус." 

Нуждаем се да бъдем пуснати на воля. Нуждаем се да бъдем освободени от 

страха от смъртта. В Солунци 4:13 се казва: 

 

"Не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които 

умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда." 

 

(Тук се говори за онези от нас, които сме предали живота си на Исус.) Затова не 

е нужно да се страхуваме от смъртта. Ние сме освободени от нея и можем да живеем 

живота си 100 процента по начина, по който Бог иска, защото смъртта повече няма 

власт над нас. 

 

 

-15- БОГ Е ДАЛЕЧ  ПО-МИЛОСТИВ ОТ ХОРАТА 
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Видях изненаданото му изражение, когато арсеникът в капучиното, което му дадох, 

го накара да изпадне в конвулсии, докато накрая се сгромоляса на масата. Започнах да 

танцувам из стаята, изпълнен с радост поради своето отмъщение. 

Фантазиите ми изведнъж секнаха с угризение на съвестта. "Чакай малко, не мога 

да направя това. Аз съм християнин и трябва да простя на тази мижитурка, макар и да 

не ми се иска," помислих си. Проблемът, който ми се изпречи, бе, че Бог изисква аз да 

простя така, както на мен ми е било простено, а Той е далеч по-милостив от хората. 

В Матей 18:21 Петър отива при Исус, като се мисли за много духовен. В 

желанието си да впечатли Исус с това, той му казва: "Господи, до колко пъти, като ми 

съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли?" Петър смята, че това ще 

впечатли Исус. Той си мисли, че прощаването до седем пъти ще накара Господ да го 

счита за пълен с простителност. 

Но какво отговаря Исус? "Не ти казвам: до седем пъти - до седемдесет пъти по 

седем." С други думи, никога не спирай да прощаваш. 

Сега нека запитам вас. Колко пъти ще простите на някого? Седем пъти ли? 

Замислете се за това. Сетете за някой, който наистина ви е наранил. На мен ми идват 

наум хора, които са ме наранили и си мисля колко пъти бих им простил. Честно казано, 

нужно ми е цялото усилие на волята, за да им простя веднъж. 

Трябва да се преборвам с периодични фантазии, в които застрелвам онези, които 

са ме наранили. Представям си, че ги сгазва влак или ги блъсва кола. Тогава си казвам: 

Чакай малко. Аз обичам Исус, а Той ми казва, че трябва да им простя. 

Преминавам през голяма борба, за да простя на човека и си мисля, че той дори 

не заслужава да му простя. Но обичам Исус, затова се опитвам. И след шест месеца, 

може би най-накрая съм способен да му простя. Има някои хора, които никога на 

никого не са прощавали. Исус е казал седемдесет пъти по седем. Виждате ли, Бог е по-

милостив от нас. 

Исая 55:7 говори: "Нека остави нечестивият пътя си, и неправедният 

помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, и към нашия Бог, 

защото Той ще прощава щедро." 

Защо е така? Защо ни казва Исус, че трябва да прощаваме толкова много пъти? 

Защо Той заявява, че Бог е решил да ни прощава, колкото и често да го помолим? 

Защото Исус е познавал хората, за които умира. 

В Матей 9:9 Исус вижда мъж на име Матей да седи в бирническата си служба. 

Той казва: "Върви след Мене." Човекът става и тръгва след Него. Казва се, че Исус 

отива в къщата му с много други бирници и грешници. Господ и учениците сядат на 

масата с него и те се хранят заедно. 

Е, Матей не е бил хубав човек. Той експлоатирал бедните и бил истинска 

отрепка. Не е някой, когото да обичаш. Работил за потисниците и не го било грижа за 

нищо друго освен за пари. Исус поглежда този неприятен мъж на име Матей, когото 

всички мразят. Поглежда го в очите и му казва: "Върви след Мене." Защо Исус казва 

това на човек като Матей? 

Когато се разхождах по улиците на Амстердам, понякога виждах хора, лакомо 

поглъщащи изхвърлените отпадъци в канавката. На път към моя апартамент, забелязвах 

как наркомани ровят в пукнатините с пръчки и търсят дрога. Поглеждах ги и си мислех 

за моите две момчета. Казвах си: Тоя е бил малко петгодишно момченце. Виж само 

докъде е стигнал. Гледах всичките тези полудели хора и си мислех, че са били също 

като моите деца. Започвах да изпитвам малка част от Божията любов към тях. 

Исус вижда Матей като дете и продължава да го обича, въпреки че той е ужасен 

човек. Затова отива в красивата му къща на езерото и се храни с него и с всичките му 

лоши приятели. 
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И ето идват фарисеите. 

Те виждат Исус да се храни с този ужасен човек и казват на неговите 

последователи: "Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците?" Когато Исус ги 

чува, той отговаря: "Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се 

що значи тази дума: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова 

праведните, а грешните." 

Ние забравяме нещо, след като сме предали сърцата си на Исус. Забравяме, че 

причината, поради която го познаваме, е неговата милост, а не защото сме по-добри от 

някой друг. Можете да си въобразите, че Бог ни поглежда и казва: "Уха, това момче 

наистина има голям потенциал. Добре ще е да прибавя тази велика личност към своето 

царство. Ще положа сериозни усилия да го спечеля и ще забравя за онзи в канавката, 

защото той очевидно е несретник." 

Такъв възглед за Бога ме кара да се чувствам по-ценен от момчето в канавката, 

което си слага хероин. Забравям, че аз познавам Исус само поради неговата милост към 

мен. 

Спомням си времето, когато станах християнин и започнах група за 

библейско изучаване в университета. Беше страхотно. Всички бяхме въодушевени от 

този Исус, който бе така личен и така реален. Аз водех библейското изучаване и ставах 

все по-въодушевен относно Бога. Ставах по-въодушевен и относно това как Той може 

да ме употреби. 

Един ден, отидох с мои приятели на барче. Някой ми каза: "Ето, искам да 

изпиеш това питие." Помислих си: Не, благодаря. "Хайде, наистина е хубаво. Трябва да 

го опиташ," настоя той. Беше събота вечер, звучеше хубава музика и аз си помислих: 

Няма да ми навреди да изпия едно. Най-накрая се напихме. Придържахме се един о 

друг, докато се опитвахме да се приберем там, където живеехме в университета. 

Едва се влачех нагоре по стълбите. Някои от библейската група ме видяха така. 

Опитаха се да ми зададат въпроси, но аз не знаех на мен ли говорят, на тавана ли или 

какво. 

На следващата сутрин си помислих: Бог вече не ме харесва. Всичко свърши. Той 

ми повери това библейско изучаване, а аз отидох и направих такова лошо нещо. Бог не 

може повече да ме употребява. Извиках едно момче и му казах, че той ще трябва да 

води библейската група, защото аз не мога. Но тъй като това стана в последния момент, 

не можахме да намерим никой друг, който да заеме мястото ми. 

И тъй, застанах пред Бога. Казах му, че съжалявам и се чувствам ужасно заради 

това, което направих. Помолих го да ми прости. Знам, че няма да иска повече да ме 

употребява, завърших молитвата си аз и неохотно отидох да водя библейското 

изучаване. 

Невероятното в цялата ситуация е, че почувствах Божията сила, както никога 

преди. Това бе едно от най-великите библейски изучавания, които съм имал в 

университета. Не казвам, че стана така, защото се бях напил, не ме разбирайте 

погрешно. Нито пък казвам, че Бог иска да излизаме и да се напиваме всяка седмица. 

Това, което казвам, е, че той е Бащата, готов да прости. Забравяме, че именно поради 

неговата милост можем да му служим, а не поради нашата доброта. Исус е знаел за кого 

умира. Знаел е, че аз съм човек, на когото той ще трябва да прощава сто пъти. 

Не оправдавам греха и не казвам, че трябва да го приемаме спокойно. Ако си 

играем с греха, той накрая ще ни съсипе. Но Бог е онзи, който се втурва към 

непокорния син. Той го облича с дрехата си и му слага пръстена си. Бог е този, който 

прощава на разбойника на кръста. Разбойникът не е можел да извърши никакво добро 

дело. Можел е само да каже: "Спомни си за мен, когато отидеш в рая. Спомни си за 

мен, когато отидеш в царството си." Исус отговаря: "Днес ще бъдеш с Мене в рая." 
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Това е Богът, който взема насилника, на когото никой няма да прости, и казва: 

"Аз ще ти простя." Светът няма да ти прости, приятелите ти няма да ти простят, но този 

Бог ще ти прости. 

"НМ" е древен затвор, разположен в центъра на Белфаст, Северна Ирландия. 

За да бъдат отвеждани затворниците до съдилището, под улицата е построен тунел, 

защото е твърде опасно те да бъдат изкарвани вън. И съдът, и затворът са подсилени 

със стена от бодлива тел и камери на охраната поради опасността от нападения на ИРА. 

С Джоди ходехме веднъж на всеки няколко месеца в затвора "НМ", за да 

посетим наш приятел, който излежаваше доживотна присъда заради участието си в 

ИРА. След като бил наблюдателен пост по време на две убийства в протестантски бар, 

Тревър избягал в Амстердам, за да се измъкне от полицията. Трябваше да го държат 

отделно от другите затворници. Изпълняваше ролята на "информатор", защото 

разкриваше идентичността на останалите, които бяха замесени в убийствата. 

Когато беше в Амстердам, Тревър се запозна с някои християни. Предаде 

живота си на Исус. Макар че почти нямаше шанс да го уловят за престъпленията му, 

той почувства, че трябва да се върне в Белфаст и да се предаде. Също почувства, че 

носи отговорност да каже за онези свои познати, които щяха да продължат да убиват, 

макар че така поставяше собствения си живот в още по-голяма опасност. Поради това 

можеше да се спазари с полицията за по-кратка присъда, но не пожела да го направи. 

Той извика към Исус и Исус му прости. Господ бе способен да му прости и да го 

освободи от ужасното нещо, което бе извършил. 

Това е Богът, който дава на хората втора възможност и трета и четвърта. Той 

може да вземе свирепи, противни хора и да ги ’ смекчи и направи любящи, защото е 

Богът, който желае милост. 

Днес много хора заявяват, че няма нищо, за което да си струва да умреш. Но аз 

мога да ви кажа, че според Господ си струва да се умре за нас. Не поради нашата 

доброта, не поради нещо, за което можем да претендираме, а поради неговата не-

вероятна милост и любов. 

Ако не разбираме Божията милост, ставаме легалисти, ставаме фарисеи. 

Превръщаме се в онзи вид религия, която отдалечава хората от Бога. Изгубваме 

радостта си и започваме да чувстваме тежко бреме, защото все се опитваме да станем 

добри. 

Нуждаем се да намерим Исус и се нуждаем да намерим неговата милост. У мен 

няма нищо добро, което да кара Бог да протяга ръка към мен. Той е направил това 

единствено поради голямата си любов и милост. Исус протяга ръка към мен и казва: Аз 

ти прощавам и искам да ти дам втори шанс, когато допуснеш грешка." 

Много хора се съмняват, че можеш да имаш втори шанс. Боят се да отидат при 

Бога и да му поискат прошка - малко като блудния син, който се страхувал да се върне 

при баща си. 

Но този баща ни гледа и казва: "Моля те направи стъпка към мен. Аз искам да ти 

простя. Аз не съм като света. Не съм като някои от хората, които си чувал в църквата. 

Не съм като тези хора. Аз съм готов да ти простя. Готов съм да ти дам ново начало." 

Исус е Бог на милостта и състраданието и това е добрата вест. 

Бог може да ми помогне и спаси, когато съм безпомощен. Ето такъв е Исус. 

 

MATEЙ 9:9 

 

И като минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седящ в 

бирничеството; и рече му: Върви след Мене. И той стана да Го последва. 
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И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници 

дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците Му. И фарисеите, като видяха това, рекоха 

на учениците Му: Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците? 

 

А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и 

научете се що значи тази дума: "Милост искам, а не жертви," защото не съм 

дошъл да призова праведните, а грешните. 
 

ЛУКА 15:20-24 

 

А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на 

врата му и го целуваше. 

 

Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да 

се наричам твой син. 

 

Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете 

го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте угоеното теле и 

го заколете и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и оживя, 

изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят. 

 

 

-16- КОГАТО СПРА ДА ПОЛУЧАВАМ 

АПЛОДИСМЕНТИТЕ НА ХОРАТА  И СЕ ОКАЖА В 

ТЪМНИЦАТА 
 

Има много хора сред четящите тези редове, които се страхуват от жени. Да, знам, че 

някои от вас няма да си го признаят, но това не променя факта, че наистина се боите. 

Освен, разсипа се, ако сте жена, което навярно означава, че ви е страх от мъже. Всички 

ние можем да си представим какво е да изпитваш уплаха, защото всички се страхуваме 

от някого. От хора ли се боите или от Бога? 

В действителност, въпросът не е толкова за страха, а на кого най-вече желаете да 

угодите. Ако целта ви е да угодите на хора, това най-накрая ще ви унищожи. 

Имало един мъж, който се страхувал от жена. Името му било Ирод. Съпругата му се 

казвала Иродиада. Това било истинското й име, не псевдоним. Той се страхувал от тази 

жена. 

Имало друг мъж, на име Йоан, който му казвал: "Не е правил- но да вземеш 

жената на брат си и да се ожениш за нея." На Иродиада не й се нравело, че Йоан 

говори такива неща на съпруга й. Тя искала да го убие. За да я вбеси още повече, Йоан 

продължавал да говори навсякъде, че това, което Ирод върши, е неправилно. 

Трябва да проявите съчувствие към Ирод в неговото затруднено положение. 

Иродиада била наистина красива и той не искал да я загуби. Имал този конфликт в себе 

си. Искал да слуша Йоан, но също желаел одобрението на Иродиада, защото действи-

телно много я харесвал. Освен това се боял от Йоан, защото осъзнавал, че думите, 

които той говори, са от Бога. Ирод знаел, че жена му иска да убие пророка. Затова го 

защитил, като го поставил в тъмница. Все едно, че Йоан бил включен в програма за 

защита на свидетелите, но вместо да бъде в хотел с пет звезди, той трябвало да 

престоява в зандан. 
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Когато се страхуваме от хора, можем да позволим в живота ни да нахлуят малки 

компромиси. Не че отхвърляме Исус или Бога. Не че не вярваме. Правим тези 

компромиси, защото сме силно загрижени какво другите ще си помислят за нас. 

Ирод много обичал да слуша думите на Йоан. Харесвало му да го извежда от 

тъмницата, за да говори той за Бога. Но когато го слушал, Ирод никога не го разбирал 

напълно. Думите на Йоан го обърквали. 

Това е друго нещо, което се случва, когато започнем да правим компромиси. 

Наслаждаваме се да слушаме Божието слово към нас, но не го прилагаме на практика. 

Мислим си, че чуването, а не изпълняването, е важно. Библията говори за това в Яков 

1:23: 

 

"Ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича 

на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се 

оглежда, отива си, и завчас забравя какъв бе." 

 

Има много хора сред четящите тези редове, които се страхуват от жени. Да, 

знам, че някои от вас няма да си го признаят, но това не променя факта, че наистина се 

боите. Освен, разбира се, ако сте жена, което навярно означава, че ви е страх от мъже. 

Всички ние можем да си представим какво е да изпитваш уплаха, защото всички се 

страхуваме от някого. От хора ли се боите или от Бога?  

В действителност, въпросът не е толкова за страха, а на кого  най-вече желаете 

да угодите. Ако целта ви е да угодите на хора, това най-накрая ще ви унищожи. 

Имало един мъж, който се страхувал от жена. Името му било  Ирод. Съпругата 

му се казвала Йродиада. Това било истинското й име, не псевдоним. Той се страхувал 

от тази жена. 

Имало друг мъж, на име Йоан, който му казвал: "Не е правилно да вземеш 

жената на брат си и да се ожениш за нея." На Иродиада не й се нравело, че Йоан 

говори такива неща на съпруга й. Тя искала да го убие. За да я вбеси още повече, Йоан 

продължавал да говори навсякъде, че това, което Ирод върши, е неправилно. 

Трябва да проявите съчувствие към Ирод в неговото затруднено положение. 

Иродиада била наистина красива и той не искал да я загуби. Имал този конфликт в себе 

си. Искал да слуша Йоан, но също желаел одобрението на Иродиада, защото действи-

телно много я харесвал. Освен това се боял от Йоан, понеже Ирод навярно си мислел, 

че самото му желание да слуша думите на пророка вече е добро дело. Заблуждавал се, 

че това му дава някаква сигурност. Също както когато ходиш на църква, слушаш някой 

да проповядва добра проповед и си мислиш, че като си я чул, си се усъвършенствал и 

на практика не правиш нищо. Но дошло времето, когато Ирод трябвало да търпи пос-

ледствията от това, че не прилагал на практика истината, която слушал. 

Било тържество по случай рожден ден. Ирод поканил всичките си приятели, 

както и всички могъщи и влиятелни личности, които познавал. Дъщерята на Иродиада 

влязла и започнала да танцува, като доставила удоволствие на Ирод и на официалните 

му гости. Не само, че Йродиада изглеждала добре, но и дъщеря й била наистина 

привлекателна. Тя влязла и изпълнила еротичен танц, който силно допаднал на царя. 

Той казал на момичето: "Поискай, каквото си щеш и аз ще ти го дам, дори до поло-

вината от притежанията ми." Ирод си мислел също, че това определено ще впечатли 

всичките му приятели. 

Момичето отишло при майка си и казало: "Какво желаеш да поискам?" 

Иродиада отговорила незабавно: "Поискай му главата на Йоан на поднос." Момичето 

избързало при царя и казало пред всички гости: "Искам още е този момент да ми 

дадеш главата на Йоан Кръстител на поднос." 
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Важното, което трябва да помним тук, е, че Йоан бил начинът, по който Бог 

общувал с Ирод. Именно чрез пророка Господ му давал шанс да се покае за всичките си 

лоши деяния. Именно чрез Йоан той имал взаимоотношение с Бога. Сега Ирод бил 

изправен пред избор. На кого да угоди? През цялото време той се поддавал и угаждал 

на хора. Първо, на жена си, после на всичките тези важни гости. Чувствал се много 

нещастен, защото бил обещал, пред всичките гости, да даде на момичето, каквото и да 

поиска. 

Ирод бил преминал границата и сега чувствал, че не може да откаже на молбата 

на Иродиадината дъщеря. Това би го унижило пред приятелите му. И тъй, веднага 

изпратил палач със заповед да донесе главата на Йоан. Понеже Ирод желаел човешкото 

одобрение повече от Божието, той изгубил една възможност да има взаимоотношение с 

Бога. 

За чие одобрение възнамеряваме да живеем ние? Дали ще живеем за Исус или за 

хората? Макар да казваме, че следваме Исус, понякога истината е, че в действителност 

живеем за одобрението на хората. Подобно на Ирод ние всъщност не вярваме, макар да 

убеждаваме сами себе си в обратното. 

Запознах се с едно момче на име Бен, докато бях в Америка. Той бе 

пристрастен към хероина и обезверен. Бен отишъл на църква в Минеаполис и видял, че 

там има нещо, което на него му липсва. Видял, че хората имат удовлетворение и мир. 

Той поискал този мир в живота си. Станал член на групата, молел се с другите и 

участвал в дейностите. В резултат получил повече мир в живота си, отколкото бил имал 

преди. 

Бен не предал живота си на Исус. Той предал живота си на групата. Разпознавал 

Божието присъствие в групата и виждал истинността му, но не бил предал себе си 

лично на Исус. 

Скоро старите му приятели започнали да казват: "Човече, ти си толкова вън от 

всичко. Наистина си тъп и толкова дръпнат. Какво ще ти навреди просто да си пийнеш 

малко? Да изпушиш малко кокаин? Какво толкова?" Бен започнал да се поддава на 

натиска им в малка степен. Тъй като взаимоотношението му било с групата, а не с 

Исус, скоро изпаднал в по-лошо състояние от преди. Съпругата му тъкмо го беше 

напуснала и той бе сам самичък. 

Ето какво става, когато вместо да предадеш живота си на Исус, го даваш на 

група, която вярва в Исус. Нужно е да следваме Бога. Има пълен контраст между 

историята на Бен и тази на Йоан Кръстител. За Йоан, най-важният оставал Бог. Той бил 

готов да рискува всичко. Понякога имал популярност сред хората. Всякакви личности 

отивали да го слушат. Излизали в пустинята, за да слушат Йоан. Искали да бъдат 

кръстени от него. Но той не обичал човешкото одобрение повече от Бога. 

Това било много важно, защото дошло времето, когато хората спрели да го 

аплодират и да го търсят. Вместо да получава овации, той се оказал хвърлен в тъмница. 

Йоан трябвало да избира. За кого ще живее? Дали ще се интересува от това какво 

мислят хората или от това какво мисли Бог? Макар да знаел, че рискува живота си, 

Йоан продължавал да изрича думите, които Бог искал от него. Йоан дал живота си за 

това, което Бог му казвал да говори. 

Точно това очаква Исус от всички нас. Той иска да бъдем толкова отдадени и 

захласнати по Него - независимо дали нещата вървят добре или зле, - че да желаем да 

Му се покорим. 

За някои хора основата на взаимоотношението с Бога зависи от чувството им за 

популярност. То е по-скоро емоция, отколкото взаимоотношение. Бог иска да ни 

освободи от това. Той желае да го познаваме като приятел. Бог има духовно 



61 
 

предназначение за всеки един от нас. Той иска да ни изпрати в света да кажем на 

другите за Него. 

Всичко се свежда до въпроса: За кого или за какво живееш? Ако е за Исус, 

когато спреш да получаваш хорските овации и се окажеш в тъмница, ти няма да 

изгубиш вярата си. Ще знаеш, че не за друго, а за Божието одобрение живееш. Но ако 

живееш за човешкото одобрение, тогава в крайна сметка ще пропилееш дните си по 

едно безсмислено съществуване. 

 

МАТЕЙ 14:1-12 

 

В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса; и рече 

на слугите си: Тоя е Йоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия 

сили действат чрез него. 

 

Защото Ирод беше хванал Йоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради 

Иродиада, жената на брата си Филипа; понеже Йоан му казваше: Не ти е 

позволено да я имаш. И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха 

за пророк. 

 

А когато настана рожденият ден на Ирод, Иродиадината дъщеря игра всред 

събраните и угоди на Ирод. Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му 

поиска. А тя, подучена от майка си, каза: 

 

Дай ми тука на блюдо главата на Йоана Кръстителя. Царят се наскърби; но 

заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде. И прати да 

обезглавят Йоана в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на де-

войката, а тя я занесе на майка си. А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и 

го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса. 

 

 

-17- МОЛИВИ В НОСА ТИ 
 

Чувствах се подобно на Дороти от "Вълшебникът от Оз", докато мъжът, 

наблюдаващ ме през малкия процеп на вратата, се опитваше да реши дали да ме пусне 

вътре или не. Беше около 1 ч. през нощта, в Амстердам, и аз се мъчех да получа достъп 

до "The Fizz" (бел.пр. - пенене; шампанско; живинка, "искра"), който бе тогава най-

модерният, най-алтернативен клуб в града. Човек можеше да не отиде другаде, но там 

трябваше да бъде. 

До мен стоеше Брайън Хейз. (Вижте Приложението) Брайън разбираше колко е 

важно да ни приемат в този клуб и тъй като имаше тънък усет за модата, му хрумна в 

какъв нов вид да се появи. Избръсна си напълно главата и носеше дълга офицерска 

мушама и големи военни ботуши. Беше си сложил тъмносин молив около очите. (Ко-

гато го поглеждах в студената мрачна нощ, ми напомняше за Фестус от семейство 

Адамс.) 

За моя радост вратата се отвори и ни пуснаха вътре. Когато се влезеше във 

"Физ"-а, имаше маси с лак за коса и грим, които се предоставяха на посетителите за 

свободно ползване, ако прическата им се е развалила на път за клуба. Това можеше да 

се случи лесно, тъй като повечето хора в Амстердам пътуваха с велосипеди и често 

валеше. Новопристигналите сядаха на тези маси, нагласяха си отново косата да стърчи 
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нагоре или във всички посоки и поставяха плътно молив за очи и черно червило. Това 

беше важно, защото всеки искаше да бъде забелязан във "Физ"-а, поради което всички 

си правеха натруфени, възможно най-алтернативни прически, за да се впечатлят един 

друг. 

Отидох на дансинга и подех разговор с един човек, когото бях видял предната 

седмица. 

"Харесва ли ти това място?" извиках аз. 

"Ненавиждам го!" отговори той. 

"Колко често идваш?" попитах. 

"Всеки уикенд," каза той. 

Проблемът е, че човек отива във "Физ"-а, за да се запознае с други хора, но 

преди те да пожелаят да разговарят с теб, трябва да си наистина алтернативен и супер. 

За да бъдеш алтернативен, обаче, трябва да се държиш така, сякаш не искаш да го-

вориш с никого. И така, ето ти ги всичките тези самотни, зажаднели за приятелство 

хора, сами, показващи колко са супер. 

Светът дава лъжлива свобода като заместител на истинската, която Бог иска 

да имаме. Повечето хора мислят, че колкото повече се приближаваш до Бога, толкова 

по-малко свободен ставаш, но в действителност е точно обратното. 

Хората във "Физ"-а не се забавляваха. Но аз съм открил, че колкото повече се 

приближавам до Бога, толкова по хубаво ми става. В Лука 2:10-11 се казва, че когато 

ангелите съобщават за рождението на Исус, те благовестяват голяма радост и идването 

на Спасител на земята. Онова, което хората търсеха във "Физ"-а, беше радост и 

приятелство. Бог, а не дяволът, е създал музиката, танците, изкуството и цветовете, но 

Сатана предлага като заместител фалшиво усещане за радост. 

Едно християнство без радост не е истинско християнство. Когато бях дете, 

моята представа за християнството не беше винаги радостна. Сякаш, колкото за по-

"духовен" смятаха някого, толкова по-сериозен, изпънат и мъртъв бе той. Често аз и 

приятелите ми се опитвахме да внесем малко радост в църквата. 

Когато бях ученик в гимназията, през лятото в Минеаполис, САЩ, се 

провеждаха общи песнопения. В една неделна вечер всякакви църкви се събираха 

заедно, за да пеят в голяма палатка. 

Аз и приятелят ми Фой искахме да внесем малко радост на този фестивал, затова 

купихме кутия, пълна с четвърт пръчки динамит. Взехме цигара и я сложихме върху 

динамита, за да има фитил от петнадесет минути. Запалихме пръчките и ги скрихме на 

различни места вътре в палатката и около нея, а след това се престорихме, че пеем. 

След около петнадесет минути, когато цигарите изгоряха, динамитът започна да 

експлодира и хората се разбягаха с писъци. Дойде полиция и се опитваше да разбере 

кой е запалил фишеците. Фой и аз просто се усмихвахме и пеехме, доволни, че сме 

могли да дадем своя дял, за да има радост по време на службата. 

(Добре, прави сте. Това наистина не е израз на радост, а по-скоро на юношеско 

бунтарство. Но историята толкова ми хареса, че, така или иначе, реших да я използвам, 

затова предложението ми е да игнорирате напълно горната илюстрация.) 

Трябваше да ходя на молитвено събиране в църквата в сряда вечер. Всички 

сядаха на масите да се молят. Когато двадесет души се молят едновременно, това 

просто звучи като монотонно жужене. 

Фой, аз и другите ми приятели сядахме всички на една маса. В определен 

момент изведнъж започвахме да мърморим едновременно с пълна сила. Просто се 

опитвахме да внесем малко радост в молитвеното събрание. 
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Нашето взаимоотношение с Бога трябва да внася елемент на радост в живота ни 

и това ще повлияе на цялото ни поведение. Аз не съм сигурен какво точно 

въздействаше на нашето поведение, но в Матей 13:44 се казва: 

 

"Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което, като го 

намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що 

има, и купува оная нива." 

 

Ако разбираме кой е Бог, логично е, че ще се държим по-различно. Очевидно, 

ако намерите съкровище в нива, ще направите всичко възможно да купите тази нива, за 

да се сдобиете със скритото имане. Също така, когато започнем да разбираме какво 

означава да имаме взаимоотношение с Бога, това ще повлияе и на начина, по който се 

държим. 

Били ли сте някога влюбени? 

Когато за първи път срещнах съпругата си Джоди, аз живеех в Амстердам, а тя - 

в друга част на Холандия. Тъй като нямах пари, единственият начин, по който можех да 

отида при нея, беше на автостоп. Спомням си една вечер, бе около полунощ, и аз стоях, 

изложен на мразовития зимен дъжд, в очакване да се добера до Джоди. Може да се 

запитате дали съм бил разстроен или разтревожен поради дъжда? Разбира се, че не! Аз 

бях влюбен! Дори не ми пукаше за дъжда, студа или късния час. Щях да стигна до 

Джоди, дори ако трябваше да вървя. Времето и другите обстоятелства не можеха да 

намалят радостта ми от това да бъда с нея. 

Скоро след това тя се премести в Амстердам и вече не трябваше да пътувам на 

автостоп, за да я виждам. И двамата бяхме заети с много дейности и аз ставах рано 

сутрин, за да закусвам с нея. Мразя да ставам рано сутрин. Но дали ме беше грижа? Не, 

аз бях влюбен, затова ставах рано, за да я видя. Ето какво трябва да бъде 

взаимоотношението ни с Бога. Нашата любов към Него трябва да ни мотивира да 

вършим с радост неща, които иначе не ни харесват. 

Това не е повърхностна, нехайна радост. Веднъж бях на площад "Дам Скуеър" в 

центъра на Амстердам и разговарях с един човек за Индия. Тъкмо се бях върнал от 

пътуване до там. Запитах го как е успял да понесе цялата бедност и страдание, които се 

виждат навсякъде в Индия. 

"Аз не видях бедни хора в Индия," отвърна той със смаян поглед. 

Не такава радост иска да ни даде Бог - повърхностна и нехайна. В Евреи 12:2-3 

се казва: 

 

"Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, 

Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като 

презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете 

за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против 

Себе Си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни." 

 

Не е било лесно за Исус да отиде на кръста. Всъщност, той отправя прошение, 

ако има друг начин да изпълни волята на Отец в своя живот, да стане така. В Лука 

22:42-43 Исус се моли: 

 

"Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но 

Твоята да бъде. И яви Му се ангел от небето и Го укрепяваше. И като 

беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи 

капки кръв, които капеха на земята." 
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Казва се, че когато Исус се изправя пред перспективата на кръста, потта му става 

като капки кръв. Ето колко трудно му е било да се изправи лице в лице с кръста. 

Какво му дава силите да продължи напред и да се покори на желанията на своя 

Отец? Това е предстоящата Нему радост. В Лука 2:11 ангелите оповестяват, че се е 

родил Спасител. 

 

"Днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос 

Господ." 

 

Откровението за личното взаимоотношение, което моят Спасител иска да има с 

мен, е нещото, доставящо ми радост. 
 

ЛУКА 2:10-11 

 

Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма 

радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град 

Спасител, Който е Христос Господ. 

 

 

-18- HELP  I NEED SOMEBODY 
 

В младежката група към църквата имаше едно момче на име Макс. Той беше борец 

и на ръст два пъти по-едър от мен и от Фой. Затова естествено ние малко му 

завиждахме - особено защото всички момичета го харесваха. Една събота нямахме 

какво да правим (момичетата не харесваха нас) и затова решихме да посетим Макс. (По 

това време Фой имаше прическа като телена гъбичка за стъргане на замърсени 

повърхности, и все още я има, но сега той продава недвижими имоти.) 

Преди да посетим Макс, спряхме в магазина и купихме няколко пакета тоалетна 

хартия. Приближихме се до къщата му с изключени светлини, защото винаги така 

карахме колата през нощта. Разстлахме хартията навсякъде по дърветата, храстите и 

къщата му. Най-хубавата част от всичко беше, че виждахме как Макс си седи във 

всекидневната и гледа телевизия, докато ние вършехме тези неща. Това поражда 

въпроса: Ако Макс бе толкова супер, защо седеше в къщи и гледаше телевизия с 

родителите си през уикенда? 

Точно преди да тръгнем, взехме маркуча и напръскахме дърветата, за да бъде 

невъзможно да се свали тоалетната хартия. Последното нещо, което направихме, бе да 

позвъним на вратата, преди бързо да потеглим. 

На Макс това много не му хареса, но не беше сигурен кой е извършителят, 

затова бе страшно забавно. На следващия ден го видяхме на църква и казахме: 

"Здрасти, Макс, как прекара уикенда?" Той ни погледна много ядосано, защото 

подозираше, че ние сме покрили къщата и двора му с тоалетна хартия, но не можеше да 

го докаже. 

Пак беше събота вечер и решихме, че е чудесна възможност отново да посетим 

Макс. След като се заредихме с добро количество тоалетна хартия, потеглихме към 

къщата му. Беше върхов- но, защото той пак си беше там, седеше в къщи и гледаше 

телевизия. Аз бях в задния двор и увивах едно дърво с тоалетна хартия, когато 

изведнъж чух задната врата да се затръшва. 
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"О, не," помислих си, "това трябва да е Макс!" Знаех, че само ако ме улови, с 

мен ще е свършено. Беше доста тъмно, но на другия край на двора можах да видя моя 

приятел Фой. 

"Фой, аз съм тук!" прошепнах. 

Видях главата на Фой да се обръща към мен. "Фой, тук, тук," извиках тихо. 

Помахах с ръце и той започна да бяга към мен. Когато бе на около метър разстояние, 

осъзнах, че това не беше Фой, а Макс. Разбрах, че животът ми внезапно е в опасност. 

Хукнах към колата, а Макс беше плътно по петите ми. Прескачах живи плетове и 

огради, като през цялото време крещях на Фой, когото видях да влиза в колата и да 

потегля. 

"Чакай, Фой! Не ме оставяй!" виках аз. Осъзнах, че колата бе моето спасение. 

Трябваше да стигна до нея преди Макс да ме хване. Поради този факт избирах най-

бързия и пряк път към целта. Не заобикалях оградите - прескачах ги. Не вървях - тичах. 

Не ме беше грижа какво мислят съседите. Колата бе моето спасение. 

Едно от най-важните неща, които трябва да разберем, е, че Исус е нашият 

Спасител. Той не е някой, който ще подобри начина ни на живот, а е нашето спасение. 

Единственият начин, по който можем да дойдем при Него, е като при Спасител. Исус 

не само иска да бъде наш Спасител, но желае и да има лично взаимоотношение с нас. 

Бях християнин в продължение на много години преди да разбера какво 

означава това. Едно от нещата, по които ще познаеш дали имаш такова лично 

взаимоотношение, е начинът ти на молитва. Запознавай Бога с всичките си прошения. 

Във Филипяни 4:6-7 се казва: 

 

"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 

Христа Исуса." 

 

В Матей 6:7 се казва да не използваме безсмислени повторения, когато говорим 

на Бога. "А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото 

те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене." 

Когато работех в зоната с червените светлини в Амстердам, се запознах с 

един човек на улицата и си определихме среща по-късно, за да говорим за Исус. По 

пътя към мястото на срещата, аз започнах да се моля. Може да си помислите, че се мо-

лех за мъжа, с когото щях да се виждам, и че призовавах Святия Дух да подготви 

сърцето му, за да е отворен да слуша и приема. 

Но не за тези неща се тревожех и молех. Вместо това аз се оплаквах на Бога. 

"Знаеш ли, Господи, наистина бих искал парче торта. Толкова много ли искам?" Както 

обикновено, бях без пукната пара, а много ми се ядеше торта. "Голямо парче шоко-

ладова торта, Боже. Толкова ще е чудесно, просто да си хапна парче торта." Аз 

продължих мълчаливата си молитва. 

Е, не си спомням особено какво стана на срещата ми с онзи човек, с когото щях 

да се виждам. Но онова, което наистина си спомням, е как се върнах в стаята си и 

открих на масичката до леглото ми чиния с голямо парче шоколадова торта. Имаше бе-

лежка, на която пишеше: "Дейвид, тази торта е за теб." Бях толкова развълнуван. 

Опитах същата молитва отново на следващия ден, но не подейства. 

Моят опит показва, че колкото по-важен е даден човек, толкова по-малко време 

отделя за теб. Ако някой е много важна личност, трябва първо да уговориш среща със 

секретарката му, може би цял месец по-рано. И ако въобще се срещне с теб, то ще е 

само за една-две минути. Понякога мисля, че и Бог е такъв. Да, вярно е, че никога няма 
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да говоря с някой по-важен от Него, но Господ иска лично взаимоотношение с мен, 

така че, как се моля? 

Само за важните неща ли говориш с Бога? Моята съпруга Джо- ди иска да 

говоря с нея за важните работи, разбира се, но желае да приказваме и за по-

незначителни неща. Разказвал ли си някога виц на Бога? Някога спорил ли си с Него и 

сърдил ли си Му се? 

Разбира се, че не! 

Добре тогава, как можеш да имаш лично взаимоотношение с Бога и никога да не 

се разсърдиш? Псалмите са пълни със случаи, в които Давид е разстроен от Бога. 

Господ иска да знае как разговарям на незначителни теми, кога съм разстроен и 

ядосан, наред с важните въпроси. Невероятното при Него е, че той иска лично 

взаимоотношение. Как да вършат Божието дело е това, което учениците питат Исус в 

Йоан 6:28-29: 

 

"Затова те Му рекоха: Какво да сторим, за да вършим Божиите 

дела? 

 

Исус в отговор им рече: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото 

Той е изпратил." 

Как мислите, когато Аарон беше на шест, а Бенджамин - на четири години, защо 

ме харесваха и искаха да ми угодят? Да не би да са си казвали: "Я по-добре да се 

държим, като трябва с татко, иначе той няма да ни храни. Я по-добре да се държим 

добре с татко, иначе ще ни изхвърли през прозореца"? Разбира се, че не! 

Моите момчета искат да бъдат като татко, защото мислят, че съм най-великият. 

Както Бенджамин казваше: "Тати е супер. Има дупки на дънките си." Понякога не съм 

добър пример за моите момчета. Веднъж, когато си карах колата в Амстердам, някой се 

изтегли на заден ход пред мен. През прозореца аз изкрещях на шофьора: "Ей, идиот!". 

Няколко секунди по-късно Аарон изкрещя: "Ей, идиот!" на една възрастна жена, която 

вървеше по улицата. 

Защо работя за Бога? Защо искам да правя неща за Него? Когато момчетата ми 

бяха малки, те обичаха да ме рисуват. Прибирах се в къщи, Аарон изтичваше при мен и 

казваше: "Татко, виж какво нарисувах за теб!" И ми даваше парче хартия с цветни 

линии, надраскани по целия лист с пастел. 

Аз вземах рисунката от ръцете му и казвах: "Това е чудесно, Аарон. Благодаря 

ти, че си направил това за тати. Какво представлява то?" 

"Това си ти, тате," отвръщаше Аарон. 

"Благодаря ти, Аарон. Ще я закача на хладилника," казвах аз. 

Често изтъквам пред Бога: "Виж какво правя за теб, Боже. Виж как водя този тим 

за теб. Погледни стъпките, които съм направил във взаимоотношението си с теб. Виж 

всичките хора, на които казвам за теб." 

Бог отговаря: "Чудесно, Дейвид. Благодаря ти, че правиш това за мен. Нека да го 

закачим на хладилника." 

Господ не ме обича поради това, което мога да направя за него, както и аз не 

обичам моите момчета поради това, което те могат да направят за мен. Аз не ги обичам 

заради работата, която ще успеят да представят или заради интелектуалните разговори, 

които можем да водим. Дори, когато те се провалят, аз ги обичам по една простичка 

причина - те са моите момчета. 

По същия начин и Бог гледа на нас. 

 

ПСАЛМ 22:1-2 
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Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, 

нито внимаваш на думите на охкането ми? 
 

Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем, но нямам отдих. 

 

 

-19- ДУХОВНИ  ПОПИВАТЕЛНИ 
 

Спомняте ли си образа на човека, застанал пред всичките онези танкове на площад 

"Тианнамен" през 1987 г.? Той ме изуми. Не че войниците не правеха нищо. Те 

застрелваха хора, и ето ви го този младеж, сам самичък, да спира напредваща колона 

танкове. Мисля си за смелостта, която е имало това момче. Било е или лудо, или смело, 

или и двете. Неговата отдаденост ме предизвика, с готовността му да заеме твърда 

позиция за нещо, в което вярва. Хора като него са винаги предизвикателство за мен. 

В Библията има един човек, който постъпил подобно на този студент, срещу 

когото прииждат танковете. Той също бил гражданин на страна, опълчена против него 

и против онова, което отстоявал. Налагало му се да се крие, иначе правителството щяло 

да го убие. Позицията, която отстоявал, била вяра в Бога. Правителството дотолкова 

отхвърляло Бога, че всеки, който Го поддържал, бил убиван. И тъй, ето го този мъж, 

един от малцината в страната, които стоят за Бога. 

Бог му проговаря и казва: "Искам да отидеш при владетеля на тази страна, царя, 

и да се опълчиш срещу него и срещу всичките му пророци и негови хора." Името на 

мъжа е Илия. Той се среща с цар Ахав и му казва: "Искам да свикаш целия народ и 

пророците на Ваал." 

Пророците на Ваал били около четиристотин и петдесет души и именно те се 

противели на Бога. И тъй, навярно царят си помислил: "Чудесно! И без това искам да 

убия този човек. Наистина ще бъде лесно. Той иска всичките ми пророци и хора да 

бъдат там. Това е моят шанс да го спипам." 

В 3 Царе 18:21 е записано, че Илия застава пред хората на една планина и 

заявява: "Колко още ще се чудите кого да следвате? Колко време ще се съмнявате? 

Ако Ваал е Бог, следвайте него. Ако Господ е Бог, следвайте Него." Той изчаква 

отговора на народа. Казано е, че те просто го гледали втренчено, което сигурно кара 

човек да се чувства неудобно, затова Илия продължава: "Добре, нека направим един 

тест. Да построим два олтара. Вие постройте олтар на Ваала, а аз ще направя на 

Бога. Няма да палим огън на олтара, а ще помолим Бог или Ваал да запалят огъня." 

Тогава Илия казва на Вааловите пророци: "Изберете си единия юнец, та го 

пригответе вие първо, защото сте мнозина; и призовете името на бога си, огън обаче 

не туряйте отдолу." Те приготвят бика, който им е даден и Илия им предлага да 

действат първи. Проявил е учтивост, предполагам. 

Представете си сега тези четиристотин и петдесет души, които викат към Ваал. 

Казва се, че викали, но нямало отговор. Танцували ли танцували около олтара. Това 

продължило приблизително три часа. Викали: "Ваале, отговори ни," докато танцували. 

Тогава, около обяд, Илия им казва: "Викайте по-силно. Причината, поради 

която Ваал не ви чува, е защото не викате достатъчно силно. Може би е отишъл на 

почивка. Може би е отишъл в Испания, за да се отърве от дъжда. Може би спи." 

Илия говори тези работи, докато те стават все по-възбудени. Викат по-силно и се 

нарязват с ножове. Представете си тази натоварена сцена. В нея има много власт и сила 
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и е дадена воля на огромна демонична енергия. Те правят това до вечерта. Няма 

никакъв отклик, никакъв отговор и никой не им обръща внимание. 

"Сега е мой ред," казва тогава Илия. Той извиква хората да се приближат и 

подготвя Господния олтар. Слага бика и дърветата на олтара. После взема четири 

големи бъчви вода и кара хората да я излеят върху приноса, дърветата и камъните. 

Илия им казва да направят това отново и отново. Те повтарят и пот- ретват. Водата 

потича надолу по олтара и дори напълва рова около него. 

Илия искал да се увери, че когато Бог отговори, те няма да си помислят, че е 

станало самозапалване или нещо такова. Той моли Бога да извърши нещо невъзможно, 

защото вярва, че Бог може да прави невъзможното. 

"Господи, отговори ми, за да разберат тези хора, че ти си Бог и да обърнат 

отново сърцата си към теб," моли се той. Господният огън пада върху жертвата, 

дърветата и камъните и кара водата в рова да се изпари. Можете ли да си представите? 

Пламъците идват от небето и унищожават всичко. 

Можете да си представите реакцията на хората. Те падат по лице и извикват: 

"Господ е Бог." Тогава Илия им заповядва да уловят Вааловите пророци. Завеждат ги в 

Кисонската долина и ги убиват там. Каква сцена! Нужно е да обрисуваме в съзнанието 

си това, което се е случило, за да разберем станалото после. 

Илия отива на върха на планината отново, коленичи и се моли за дъжд. Изпраща 

слугата си да види дали има облаци, тъй като не е валяло от три години. Слугата вижда 

облак, голям около човешка длан. Ако сте били на планина в пустинята, ще знаете, че 

това не изглежда да е много голямо нещо. 

Ето ви сега един огромен пустинен хоризонт и той вижда облак, колкото 

човешка длан. "Кажи на царя да се качи в колесницата си. Дъждът идва," казва 

Илия. И тъй, Ахав се качва в колесницата си. Илия го съветва да побърза да се върне в 

града, защото приижда страшна буря. Това няма да бъде просто приятен, ситен, скучен 

дъждец. Ще бъде дъжд с гръмотевици и светкавици, буря, по време на която не ти се 

иска да си навън. Небето потъмнява от облаци. Вятърът се засилва и завалява силен 

дъжд. Ахав потегля към града, като се мъчи да изпревари бурята. 

Харесва ми следващата част. Господната сила слиза на Илия. Той вкарва 

мантията под колана си и пробягва целия път до град Езраел преди Ахав. Можете ли да 

си представите това? Той бяга пред колесницата, пред бурята. Навярно е имал дълга 

коса, която се е веела зад него, защото е спринтирал. Непосредствено зад гърба му идва 

буря с гръмотевици и светкавици и Божията сила е на него. Трябва да разберете, че 

това, което се е случило, не е било малко нещо. Никога не сме виждали Божията сила 

да действа, както тогава. Това е могъща сцена. Илия вижда, че Бог е жива и мощна 

личност. 

Мисля, че има много други, които също са опитали Божията сила. Навярно не 

сме бягали пред бурята като Илия, но знам, че има огромен брой хора, които могат да 

се изправят и да кажат: "Бог е жив и мощен. Исус е реален." Бихме могли да говорим за 

чудеса, които се случват днес. Хора са били изцелени. Хора са идвали срещу мен в 

потенциално опасни ситуации и Бог ме е защитавал. 

Веднъж, когато пътувах на автостоп в Америка с един мой приятел, се бяхме 

качили в пикап. Шофьорът извади оръжие изпод седалката си и го насочи в главата на 

моя приятел. Бог ни защити в тази ситуация. 

По-добре от всеки друг Илия познавал реалността на Исус. Но след това 

изумително преживяване се случва нещо много странно. В 3 Царе 19 се казва, че една 

жена на име Езавел открива какво е направил Илия. Тя обичала да избива хората, които 

следват Бога. "Край. Виж само какво е направил," помислила си тя. И се зарекла да 

убие Илия на всяка цена. 
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Разбирате, че тук става въпрос за същия Илия, който изпреварва колесницата. 

Това е същият Илия, който застава пред целия народ и осемстотинте Ваалови пророци. 

Това е същият Илия, който вижда и опитва Бога по множество удивителни начини. И 

тази жена казва: "Ще го убия." Какво прави той? 

Илия се уплашва и побягва, за да спаси живота си. Той бяга през пустинята и 

един ангел идва и го укрепява. Най-накрая пристига на мястото, където трябва да се 

срещне с Бога. Господ се явява на Илия и го пита какво прави там. Илия отговаря: "Аз 

съм служил много вярно на Господ Всемогъщия Бог. Но твоят народ отхвърли 

пътищата ти, разруши олтарите ти и изби пророците ти. Само аз останах, а сега се 

опитват да убият и мен." 

Какво иска да каже той? Основно, че е работил напразно. Оплаква се за 

безплодието на своя труд. Илия сваля очите си от Бога, а вместо това поглежда 

ситуацията с Езавел. Току-що той е видял велика победа в живота си и е счел, че 

войната е свършила. Всичко е щяло да бъде чудесно и веднага след това идва нова 

битка. Когато Илия сваля поглед от Бога и поглежда ситуацията, той казва: "Уморих се 

да се боря." 

Тогава Господ се явява на Илия и казва: "Сега искам да мина покрай теб." 

Надига се голям и мощен вятър, който разцепва една планина. Трябва да си го е бивало 

вятъра, за да разцепи планината, не мислите ли? Скалите се трошат пред Бога, но Бог 

не е във вятъра. 

Казва се, че станало земетресение. Ако сте били свидетели на земетресение, 

знаете колко безпомощен се чувства човек. След земетресението идва огън, но Господ 

не е в огъня. 

Тогава се чува тих шепот. Когато Илия го долавя, той си покрива лицето с 

мантията, излиза и застава на входа на пещерата. Един глас му казва: "Какво правиш 

тук, Илия?" 

"Опитах се да направя най-доброто от себе си за Господ, но хората те 

отхвърлиха и не искат да ме слушат. Избиват пророците ти. Само аз останах, а сега се 

опитват да убият и мен," повтаря Илия. 

Ако не сме честни с Бога, Той няма да ни разкрие силата Си. Илия бърка, като не 

Му казва просто, че го е страх и че е уморен. Вместо това, заявява на Бога, че не си 

струва да Му служи и че всичко, което Бог е направил, се е провалило. 

Господ е верен. Ние толкова лесно сваляме поглед от Него и гледаме на 

Езавелите в своя живот. Фокусът се премества от Бога, чиято вярност към нас сме 

видели в миналото. Поглеждаме към ситуацията си и се плашим или започваме да 

следваме хора и групи вместо Бога. 

Исус е този, който е верен, не някой лидер или група. В миналото някои хора 

възлагаха духовното си упование на мен. Не е ли това лудост? Те не чакат Исус, а аз да 

им дам нещо. Когато се сближат с мен, откриват, че съм същият като тях: слаб, несъ-

вършен. Тогава губят вярата си в Бога. Понякога хората разчитат на някоя група, а не 

на Господ. Поставят групата на трон. Когато тя не отговори на очакванията им, губят 

вяра в Бога. 

Нужно е да следваме Исус. Той е единственият, в когото можем да положим 

вярата си. За да Го следваме, трябва да Го познаваме. Наистина е необходимо да 

изследваме Библията. Ако все зависим от други хора да ни казват какво говори 

Божието Слово, тогава имаме проблем. Трябва да се научим как да разсъждаваме и да 

търсим сами Бога. 

Някои от нас са склонни да обвиняват другите за духовното си състояние. Ако 

имаме проблем, това е по вина на групата или на лидера, или на еди-кого-си. Ако имам 
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проблем във взаимоотношенията си с други хора, то е, защото те не правят нещо за 

мен. Нужно е да обърнем поглед отново към Исус. 

Освен това се случва да се уморим да се борим. Аз мога да се отъждествя с 

Илия. Бог ме превежда през голяма победа в живота ми и веднага след това пак 

преминавам през трудно време. Тогава се нуждая от подкрепата на други хора. Не 

можем да устоим сами. Трябва да се борим, не можем просто да яхнем духовната сила 

на някой друг. 

Нужно е да опознаваме Бога сами за себе си. Ако не го правим, няма да можем 

да устоим, когато настъпи моментът. 

Докато наблюдавах как онези танкове приближават китайския студент, 

започнах да мисля, че танковете прииждат и тук. Танковете приближават, приближават 

срещу мен. 

Ще устоя ли или не? Ще избягам ли да се скрия? Ако упованието ми е в хората, 

няма да устоя пред танковете. Ако бягаш и се криеш сега, мислиш ли, че ще можеш да 

устоиш, когато дойдат танковете? Ако нямаш собствена духовна сила, мислиш ли, че 

ще можеш да устоиш, когато започне войната? Време е да подходим сериозно към 

опознаването на Бога, защото когато битката започне, ние се нуждаем от Неговата сила, 

а не от своята. 

Някои от нас са в робство, защото не гледаме сериозно на опознаването на Бога. 

Искаме просто да се наслаждаваме на духовната енергия на другите, но не желаем да 

отидем на планината и да Го търсим самите ние. Искаме да следваме и Бога, и Ваа- ла. 

Но Исус казва: "Следвайте мен, ако аз съм Бог." Исус е единственият, който заслужава 

да бъде следван. Нужно е да Го познаваме. Тогава, призове ли ни Бог да бъдем част от 

екип, ние няма да сме просто попивателни. Ще сме готови да даваме на хората и ще 

можем да устоим в Неговата сила, когато дойдат танковете. 

 

3 ЦАРЕ 18:21 

 

Илия дойде при всичките люде та рече: Докога ще се колебаете между две 

мнения? Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него. 

 

 

-20- ВИКАНЕТО Е  ДУХОВНА ДЕЙНОСТ 
 

Това е главата за викането. Мисля, че много хора не го осъзнават, но викането е 

много духовна дейност. Всъщност, то може да е ключът за духовен пробив. Затова, 

нека загреем малко, като повикаме. Това ще е нещо ново за някои от вас, но не се 

притеснявайте. Нека чуем малко викове. Ако го правите правилно, ще има пръски по 

страниците на тази книга. 

Навсякъде нещата се разпадат и ако не знаете това, то е, защото не четете и не 

мислите. 

Единственото сигурно място е Божието царство. Нужно е да познавам тази 

реалност, за да търся реалността на Бога в моя живот. Господ иска всеки да има 

неговото действително присъствие в живота си. Но единственият начин, по който ще 

получите реалността на присъствието му, е като викате. 

Има няколко библейски примера, които доказват тезата ми. Към тях спада един 

сляп старец. Той вика и поради викането си получава духовна реалност в живота си. 

Можете да го прочетете в Марк 10:46. 
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Исус отива в Ерихон с учениците си и с него има множество хора. Един сляп 

просяк на име Вартоломей седи на пътя. Исус е много важна личност и върши всякакви 

невероятни неща. Той прави чудеса, поучава и всички важни особи в онзи град искат да 

бъдат близо до Него. 

Изведнъж слепият старец се развиква: "Сине Давидов, смили се за мене!" 

Навярно не е викал твърде силно и Исус не го е чул, защото е бил седнал сред навалица 

от хора от другата страна на улицата. 

"Сине Давидов, смили се за мене!" извиква човекът отново. Този път - по-силно, 

но все още не привлича особено вниманието на хората, нито пък дразни някого с шума, 

който вдига. 

Защо крещял този сляп просяк, първо на първо? Защото бил изчерпан. Не 

харесвал живота си и му било писнало от всичко. Може да си помислите: "Разбира се, 

това е очевидно. В края на краищата, той е сляп просяк, нали?" Но нека ви кажа, аз съм 

виждал някои просяци в Амстердам, които са най-гордите хора на света. Познавам 

такива, които наистина си мислят, че са супер и са алтернативни, защото просят по 

улицата. И тъй, това, че си сляп просяк не означава, че си смирен. Но този сляп просяк 

бил смирен. Той започнал да вика: "Сине Давидов, смили се за мене!" 

В стих 48 хората около него строго му нареждат да млъкне. Те казват: "Ей, 

човече, млъкни! Не знаеш ли кой е този? За какъв се мислиш? Не се ли притесняваш? 

Виж се как се държиш. Въобще не си супер, щом постъпваш така." 

Тогава е записано, че той се развиква още по-силно. Мисля, че това е велико. Те 

му казват да млъкне, а той започва да крещи още по-силно! 

"СИНЕ ДАВИДОВ, СМИЛИ СЕ ЗА МЕНЕ!" 
Третия път, когато извиква, него повече не го е грижа. Паднал е по лице и знае, 

че Исус е единственият му отговор. Не му е останала повече гордост. До гуша му е 

дошло от живота му. Стигнал е до момента, когато може да вика към Бога. 

Ако искаме да опитаме Исус, трябва да стигнем до момента, в който ни е 

писнало от нашата ситуация, не ни е грижа какво мислят другите, не ни е останала 

гордост. 

Тогава, в стих 48, Исус го чува и спира. Може би е разговарял с някоя наистина 

важна религиозна личност, когато вижда слепия просяк да се прави на глупак. Хората 

навярно са му се смеели и са го вземали на подбив. Исус казва: "Повикайте го." Ако 

ние отчаяно зовем Исус, той ще ни повика при себе си. 

Но трябва да забележите тук нещо за този сляп просяк. Той не шепне. Не се 

обажда отсред тълпата съвсем тихо. Този човек не го е грижа. Готов е да се направи на 

глупак. Знае, че хората ще му се смеят, но му е писнало от неговия начин на живот и 

знае, че Исус е отговорът. 

Господ ни чува, когато викаме към него. Той казва на слепия просяк да се 

приближи до него и го пита: "Какво искаш?" 

Бог желае да извикаме към Исус какво искаме, точно както очаквал и от този 

сляп просяк да излее на висок глас нуждите си пред Исус. Човекът трябвало да не 

слуша хората, които му казват: "Как се осмеляваш да искаш такова нещо? Погледни се, 

кой си ти, че да молиш Исус за това?" Той не можел да слуша хората, които му 

заявявали, че не е достоен. Той трябвало да бъде готов да остане напълно без глас. 

"Учителю, да прогледам. Учителю, искам да се възстанови зрението ми." 

"Върви си, вярата ти те изцели," му казва Исус. Незабавно човекът получава 

зрение и тръгва по пътя след Исус. 

Важно е да разберем към кого вика този сляп просяк. Той не вика към църквата. 

"Църкво, искам да виждам." Не вика към хвалението. "Хваление, искам да виждам." Не 

вика към някакъв неясен бог като оня, на който рок звездите благодарят в края на 
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концертите си или когато получават награди. Той не вика към онзи дружелюбен бог, на 

който можеш да благодариш, когато нещата вървят добре. Не вика към някаква жизне-

на сила. Не призовава вътрешния си бог да му даде зрение. Той вика към личността 

Исус. 

Има хора, които са изгубили чувството си за неотложност. Когато вървят по 

улицата не се усеща да имат чувство за неотложност. Изгубили са състраданието си. 

Изгубили са омразата си към греха. Повече не се боят, а са привличани от него, защото 

не викат към Исус. Вместо това те шепнат на Исус, защото в действителност нямат 

предвид нещата, които казват. 

Спомням си много пъти, когато съм се чувствал ядосан и в безизходица за нещо 

и е настъпвал пробив, след като съм извиквал към Бога. Повече не можех да си играя 

игрички с всичко, което е вътре в мен, и казвах: "Втръсна ми от тази ситуация, Исусе, и 

се нуждая да я промениш." 

Когато правех това, идваше пробивът. Докато шепнех на Бога в ума си, но без да 

викам към него с емоциите си, победата не настъпваше. Исус иска да направи пробив в 

сърцата ни. Той иска реалност и сила в живота ни. 

Веднъж ме критикуваха за думите ми, че следването на Исус е толкова 

радикално. "Нямаш право да налагаш своята представа за Бога на другите. Бог е такъв с 

теб, но не е необходимо да е такъв с всички останали." 

Е, не мисля, че това е вярно. Убеден съм, че посланието на Исус е радикално 

послание. Можем или да го приемем, или да го отхвърлим. Но трябва да се освободим 

от гордостта си и да извикаме към Бога, ако искаме да опитаме неговата сила. 

Някой е казал: "Дайте ми човек, който мрази греха и иска да угоди на Бога 

повече от всичко друго, и аз ще ви покажа човек, който ще преобърне света с главата 

надолу." 

Трябва да спрем да шепнем. Нужно е да бъдем като слепия просяк. Да забравим 

какво ни казват хората, да забравим гордостта си. Нужно е да извикаме: "Сине Давидов, 

смили се за мен." 

 

МАРК 10:46-52 

 

Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо 

множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като 

чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, 

смили се за мене! 
 

И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, 

смили се за мене! 
 

И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дързай, 

стани, вика те. И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. 
 

И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? 
 

Слепецът му рече: Учителю, да прогледам. 
 

А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна 

подир Него по пътя. 
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-21- БИЗОНСКА ВЯРА 
 

Кметът, облечен в костюм с вратовръзка, се потеше обилно, докато представяше 

групата ни в претъпкания културен дом. "Имаме удоволствието днес да свири за нас 

съставът "No Longer Music" от Амстердам. Тяхното намерение е да ни гостуват всяка 

година." Това бе изненадващо за мен, тъй като никога  не бях поемал такъв 

ангажимент. "И тъй, нека приветстваме No Longer Music"!", продължи той и публиката 

отговори с бурни аплодисменти. 

Това беше първият ни концерт в "покрайнините" на Прага. Евангелизаторски 

дейности тук се бяха провеждали рядко поради факта, че покрайнините са квартал с 

високи блокове и ниски доходи. Тъй като този район е известен като зона с голяма 

престъпност, повечето мисионерски групи бяха предпочели красивия градски център.  

Борис, нашата чешка връзка и един от лидерите на малката църква в 

многоетажните сгради, ни покани да свирим, тъй като хората там бяха напълно 

пренебрегнати и недостигнати. 

Първият ни концерт щеше да бъде в "невидимия парк." Наричаха го така, защото 

съветът бил обещал да построи там парк за децата, но така и не го направил. Щяхме да 

свирим на един фестивал с кънтри вечер, фолк вечер и рок вечер. Бяхме съставът, 

определен за рок вечерта, и единствената християнска група на фестивала. Целия онзи 

ден валя, така че концертът бе преместен на закрито в културния център. 

"Бог не е енергия или сила, а Баща. Заради Исус можем да имаме приятелство с 

Бога," казах аз. Двадесет човека си проправиха път напред, за да предадат живота си на 

Исус. Докато слушах нашия барабанист да обяснява на отзовалите се как да имат 

приятелство с Исус, Борис ме потупа по рамото. "Кметът иска да говори с теб," каза 

той. 

"Концертът беше чудесен," каза кметът, като стисна ръката ми. 

"Благодаря ви," отвърнах. Той ми даде адреса си. Личеше си, че бе трогнат от 

видяното. 

Докато прибирахме нещата си, изведнъж ми дойде наум, че трябваше да се моля 

с кмета. Докато размишлявах за това, стигнах до извода, че колебанието ми се е 

породило от факта,че той е важна личност. Помолих Бог да ми прости и казах, че няма 

да пропусна друг подобен шанс, ако той ми го даде. 

Едно нещо, за което често дори не мислим, е колко могъща е молитвата. 

Защото, ако го разбирахме това, щяхме да я използваме много повече. 

Веднъж бяхме с Джоди в малко градче в Европа и там някакъв мъж, чакаше 

жена си да напазарува от бакалията. Аз си проврях главата в колата му и го поканих на 

събиране, което щеше да се проведе в една църква. Той ме погледна, сякаш си мислеше, 

че думите ми звучат оригинално, и обясни, че със съпругата си не се интересуват от 

християнство. По поведението му личеше как ме счита за малко глуповат. Попитах го 

дали има нещо против да се помоля за него преди да си тръгна. Неговата реакция ми 

показа, че той си мисли: "Ами, добре, помоли се, като искаш, все едно." И тъй, аз 

сложих ръка на рамото му и поисках Бог да се открие на този човек. 

Докато правех това, аз го гледах. Той се разплака и точно там и тогава, се 

помоли и покани Исус да дойде в живота му. Междувременно съпругата му бе излязла 

от магазина и Джоди разговаряше с нея. Накрая тя се молеше да приеме Исус. И два-

мата дойдоха в църквата онази вечер. 

Няма нищо по-мощно от молитвата. В Яков 4:2 се казва: "Нямате, защото не 

искате от Бога." Проблемът ни е, че молим всички други, но не и Бога, или използваме 

молитвата като формула, или пък се молим за нечия полза. 
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Веднъж провеждахме концерт в Германия и пънк групата, която свири преди 

нас, се казваше: "Падащите пъпеши." Те не бяха християни, но аз ги попитах дали 

можем да се помолим с тях преди изпълнението им. Погледнаха ме така, сякаш бях луд, 

но вдигнаха рамене и казаха: "Става." Моят състав се събра около тях и се помолихме 

това да е най-добрият концерт в живота им. 

След като "Падащите пъпеши" изсвириха своите парчета, певецът се приближи 

до мен, докато ние се подготвяхме за изпълнение. Той бе наистина развълнуван и 

целият се бе ухилил. Каза: "Знаеш ли, никога по-рано не съм се молил, но това беше 

най- добрият концерт, който някога сме правили." 

"Ще говорим повече, след като свършим нашето изпълнение," отвърнах аз. 

Когато свършихме изпълнението си, поканих всички, които вземат решение да 

следват Исус да излязат на сцената пред приятелите си. Всичките членове на 

"Падащите пъпеши" дойдоха на подиума и поканиха Исус в живота си. Всъщност, 

често се е случвало един или повече от членовете на светските състави, с които сме 

свирили, да вземат такова решение, след като сме ги попитали дали можем да се молим 

с тях. 

Когато, обаче, казвам, че сме се молили за тях, аз нямам предвид, че сме се 

държали особено, че сме затваряли очи, че сме подскачали и по някакъв начин сме ги 

смутили пред приятелите им. Но по един простичък, естествен начин аз само съм сла-

гал ръката си на някое рамо, държал съм си очите отворени и съм се молел: "Благодаря 

ти за тази група и че можем заедно да участваме в този концерт. Помогни им да имат 

добро представяне. Покажи им, че си реален и че ги обичаш." Това е всичко, което 

казвам в молитвата си. За мен е изумително как Бог я е употребявал да отвори нечие 

сърце. 

В Евреи 11:6 се казва, че ние трябва да вярваме в Божието съществуване и 

възнаграждаване на онези, които го търсят. Един човек с Бога може да преобърне 

цялата страна. Тогава защо не виждаме Господ да върши големи неща около нас? 

Мисля, че е необходимо да се запитаме - за какво молим Бога? В началото 

когато станем християни, много от молитвите ни са ето такива: "Мили Боже, помогни 

ми да не се напия тази седмица. Мили Боже, помогни ми да си намеря симпатична 

приятелка. Мили Боже, помогни ми да си взема изпита." Молитвите ни се въртят около 

нас самите и всички те се базират на личните ни нужди. Бог не иска да отиваме при 

него за такта неща. 

Когато синът ми Аарон беше тригодишен, той излизаше от тоалетната и 

казваше: "Виж, тате, сам си вдигам панталона." И аз отговарях: "Чудесно, Аарон, 

благодаря ти, че сам си вдигаш панталона." Но ако беше на осемнадесет и ми кажеше 

същото, щях да се позагрижа. 

Трябва да има момент във взаимоотношението ни с Бога, когато молбите ни вече 

не се въртят само около нас самите и нашите лични нужди. Това, от което светът се 

нуждае сега, е ради- кално искане. 

За един баща е наистина много ценно, когато детето му го запита как се чувства. 

Спомням си историята за някакъв студент, който искал да бъде мисионер. Той сложил 

картата на света на пода в стаята си и казал: "Боже, няма да изляза от тази стая, докато 

не ми покажеш къде искаш да отида." Ето с такава радикална молитва Бог копнее да се 

молим. 

В Йоан 14:12-14 се казва: "Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, 

делата, които върша Аз, и той ще ги върши; за-щото Аз отивам при Отца. И каквото 

и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате 

нещо в Мое име, това ще сторя." 
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Бог иска да съзреем до онова ниво във взаимоотношението си с него, когато 

нашето искане ще включва вяра. 

Бизоните са по-различни от другите животни. Когато е студено, много 

животни стоят сгушени, навели глави, за да ги защитят, и обърнати с гръб към дъжда и 

вятъра. Но не и бизонът. Когато е студено и дъждовно, бизоните стоят лице в лице с 

вятъра и дъжда. Издигат брадичките си нагоре, сякаш казвайки: "Хайде, давай, духай и 

вали върху мен, колкото си искаш. Не ми пука." 

Бизонската вяра, ето вярата, която Бог иска да имаме в молитвите си. Това е 

вярата, която казва: "Боже, за мен това е невъзможно, затова моля теб да го извършиш, 

защото, когато то стане, всички ще знаят, че ти си го направил, а не аз." 

 

МЪЖЪТ ОТ ОСТРОВ "ВАНКУВЪР" 

 

Намирах се във Виктория на остров "Ванкувър" Канада, с моя приятел Ренди 

Ларсън. Беше около 2 ч. през нощта, Ренди беше отишъл да разговаря с някаква 

жена, с която се бе запознал на дискотека, а аз висях сам в едно кафе. Забелязах 

как две момчета свидетелстваха на един по-възрастен индианец. 

 

Всеки път, когато се опитваха да отговорят на някой негов въпрос, един друг мъж, 

седящ срещу тях в будката, подхвърляше свой коментар, за да ги обърка. Беше 

едър и приличаше на дървар - от ония, които носеха фланелени ризи преди тези 

ризи да бъдат счетени за "грънч." 

 

Реших да отида там и да разговарям с него, за да помогна на двамата младежи, 

които приказваха с индианеца. 

 

Седнах до "дърваря" и казах: "Чух, че говорите на онези две деца и забелязах, че 

имате някои въпроси относно Бога." 

 

Започнахме да разговаряме и той задаваше различни въпроси за Библията и за 

това какво означава да имаш взаимоотношение с Бога. Опитвах се да отговоря на 

въпросите му. След като бяхме разговаряли може би половин час, той каза: 

"Знаеш ли, наистина ми е интересно това, което казваш, но трябва да се 

прибирам, защото се грижа за котарака на един мой приятел и трябва да го пусна 

навън. Искаш ли да дойдеш с мен?" 

 

Беше станало вече почти 3 ч. и аз казах: "Да, защо не." Качихме се в пикала му и 

той ме откара на голямо разстояние извън Виктория, може би на час от града. 

Когато излизате от Виктория, много скоро навлизате в пустош. Най-накрая прис-

тигнахме в някаква отдалечена колиба на края на географията. Аз все още не се 

чувствах несигурен или притеснен, но си мислех, че съм някъде на края на 

географията с този дървар. 

 

Когато слязохме от камионетката, той отиде до вратата и я отключи. Когато 

влязох, бързо я затвори и заключи. В същото време светна лампите, изключи ги и 

пак ги светна. Помислих си, че това е малко странно, но не бях прекалено обез-

покоен. 

 

Влязохме в кухнята и седнахме на масата. Той все ми предлагаше уиски, а аз все 

му отказвах, но той продължаваше да се опитва да ми даде. Най-накрая каза: "Ще 
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ти кажа нещо, което ще те шокира." Помислих си, че съм чувал какво ли не - 

нищо няма да ме шокира. Попитах го какво е то, но не бях прекалено загрижен, 

защото не мислех, че може да каже нещо, което наистина да ме шокира. 

 

Той ме погледна и каза: "Вярвам, че Исус е бил хомосексуалист и аз съм 

хомосексуалист." 

 

Трябва да си призная, че бях малко шокиран. Намирах се в едно пусто място, 

наникъде, никой не знаеше къде съм, а се оказах заключен в тази колиба с ня-

какъв луд дървар и си помислих, че може да ме убие или нещо по- лошо. 

 

В този момент вече аз се помолих: "Боже, знаеш защо съм тук. Може би постъпих 

глупаво, но съм тук, защото исках да кажа на този човек за теб. Трябва да ме 

защитиш." Станах и казах: "Тръгвам си." 

 

Къде ще отидеш? Не можеш да се оправиш обратно до града," отвърна той. 

 

"Не ми пука - ще си тръгна," отговорих аз. 

 

Изведнъж той каза: "Добре, ще те закарам обратно в града." 

 

Той се изкиска ексцентрично, когато се качих в пикапа. Опита се да ми сграбчи 

крака, но аз го отблъснах. Закара ме обратно в града. Остави ме пред сградата на 

парламента, където трябваше да се срещна с моя приятел в 5 ч. и ме предупреди 

да внимавам в този квартал, защото имало много луди в него, особено по това вре-

ме на нощта. И пак се изкиска ексцентрично. 

 

Скочих от камиона с чувството, че Бог буквално бе пощадил живота ми. Докато 

чаках, към мен се приближи друг хомосексуалист, който ми предложи цигара от 

марихуана. Точно тогава, моят приятел Ренди дойде с колата. Качих се и от-

пътувахме. 

 

ЕВРЕИ 11:6 

 

А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва 

да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят. 

 

 

-22- НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  НИКАКВИ 

БАРИЕРИ 
 

Едва се въздържах да не изкрещя. "Какво ви става? Не разбирате ли, че тази сутрин 

ще го оперират?!" казах аз. 

"О, да, мисля, че сте прави," отвърна тя, като разгледа картона на леглото му. 

"Извинете." 

Точно в този момент аз осъзнах, че не мога да се доверя на медицинския 

персонал в болницата, където синът ми щеше да бъде опериран. След като го целунах, 

те го закараха с леглото до операционната. Казах на Джоди, че искам да се разходя и 

отидох в един парк, който се намираше наблизо, в централната част на града. Едва 
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можех да се контролирам. Бях толкова ядосан на сестрата за това, че искаше да даде 

закуска на сина ми точно преди да го оперират. Вълнението ми бе голямо, докато се 

молех: "Боже, аз съм в този град, защото ти ме призова тук. Трябва да се погрижиш за 

сина ми." Понеже бях баща, изпитвах силни емоции. Синът ми щеше да бъде опериран 

и аз бях отчаян, защото той ми беше син и аз му бях баща. 

В Библията се разказва за един човек на име Яир, чиято дъщеря умирала и той 

също бил отчаян. Исус прекосявал езерото с лодка. Имало голяма тълпа и Яир бил там. 

Той знаел, че трябва да се добере до Исус, защото малката му дъщеричка умира. 

Разбирал, че единствената му надежда е Исус. Знаел, че ако не се добере до Исус и не 

му изяви молбата си, детенцето му ще умре. 

Когато Яир вижда Исус, той пада в краката Му. Не е можел да се спре, според 

мен. Бил е завладян от силни емоции. Навярно е било трудно да се разбере какво казва, 

защото гласът му е бил задавен от отчаяно вълнение. 

За голямо облекчение на бащата, Исус откликва на отчаяните му молби и казва, 

че ще отиде с него да види дъщеря му. Яир бил човек на вярата. Той разбира, че макар 

неговото момиченце да е в критично положение, Исус може да й помогне. 

Не се опитвам да направя сравнение между евангелизаторско пътуване и 

смъртта на малко момиченце, но тази история ми напомня за едно наше турне. Отдавна 

бях усетил, че Бог иска да отидем във Виетнам. Разговарях и се молих за това с други 

хора в продължение на две години. Имах силното убеждение, че Бог иска да отидем на 

такова турне. Посетих Виетнам, за да се срещна с различни официални лица. 

Когато се върнах, получих покана от Ханой, в която се казваше: "Елате, моля, и 

проведете приятелско турне в нашата страна." Това бе историческо събитие. До този 

момент никой не бе канен да прави нещо подобно във Виетнам. Нямам предвид само 

християнските групи. Никакви западни състави не бяха викани преди това да правят 

нещо подобно. 

Макар че наистина бях насърчен от поканата, трябваше да преодолея 

следващото препятствие, свързано с отиването на турне - събирането на пари. Колкото 

по-усилено се опитвах, толкова по-малко пари събирах. Например, впуснах се в едно 

пътуване за набиране на средства и когато се върнах, се оказа, че то ми е струвало 

осемстотин долара. "Боже, аз се движа в неправилната посока," казах. "Вярвам, че ти 

ми говори да отидем на това турне, а ние губим пари." Най-накрая, един ден казах на 

Бога: "Не мога да събера тези пари. Няма начин да го направя. Безнадеждно е. Боже, 

просто ще трябва ти да ги снабдиш. Ще се отзова на всяка възможност, която ми дадеш, 

за да кажа на хората за средствата, от които се нуждаем, но не мога да ги събера без 

твоя помощ." 

Бавно парите започнаха да прииждат. По чудодеен начин Бог снабди всичко, от 

което се нуждаехме, за да отидем. Самолетните билети бяха закупени. Чувствах се 

наистина щастлив и въодушевен. Всичко си идваше на мястото. Нямаше проблеми. 

Бяхме отделили една година за подготовка и имаше хора, които уреждаха 

пристигането си от всички краища на света. Тогава, две седмици преди да тръгнем за 

Виетнам, получих телефонно обаждане от Амстердам. Беше Роки Роудз (да, това е ис-

тинското му име), който ни помагаше да организираме турнето. 

"Роки," казах аз, "как си?" Спомнете си, че се чувствах щастлив и въодушевен. 

Но веднага се угрижих, защото Роки не беше щастлив и въодушевен. Той звучеше така, 

сякаш някой току- що бе умрял. 

"Какво има, Роки?" попитах аз. 

"Току-що получих факс от Ханой. Инициаторите анулират нашето турне." 

Бях напълно сринат. Емоционално се чувствах така, сякаш върху мен е паднал 

тон тухли. Въпреки това казах на Роки: "Не мисля, че трябва да слушаме това. Мисля, 
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че е редно турнето да се осъществи. Нека ти се обадя, след като имам време да помисля 

какво трябва да направим." 

Отидохме с Джоди на разходка по плажа и се молихме. Макар че се бях показал 

смел пред Роки, в този момент нямах никаква вяра. Попитах Джоди какво мисли. "Нека 

се молим и да попитаме Бога какво да правим," каза тя. "След това нека помолим 

нашия съвет и други пастори, които познаваме, също да се молят. Ако всички те кажат 

едно и също, тогава ще знаем какво Бог ни говори. Ако всички те кажат, че трябва да 

отидеш на това турне, въпреки настоящите обстоятелства, тогава ще го направим." 

Ядосах се, когато чух предложението й, защото мислех, че няма начин всички да 

кажат, че трябва да отидем на това турне. Просто не беше логично. Правителството 

току-що бе анулирало поканата си. Бях раздразнен от Джоди, но неохотно се съгласих 

да използваме това, което ще ни посъветват приятелите, за да разберем дали Бог иска 

да отидем. 

По чудо, всички, които призовахме да се молят, считаха, че трябва да отидем, 

макар правителството да бе отменило официалното "Приятелско Турне." Усетихме 

ясно, че Бог иска да заминем и казахме на всички заинтересувани да продължат с 

плановете си да ни срещнат в Сайгон. 

Когато пристигнахме във Виетнам, нещата се влошиха още повече. Надявах се, 

че когато срещна Роки на летището, той ще ми каже, че всичко е наред и че турнето ще 

се осъществи по план. Вместо това, той ми каза, че Евгени, нашият организатор от 

Сибир, бил паднал и си счупил рамото. Трябвало да се прибере бързо в къщи, затова 

Роки водеше сам всички преговори. Освен това, цялата ни апаратура бе задържана на 

митницата и не искаха да ни я дадат. 

В този момент аз наистина започнах да изпитвам съмнение в себе си. Дяволът 

ми казваше: "Знаеш ли, Дейвид, това е просто твоя идея. Не го правиш за Бога, а за 

собственото си его. Правиш го просто, за да угодиш на себе си." 

Това ми напомни за един голям концерт на открито, който проведохме в 

Нейпиър, Нова Зеландия. Ние тъкмо се подготвяхме да покажем разпятието и 

възкресението на Исус, което беше най-важната част от концерта. Присъстваха много 

хора. Точно тогава заваля проливен дъжд и всички се разбягаха, за да се скрият под 

някой навес. Стоях там, готов да започна да изпълнявам драмата, най-важната част от 

концерта, а нямаше хора. 

Бях ядосан и казах: "Боже, ти искаше да дойдем тук и да проведем този концерт 

и ето ги всичките тези нехристияни. Точно когато стигнахме до най-важната част, 

когато им казвам за теб, ти допусна да вали. Какво става?" Почувствах Бог да ми 

отговаря: "За кого ще правиш тези неща? За себе си или за мен?" Започнах да се чудя 

дали Виетнам не беше ситуация като Нейпиър, където аз не желаех просто да правя 

нещата, както Бог иска. Тогава дяволът ми казваше, че съм надменен. Някой в Окланд, 

Нова Зеландия, ми каза точно преди да си тръгна, че съм надменен, защото имаме тази 

песен "Никакъв секс преди брака." (Виж глава 13: "Сексът и Елвис.") Започнах да си 

мисля, че сигурно така стоят нещата. Така става, защото съм високомерен. Но през 

цялото време, докато се съмнявах в себе си, усещах като че ли Бог да ми казва: "Искам 

да имаш вяра, въпреки обстоятелствата, защото това ще ми принесе слава." Причината, 

поради която често не виждаме Бог да върши велики неща в живота ни, е, че нямаме 

вяра отвъд обстоятелствата. 

Когато в началото дойдем при Исус имаме един вид бебешка вяра. Тя казва: 

"Боже, ще вярвам в теб, когато ми е добре." Но тази вяра се основава на емоциите. Ако 

вярата ти се базира на тях, никога няма да извършиш изключителни неща за Бога, 

защото понякога ще се чувстваш безнадеждно. Емоциите ще ти казват да се предадеш и 

да тръгнеш по другия път. 
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Ако не можем да имаме вяра отвъд емоциите, никога няма да извършим велики 

неща за Бога. Господ търси хора, които няма да бъдат възпрени от обстоятелствата, 

които няма да ги е грижа кое изглежда абсолютна лудост, но които ще се доверяват на 

Бога. Ако някога е имало ден, когато да се нуждаем от такъв тип вяра, това е днес. 

Във Виетнам бях в ситуация, в която Бог ме питаше: "Имаш ли вяра в мен или 

не?" Всички обстоятелства се развиваха в обратна посока. Разбирах, че репутацията ми 

е в опасност. Имаше хора, които щяха да дойдат от целия свят на това турне. Бях 

говорил за него къде ли не. Хората бяха дали много пари, за да можем да го 

осъществим. Затова си мислех: "Боже, какво ще направиш? Ще оставиш ли сега всичко 

да се провали? Тогава хората ще кажат: "Знаехме го. Знаехме, че Дейвид никога не е 

чувал Божия глас." Боже, какво ще стане, ако после усетя, че ти ни казваш да отидем в 

Турция, на национално турне в Турция? Тогава хората ще кажат: "Не, това не може да е 

вярно. Не можем да го подкрепим. Вижте какво стана във Виетнам." 

Искам да знаете, че ако желаете да видите Божията слава, трябва да сте готови 

да заложите всичко. Това е вярата, която Господ очаква от хората днес. Всичко, което 

имат и репутацията им трябва да бъдат поставени на карта. 

Бяхме във Виетнам от два дена и нищо не вървеше добре. Ето ни тук с 

всичките тези хора и навсякъде, където отивахме, не ни разрешаваха да свирим. Беше 

забранено и, освен това, не ни даваха апаратурата. Тогава ми се обадиха по телефона от 

Ханой. Нашият организатор там каза: "Имам една последна среща. Може да получим 

разрешение за нашето турне от Министерството на културата. Това е единствената ни 

надежда." 

Отново умолявахме и искахме от Бога. Започнахме молитвени вериги през 

нощта и викахме към Него. Ако някога съм разбирал отчаянието на Яир, то това беше 

тогава. 

Нали разбирате, Исус отивал да изцели момиченцето. Тълпата го задържала, за 

да помогне на някой друг, и така той се бавел. Можете да си представите изнервянето 

на Яир, когато виждал колко много време му отнема на Исус, за да стигне до дъщерич-

ката му. Най-накрая, когато били почти до къщата, някой се приближил и казал: "Не 

безпокой повече учителя. Дъщеря ти е мъртва." Яир имал пълна вяра, че Исус ще 

изцели детето му. 

След като се молихме на Бога цяла нощ, най-накрая получихме телефонно 

обаждане от Ханой, че официалното лице не било заинтересувано и, въобще, да 

забравим за това. И тъй, доколкото разбрахме, всяка възможност бе изчерпана. Нямаше 

начин да осъществим турнето. 

Не безпокой учителя. Дъщеря ти е мъртва. Това бяха думите към Яир, това бяха 

думите и към нас. Но въпросът тук не се свеждаше до бариерата или обстоятелството, а 

дали бях чул пулса на Божието сърце. Защото ако го бях чул, нищо нямаше да бъде 

невъзможно за мен. 

Случаят напомняше на историята с настойчивата вдовица. Имало една вдовица, 

която била изцяло и абсолютно безпомощна. Нямала на кого да се облегне и никой не 

се застъпвал за нея. Не само, че била безпомощна, но й търсела правото си от един 

съдия, който нехаел за правосъдието. Този съдия съвсем не го било грижа за нея и 

нуждите й. Но макар че не се интересувал от правосъдие, най-накрая й дал това, което 

иска поради нейната настойчивост. Тогава Исус завършва притчата с думите дали 

когато дойде, ще намери вяра на земята. 

Въпросът не беше в бариерите или обстоятелствата. Въпросът беше дали чувам 

пулса на Божието сърце. 

Започнах да мисля, първо на първо, защо съм във Виетнам. Спомних си за 

малкото момче, което срещнах на улицата по време на първото си посещение там. То 
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ми напомняше на един от синовете ми. Изглеждаше около 11-12 годишно. Опитваше се 

да продава неща на улицата, за да изкара пари за храна. Когато видях това момченце, 

сърцето ми веднага се привърза към него. Исках да му дам някакви пари, за да му 

помогна. То беше сляпо с едното око и сакато. Тъй като не е желателно да носи човек 

много пари със себе си по улиците в Сайгон, аз му дадох няколкото долара, които имах, 

като ми се искаше да бях имал повече. Върнах се в хотелската си стая и образът на 

момченцето не ме напускаше. Не можех да го прогоня от ума си. 

На следващия ден се върнах по същия път и се оглеждах из целия град, 

опитвайки се да го намеря, защото исках да му дам повече пари. Не можах да го открия. 

Прибрах се в хотелската стая и пак, образът му не ме напускаше. Чувствах се много 

разстроен. Започнах да викам към Бога: "Какво зло е сторило това момченце, Боже? Аз 

желая да се изправя и да кажа, че ти си Бог на любовта, но защо става така, че 

допускаш да страдат такива деца? Какво е направило това момченце, за да заслужи да 

страда по такъв начин? Не разбирам това, Боже." Виках към Бога в хотелската си стая в 

Сайгон. Усетих Той да нахлува в сърцето ми и да казва: "Моето сърце е съкрушено 

заради това малко момче повече, отколкото някога ще разбереш. Момченца като него 

страдат, защото вас не ви е грижа." 

"Но, Боже, какво мога да направя? Как да помогна на всичките страдащи деца по 

света? Безпомощен съм. Нямам всичките средства," изплаках аз. Усетих, че Бог иска да 

имам малка частица от Неговото съкрушено сърце. Спомних си тези неща и точно 

тогава осъзнах, че не съм във Виетнам поради своето его или за да угодя на себе си, а 

защото Господ ме бе призовал там. И тъй, заедно с групата извикахме към Бога и го 

помолихме да даде пробив в безнадеждната ситуация, пред която бяхме изправени. 

Точно в този момент се нуждаехме да чуем думите на Исус в Марко 5:36: "Не 

бой се, само вярвай." Как, на какво отгоре, да продължава Яир да вярва? Било твърде 

късно. Дъщеря му била мъртва. Ситуацията изглеждала невъзможна. Нямало причина 

да вярва каквото и да било. Исус не успява да стигне навреме, а при това му казва: "Не 

бой се, само вярвай." 

После е записано, че когато Исус пристига в къщата на Яир, вижда вълнение. 

Хората плачат и пищят много. Исус влиза и им казва: "Защо правите вълнение и 

плачете? Детето не е умряло, а спи." Хората там му се присмиват. Ето нещо, за което 

трябва да сте подготвени, ако искате да не сте вързани от обстоятелствата. Някои ще ви 

се присмиват и ще ви казват, че постъпвате безотговорно и абсурдно. Трябва да сте 

готови да преминете през това, ако искате да видите Божия пробив. 

Исус казва на всички да излязат. Взема вътре при детето бащата, майката и 

тримата си ученици. Хваща девойката за ръката и изрича: "Момиче, тебе казвам, 

стани!" Незабавно момичето се изправя и започва да върви. Няма значение, че е била 

вече мъртва. Точно в това е същината на въпроса. Ние служим на един Бог, който 

възкресява мъртвите. Ето защо Той не иска да бъдем обвързвани от обстоятелства. 

И ето ни нас във Виетнам, останали без никакви възможности. Апаратурата ни 

бе задържана на митницата. Нашият организатор от Сибир се бе наранил и трябваше да 

се върне в къщи. Дори писмото, поръчителстващо за нашето турне, написано от сен. 

Джеси Хелмс от Държавния Департамент на американското правителство, не помогна. 

Виетнамското правителство ни бе казало, че няма начин да ни разрешат да провеждаме 

концерти. Седяхме в гъмжащия от хлебарки хотел без да имаме представа какво друго 

да предприемем. 

 

ДЖЕСИ ХЕЛМЗ  
СЕВЕРНА КАРОЛИНА 
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След едно от молитвените ни събрания някой почувства, че трябва да се обърнем 

към католическата църква. И тъй, Роки и аз отидохме в града и потърсихме най-

голямата католическа църква, която можехме да открием, и тя беше катедралата "Нотр 

Дам." Попитах дали мога да видя свещеника. Човекът ни въведе вътре и ни показа 

Сенатът на Съединените Щати 
ВАШИНГТОН D.C. 

16 Февруари, 1994 г. 

 

Негово Превъзходителство Нгуен Ман Кам  

Министър на външните работи  

Ханой, Република Виетнам 

 

Ваше Превъзходителство,  

 

          "NO LONGER MUSIC" е холандска рок група, водена от Дейвид Пиърс, 

американец. Те са пътували по целия свят. Целта на състава е да поощрява добрата 

воля и разбирателството между всички култури. Хора от Америка, Холандия, 

Великобритания, Русия, Полша и Нова Зеландия са проявили голям интерес към про-

веждането на турне във Виетнам през март. Те гледат на това като на важно ново 

начало в изграждането на добри и трайни взаимоотношения. Беше ми казано, че 

западните средства за масово осведомяване се интересуват от предаване на събитието. 

 

          Научавам, че Приятелското Турне на "NO LONGER MUSIC" може да бъде 

отменено поради финансови затруднения. Ако така стоят нещата, организацията на 

турнето би желала да помогне за разрешаването на тези трудности. 

 

          "NO LONGER MUSIC" няма политически цели - единствено добра воля и 

разбирателство. Приходите от турнето ще се предоставят на благотворителна 

организация в Сайгон. 

 

          Антъни Роудз и Евгени Колашев, директорът на "РОК АЗИЯ", ще бъдат в Ханой 

на 22 февруари, за да работят за разрешаване на организационните затруднения. Те са 

много развълнувани от перспективата да си сътрудничат за това турне и вярват, че то е 

началото на по-добри времена. 

 

          Благодаря ви за съдействието и вземането под внимание на тази молба. 

 

          С уважение: 

 

Искрено ваш, 

 

 

 

 

Джеси Хелмс 
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гроба на един свещеник. "Не," отвърнах аз, "бих желал да видя някой жив." Тогава той 

ни заведе при свещеника на катедралата "Нотр Дам." 

Отидохме в служебните помещения на църквата и се срещнахме с отец Нгуен, 

викарий на сто и деветдесет енории с общо половин милион вярващи. Той ни посрещна 

предпазливо, като се чудеше защо тези чужденци искат да разговарят с него. 

"Отче Нгуен, нуждаем се от помощта ви." Обясних му как сме започнали да се 

молим по цял ден. По време на тази молитва някой бе усетил, че трябва да отидем и да 

говорим с него и да попитаме дали ще ни помогне. Отец Нгуен изслуша внимателно 

всичко, което имах да кажа. "Вярвам, че Бог ви е изпратил при нас," каза той. "Можете 

да свирите в нашата църква в неделя вечер." 

Получихме покана да свирим в най-голямата сграда в Сайгон, катедралата "Нотр 

Дам." По-късно научих, че майка Тереза се опитала да получи разрешение да 

проповядва в тази църква, но й било отказано. Аз бях първият човек от Запад, който 

щеше да говори в тази катедрала. 

Мястото беше претъпкано и дори имаше такива, които надничаха през 

прозорците. Присъстваха хиляди хора. Мнозина излязоха напред пред всички, за да 

предадат сърцата си на Исус след концерта. Хората в църквата там не вярваха, че това 

може да се случи. Навсякъде, където отидехме, виждахме Бог да върши чудеса. В 

крайна сметка проведохме девет концерта, повече отколкото бяхме планирали отначало 

за Приятелското Турне, организирано от правителството. 

Едно от последните места, на които свирихме, беше толкова претъпкано, че 

имаше хора, застанали по пътеките между редовете, всички места бяха заети и отпред 

бе пълно. Нямаше начин да приканя хората да излязат напред. Затова казах: "Ако 

желаете приятелство с Исус, искам да откликнете, като вдигнете ръка заедно с мен." 

Почти цялото множество, събрано там, вдигна ръка. Можеше да се усети Божието 

присъствие. 

Точно преди да си тръгнем от Сайгон, разговарях с отец Нгуен. Той ми каза: 

"Имам такъв товар да достигна младежите в този град - град с шест милиона души 

население. Можете ли да ни помогнете занесем евангелието на младите хора?" 

Бог прави далеч повече, отколкото бихме могли някога да поискаме или да 

очакваме. Далеч повече. 

Нищо ценно не идва без битка. Бог иска от нас да извършим изключителни неща 

за него тези дни. Но единственият начин да извършим изключителни неща за Него, е 

като вършим изключителни неща. 

Ако искате да си останете в сферата на обичайното, ако просто имате намерение 

да стоите в обхвата на обстоятелствата, вие никога няма да извършите изключителни 

неща. 

Каквито сте сега, такива и ще бъдете. Много християни живеят в света на 

мечтите и си мислят за това, което ще станат един ден, но не предприемат малките 

стъпки на послушание, необходими, за да се превърнат в такива личности. Искаш ли да 

знаеш какъв човек на вярата си? Уповаваш ли на Бога за този ден от живота си? 

Днес е денят за проява на изключителна вяра. Във Виетнам Бог ми доказа 

отново, че мога да Му се доверявам. Трябва да не гледаме на нашите обстоятелства или 

ограничения, а да паднем по лице пред Него и да попитаме: "Боже, каква е твоята 

воля?" 

Когато разбера Божията воля за мен, тогава осъзнавам, че няма абсолютно нищо, 

което да може да ме спре. Няма никакво обстоятелство, никакво ограничение, никаква 

бариера, нищо, което да е способно да ме спре, ако мога да чуя пулса на Божието сърце. 
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МАРК 5:36 
 

А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не 

бой се, само вярвай. 

 

МАРК 5:21-43 
 

Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при Него 

голямо множество; и Той беше край езерото. И дохожда един от началниците на 

синагогата, на име Яир, и като Го вижда, пада пред нозете Му, и много му се моли, 

казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; моля Ти се да дойдеш и положиш ръце 

на нея, за да оздравее и да живее. И Той отиде с него; 
 

и едно голямо множество вървеше подире Му, и хората Го притискаха. И една 

жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, и беше много пострадала 

от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а 

напротив беше й станало по-зле, като чу отзивите за Исуса, дойде между народа 

изотзад и се допря до дрехата Му. Защото си казваше: Ако само се допра до 

дрехата Му, ще оздравея. И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в 

тялото си, че се изцели от болестта. 
 
И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред 

народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми? 
Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се 

допря до Мене? 
 

Но Той се озърташе, за да види тая, която бе сторила това. А жената, уплашена и 

разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза 

цялата истина. А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и 

бъди здрава от болестта си. 
 

Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и 

казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя? 
 

А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не 

бой се, само вярвай. 
 
И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и Якововия брат 

Йоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той вижда въл-

нение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: Защо 

правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха. 
Но Той, като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, 

които бяха с Него, и влиза там, гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, 

каза му: Талига куми; което значи - Момиче, тебе казвам: Стани. И момичето 

веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се 

смаяха твърде много. И много им заръча, никой да не узнае това; и заповяда да й 

дадат да яде. 
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ДЕЙВИД - ЗА АВТОРА 
 

Дейвид Пиърс е директор на "Стайгър Интърнешинъл", международно служение 

на "Младежи с мисия", посветило се да достига с евангелието младите хора по цял свят. 

"Стайгър" означава "вълнолом" на холандски и произлиза от адреса на шлепа, където се 

поставя началото на тази дейност в началото на 80-те години, зад Централната гара в 

Амстердам, Холандия. Дейвид и съпругата му Джоди организират библейско изучаване 

за пънкари и други младежи, които не посещават църква. Именно по това време се 

сформира групата "No Longer Music", като средство за представяне на Исус на 

светската музикална сцена. От Амстердам те започват да провеждат евангелизаторски 

турнета из цяла Западна, Източна Европа и Русия. Сега "Стайгър" има екипи в 

Сингапур, Индия, Сърбия, Полша, Германия и Америка. 

 

 

ТОН - НЯКОЛКО ДУМИ  ЗА ИЛЮСТРАТОРА 
 

Отраснах в сравнително голям миньорски град в южната част на Холандия. Къщите 

бяха винаги покри със сива пепел. Хората изглеждаха също толкова сиви, колкото къ-

щите. Рано сутрин работниците отиваха в мината, докато тези от нощна- та смяна се 

връщаха по домовете си. Всеки ден все така, година след годи на, отново и отново. 

"Това ли е животът?" мислех си аз. Не ми изглеждаше много привлекателен. Бях около 

седемнадесетгодишен. Намирахме се в началото на седемдесетте години. 

Тъй като бях хомосексуалист и малко артистична натура, предпочитах да  живея 

в свой собствен фантантазиен свят. Разбира се, имах герои, на които подражавах: Лу 

Рийд; Иги Поп и най-вече: Дейвид Боуи. Полагах големи усилия да изглеждам като тях. 

Тези рок звезди пееха за секс, наркотици, любов и унищожение. И живееха според това, 

което проповядваха. Започнах да вървя по стъпките им и да вземам стимулант (метил-

амфетамин), като си го инжектирах във вените. Превърнах се в извънземно на вид 

същество, мършав, бледен, със светло оранжева коса и силен грим, обут в ботуши с 

дебела подметка. 

Станах известен наркодилър веднага, щом заживях самостоятелно, и къщата ми 

се превърна в "дупка за водопой" на наркоманите в квартала. Там се осъществяваше 

оживена търговия с дрога, защото живеех близо до границата с Германия и Белгия. 

Немските клиенти пълнеха хероин в кондоми и ги поставяха в телата си, докато някъде 

другаде в стаята хората си биеха амфетамин, кокаин, хероин или нещо друго. Не 

продавах от комерсиална гледна точка, просто смятах, че наркотиците са супер, затова 

всеки трябва да ги използва. 

Един ден, полицай в цивилни дрехи арестува мен и приятеля ми Фред, докато 

вървяхме по улицата. В чантата си имах голямо количество амфетамин, пушка и нещо 

като подвижна лаборатория от стъклени спринцовки с игли във всички размери, които 

се съхраняваха в цилиндри, пълни с метилов алкохол. Бях обвинен в кражба с взлом на 

поне четиринадесет къщи, а лабораторното ми оборудване идвало от грабеж на аптека 

някъде в Австрия. Що се отнася до кражбите с взлом, аз нямах нищо общо, но Фред 

имаше. Стъклените спринцовки бяха цената, която ми платиха веднъж, за да си купят 

дрога, така че трябваше да разочаровам австрийските детективи, а пък пушката, е, нея я 

носех просто за кеф. Тъй или иначе, нямах куршуми. 
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Добрият стар Фред бе опандизен за два месеца. Мен ме освободиха. По-късно 

той ме преследва известно време с нож и се опитваше да ме убие, но аз предотвратих 

това, като му предложих повече хероин. Предполагам, че Фред е вече мъртъв, подобно 

на много "приятели" от онези дни. 

Къщата, в която живеех, бе разрушена по време на отсъствието ми, и разграбена. 

И тъй, заживях на улицата, като си биех наркотици в тъмни тесни улички или в 

обществените тоалетни. Чувствах се наистина зле. Нуждаех се от толкова много стиму-

лант, за да продължа да съществувам, докато един ден не се сгромолясах на улицата. 

Помислих, че умирам. Бях вече на двадесет години и на края на силите си. По-късно 

един лекар откри, че съм имал хепатит Б в продължение на около три месеца без да 

знам, навярно инфектиран с мръсна игла. 

През това време се запознах с един млад и много интересен мъж. Беше доста 

талантлив пианист и интелектуалец. Започнах връзка с него. Той ми помогна да се 

откажа от наркотиците, но сексът стана заместител. Намерих си работа в една пе-

чатница. (Това беше професията ми. В моя луд живот бях учил някои неща, а също бях 

посещавал художествена академия.) Живеехме заедно в хубава малка къща в 

белгийската провинция. 

Много обичах Роб, но станах прекалено зависим от него емоционално. Връзката 

ни продължи три щастливи години и една ужасна. Дотогава бях станал толкова ревнив, 

че се поболявах. Когато Роб отсъстваше някоя нощ, аз се изнервях толкова много, че на 

следващата сутрин, когато се връщаше, правех сцена. Ревността беше личният ми 

демон и той ме караше да беснея и почти да полудявам. Връзката ни завърши с това, че 

всички чувства на любов и симпатия бяха унищожени от интервалите на жестоко 

пиянство и сбивания. Реших да отида в Амстердам. 

Пристигнах в Амстердам с един добър приятел на име Ханс. Като влязохме в 

пределите на града, се блъснахме в едни пътни знаци. "Добре дошли в Амстердам," 

помислих си аз. На задната седалка в колата ни имаше каса бира, а между нашите 

седалки - шише уиски, празно, разбира се. По това време бях отчаян алкохолик и пушех 

хашиша като цигари. 

В търсенето на къща се оказахме въвлечени в живота на незаконните обитатели 

на сгради. Тези хора, които се настаняват в празни здания, са много добре 

организирани в Амстердам. Това наистина не беше моята среда, защото си мислех, че 

те всичките без друго са фашисти. Станах много язвителен, пиех постоянно силен 

алкохол, а по нощите се навъртах в баровете за обратни. Имах много сексуални връзки 

и повече не можех да овладея положението. Този живот бе като някакъв сън. 

Тогава стана нещо трагично. Моят приятел Ханс се самоуби, като скочи с 

главата надолу от една сграда. Изпитах болка, която никога преди и след това не съм 

изпитвал. Чувствах се така, сякаш сърцето ми буквално бе разбито. Това беше физичес-

ка и психическа болка, която не бих могъл да изтърпя втори път. Спомням си как виках 

към Бога за помощ. 

В продължение на две години само пиех, като се напивах по три пъти на ден. 

Седях в един местен бар от сутрин до вечер, облечен в сиво с черна шапка, нахлузена 

чак до очите ми. Бях огорчен и не се сприятелявах с никого истински. Никога не се бях 

чувствал толкова самотен. 

В края на тези две години не можех да се грижа за себе си. Миришех много 

лошо, не можех да се храня, защото тялото ми приемаше само алкохол и дори него - с 

мъка. Като се поглеждах в огледалото, си давах може би още една година живот. 

Опитвах се да се убия с алкохола. 

Срещнах Рати, друг стар приятел, който все още употребяваше хероин. Той 

изглеждаше доста добре, което е възможно, ако се взема често висококачествен хероин. 



86 
 

Помислих си: "Защо да не използвам пак наркотици?" Онази нощ отново взех иглата и 

се върнах към първата си любов - амфетамина. 

Беше като скок във времето, само че на друго място - Амстердам. Пак приличах 

на извънземен, екстравагантно облечен, хермафродит, полумомче, полумомиче. 

Къщата ми беше галерия, в която си слагаха дрога всички наркомани в квартала. 

Аз съм художник, затова разпределях времето си между рисуването и търговията с 

опиати. Започнах да експериментирам с лизергинова киселина (LSD) и хероин. Ли- 

зергиновата киселина предизвикваше халюцинации. Носех се в космоса със скоростта 

на светлината. На едно от астралните си пътувания видях цялата вселена. Когато се 

завръщах на планетата Земя, рисувах преживяванията си на платно, дърво или стомана, 

на всичко, до което можех да се докопам. Станах вманиачен художник, спях по две 

къси нощи в седмицата, тъпчех се с всякакъв наличен наркотик и повече не забелязвах 

странните хора в дома си - освен Мария. 

Мария беше ниска, дребна женица от Ибиза, Испания. Тя приличаше на циганка, 

обличаше се в цветовете на дъгата и носеше всичките си принадлежности със себе си в 

много чанти. Беше изпратена с мисия от Бога, съобщаваше Мария на висок глас. 

Всички трябваше да я слушат, защото й бе дадена власт да убива. 

Познавах я повече от две години от десетте, през които живях в Амстердам. Тя 

все ме предупреждаваше, че Исус ще се върне и аз трябва да съм готов за 

преминаването, каквото и да значеше това. Исус щеше да се върне с войската си, 

възседнала бели коне, и това щеше да е някъде в Атлантическия океан. Тя искаше да 

отида с нея. Родителите й притежавали огромен диамант, скрит под пода. Аз трябваше 

да открадна този диамант, да го продам и заедно с Мария да купя лодка и да излезем в 

океана. Обаче трябваше да съм чист, трезвен и да не нося със себе си наркотици. 

В онези дни имах много духовни срещи. Вършех всякакъв вид окултни 

експерименти. Имах дарбите ясновидство, изцеление чрез хипноза, телекинеза (местене 

на предмети без докосването им) и много други призрачни неща. Немалко "приятели" 

умираха от свръхдози, убийства, СПИН. Сякаш някаква зла сила унищожаваше живота 

им с бясна скорост. 

След всичките тези години на злоупотреба с наркотици и алкохол - почти 

седемнадесет - аз се чувствах в края на живота си. Приличах на концлагерист. Знаех, че 

не ми остава много време да живея. 

Съзнавах, че има духовен свят, усещах демоните около мен. Понякога ги чувах, 

понякога се плъзгаха по тялото ми. Изпаднах в отчаяние, понеже разбирах, че съм из-

губен. Кой беше този Исус, за когото Мария все говореше така пламенно. 

Реших да я попитам как мога да намеря Божието царство. Тъй като Мария беше 

пророчица на Новата Епоха, тя използваше странни начини за водителство в живота си. 

За да завие по улицата или да вземе каквото и да било решение, тя хвърляше зарове. Те 

се състояха от четири малки сгънати бележки. На две от тях пишеше: "Исус Христос 

Да", а на другите - "Исус Христос Не." Тя използваше тези зарове, за да се консултира 

с някакъв дух във въздуха, който, според нея, беше Святият Дух. 

След като смотолеви някаква формула, тя попита дали е възможно аз да намеря 

Божието царство. Подхвърли заровете нагоре и първите две бележчици, които вдигна, 

гласяха: "Исус Христос Не." Тя ги хвърли отново и те пак се оказаха: "Исус Христос 

Не." Десет пъти Мария повтори това и десет пъти резултатите бяха все същите: Исус 

Христос Не. Тя ме погледна и каза: "Невъзможно е за теб да влезеш в Божието царство. 

Може би в следващия си живот." 

Представете си ме там, бледен, мършав, зашеметен, изгубил всякаква надежда. 

Но в същото време усетих да се връща в мен някаква сила. Чувствах се така, сякаш тя 
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ме беше ограбила и лишила от нещо ценно, затова ме обзе твърда решимост да намеря 

Божието царство. 

Останал сам, аз се помолих на Бога: "Ако има Бог, моля те, чуй ме и моля те, 

помогни ми." 

На следващия ден дойде някакво момче да купи малко амфе- тамин и 

единственото, с което можеше да плати, бе една Библия. "Чудесно," помислих си аз, 

"точно от каквото имам нужда." Дадох му дрогата, малко отгоре, той го заслужаваше, 

казах "Бог да те благослови" и започнах да чета Откровението. След това прочетох 

евангелията. 

В този момент вече сериозно търсех Бога. Както е писано: 

 

"Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори 

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене." 

- Откровение 3:20 

 

Аз отворих вратата. Докато четях поученията на Исус, думите започнаха да се 

въртят като вихрушка в главата ми и светлината им беше ослепителна. 

Имах един друг приятел, който бе абсолютно смахнат - Улф. Той беше едър 

човек, дрипав, облечен в дълго черно палто и големи походни ботуши. Стимулантите 

бяха разрушили зъбите му и той можеше да покаже такава една хубава, черна, 

саркастична усмивка. Водеше радио програма, която се казваше: "Радио Смърт." Това 

предаване постоянно излъчваше звуци на смърт и ужас. Улф събираше звуци от филми 

на ужасите, като например: "Кошмар на ул. "Елм"" и други. Чуваха се писъци, забиване 

на брадва в нечие тяло, пръскане на кръв по стената и много долни шеги за Бога. 

Един ден Улф дойде в къщата ми и каза: "Случи се нещо наистина странно и 

само ти ще го повярваш. След радио предаването снощи се поети един огромен ангел, 

спусна се направо през стените и застана пред мен. Разговаряхме за моя сарказъм и за 

глупавите шеги. Изведнъж сякаш мисленето ми бе обновено. Вместо вманиаченост в 

смъртта, в душата ми започна да се надига страстно желание за живот. Това не е ли 

налудничаво? 

Да, беше налудничаво, затова му разказах за моите приключения с малката 

Библия и за нещата, които бях прочел. Решихме в бъдеще да изучаваме Библията 

заедно. Това беше не краят началото. 

Но моята къща продължаваше да бъде лудница и нещата се развиваха по същия 

начин или дори по-зле. Още повече хора умираха и ме обгръщаше тъмнина. Бях 

стигнал на дъното на ямата. 

Един ден, след като излязох от къщи, за да се разходя с двете си кучета сред 

природата, аз не издържах психически. Извиках към Бога да спаси живота ми, да ме 

избави от този ад. Бях на края на силите си. Лежах по лице и Бог се намеси. 

На следващия ден Еспен, един добър приятел и художник, дойде да ме покани да 

направя изложба на космическото си изкуство. Тя щеше да бъде в тяхната сграда извън 

града в горите на Амстердам. Същия ден аз напуснах града с всичките си картини. 

Никой не разбираше какво всъщност виси на стените. Когато поглеждаха 

нарисуваното, хората се питаха какво е това. В края на триседмичната изложба, свалиха 

картините ми и окачиха торби с боклук на празните места. Предполагам, че са искали 

да кажат нещо. Както и да е, никой не разбира истински великия художник. 

В една от сградите имаше мазе дълго шестдесет метра, построено като тунел с 

дванадесет квадратни помещения, подредени в редица. В края на този тунел започнах 

да приготвям своя нов дом. Направих си легло високо над земята, за да не ме изядат 

плъховете и се проснах на него. Бях физически довършен. Бях развалина. Лежах на 
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дюшека си три месеца и оттогава не съм се докосвал до никакви силни наркотици. Исус 

беше там и ми помагаше. Очаквах го всеки ден. Трябваше да съм готов за грабването. 

Улф идваше при мен всяка неделя да изучаваме Библията заедно, да разговаряме 

за нещата, които бяхме научили през седмицата. Разбира се, малко прекалявахме в 

някои отношения. Оставихме брадите си да растат. Мислехме, че е небиблейско да 

подрязваме върховете им. Започнах да нося дълги мантии като свещеник вместо екипа 

си тип "Зиги Стардъст". В случай, че Исус се върнеше да ме вземе, бях написал с 

големи букви на стената, че съм отишъл с Господ Исус, за да разберат хипитата, които 

живееха в другите сгради, че всичко това е истина, когато замина. А между другото, 

кой щеше се грижи за кучетата ми? 

Живях в тази пещера четири години. Исус ми се откриваше и ми помагаше в 

моите борби. Той ме изпълни с духа си. Библията беше като лекарство, като мляко за 

бебе. Преживях променящата сила на Божието слово и започнах да разбирам, че Бог е 

като баща спрямо мен и че взаимоотношението с Исус е реалност. 

Известно време посещавах баптистка църква, после отидох на кораба на Стайгър 

зад Централна гара в Амстердам. Там се запознах с Дейвид Пиърс и "No Longer Music". 

Това беше през 1993 г. Оттогава пътувам с групата, занимавам се със специалните 

ефекти и съм актьор. 

В сърцето ми се породи желание да достигна угнетяваните, бедните, тънещите в 

мизерия, отхвърлените, наркоманите, хулиганите, проститутките и т.н. Особено 

обикнах хората, които видях в Индия. 

Бог ми даде видение да започна дом за рехабилитация на крайно бедни хора и 

наркомани. Представях си дом за мизерстващите, безимотните, болните и 

пристрастените към наркотици жители на Делхи, в който да се грижим за техните 

медицински, физически и духовни нужди. 

През март 1997 г. домът бе открит. Там възстановяваме здравето на крайно 

нуждаещи се мъже, които намираме по улиците на Делхи, храним ги и ги обличаме, 

помагаме на тези, които могат да придобият умения да си намерят работа. И, което е 

най-важното, разкриваме им истинския Исус. Започнахме също църква с един индийски 

пастор, така че те да могат да имат и духовен дом в Стайгър Делхи. Освен това 

подпомагаме постоянно хората в града. 

Веднага щом Бог позволи, ще се разширим и ще включим жени и деца, 

техническо училище и строителство на къщи, сиропиталище, старчески дом и училище 

за последователи. 

 

"Не е ли това постът, който Аз съм избрал,  

Да развързваш несправедливите окови,  

да разслабваш връзките на ярема,  

да пускаш на свобода угнетените,  

и да счупваш всеки хомот? 

Не е ли да разделяш хляба си с гладния,  

и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? 

Когато видиш голия да го обличаш,  

и да се не криеш от своите еднокръвни? 

Тогава твоята светлина ще изгрее като зората,  

и здравето ти скоро ще процъфне;  

правдата ти ще върви пред тебе,  

и славата Господна ще ти бъде задна стража. 

Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! 

Ще извикаш, и Той ще рече: 
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Ето Ме! 

Ако махнеш изсред себе си хомота,  

соченето с пръст и нечестивите думи,  

ако даруваш на гладния желаното от душата ти,  

и насищаш наскърбената душа, 

тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината,  

и мракът ти ще бъде като пладне; 

Господ ще те води всякога,  

ще насища душата ти в бездъждие,  

и ще дава сила на костите ти;  

и ти ще бъдеш като напоявана градина,  

и като воден извор, чиито води не пресъхват.  

И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места:  

ще възстановиш основите на много поколения;  

и ще те нарекат Поправител на развалините,  

възобновител на места за население." 

- Исая 58:6-12 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ВЕЛИКИ ИСТОРИИ И 

ИЛЮСТРАЦИИ,  КОИТО НЕ ПАСНАХА НИКЪДЕ 

ДРУГАДЕ 
 

ДРУГА ИСТОРИЯ С БРАЙЪН 

 

Един пастор дойде в Амстердам, за да види какво представлява служението ни. 

Това беше по времето, когато Брайън изглеждаше като Фестус: обръснатата глава, 

дългата офицерска мушама, плътният син молив около очите и военните ботуши. 

Когато пасторът се появи и видя Брайън, аз бях обезпокоен, че ще изгубим 

цялата си поддръжка от тази църква заради външността на Брайън. Но всъщност 

пасторът хареса още повече дейността ни, защото си помисли, че Брайън е безнадеждно 

болен и го съжали. Той се върна у дома с представата, че имаме изключително 

служение сред бедните и нуждаещите се. 

 

ДРУГИ ИСТОРИИ С ФОЙ 

 

След едно от християнските песнопения ние с Фой се връщахме при колата 

си. Минахме покрай паркирал автобус, пълен с футболисти от една местна гимназия. 

"Не прави това, Фой!" казах аз, когато той извади друг фишек от джоба си.  

"Трябва да го направя!" отвърна той. 

"Недей!" казах, когато Фой запали фишека и го хвърли под автобуса. Скоро 

двамата с него тичахме през игрището за голф, следвани от 50 футболисти, които 

искаха да ни убият. За щастие беше тъмно и можахме да се измъкнем. 

Веднъж, по време на следването си в университета, Фой решил да отиде на 

летището с няколко свои приятели. Било им скучно и се опитвали да измислят нещо 

забавно. Той седнал в инвалидна количка и се преструвал на умствено недоразвит, 

докато двама от неговите приятели го блъскали в стената и му се присмивали, за да 

шокират минувачите. Било много забавно, докато не кацнал самолет, пълен с морски 
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пехотинци. Когато видели Фой, горкото слабоумно момче, което блъскали в стената и 

му се присмивали, те се втурнали и започнали да бият приятелите му. Той изпаднал в 

паника, скочил от инвалидната количка и хукнал из летището с шестима пехотинци 

плътно по петите му. 

Нашите родители винаги ни караха да ходим на църква в неделя вечер. 

Затова аз, Фой и другите ни приятели си обличахме старите дрехи и сядахме в дъното 

на църквата. Неделя вечер беше времето, когато можеш да предложиш своя любим 

химн. И тъй, ние поглеждахме в края на песнарката и намирахме възможно най-

невзрачната песен, като например "Земьо Бюла, о сладка земьо Бюла." Настоявахме, че 

това е любимата ни песен и всички трябваше да я пеят. Никой не знаеше какво означава 

"земьо Бюла"
8
 или къде се намира тя и аз и до днес не знам. 

 

ИСТОРИИ ОТ ТУРНЕТАТА 

 

Преди падането на комунизма бяхме поканени да свирим в комунистически 

младежки клуб, ако не се лъжа, в Унгария. Отидохме там да поставим апаратурата, но 

управителят на клуба каза: "Няма да стане, не можете да свирите тук. В никакъв случай 

няма да пуснем състава ви да свири в този клуб. Вървете си, забравете за това." 

И тъй, ние паркирахме двата си микробуса пред клуба и просто седнахме там, 

защото аз имах странното чувство, че не трябва да си тръгваме. Нямахме какво да 

правим, затова просто седяхме там. Дори не се молехме, някои от членовете на състава 

разказваха глупави вицове, но мисля, че някои от момичетата може да са се молили. 

Тогава, два часа по-късно, управителят излиза навън и казва: "Добре, може да 

свирите." 

Въпросът е защо той си промени решението? Дали поради глупавите вицове или 

защото момичетата се молиха? Вие преценете. 

Провеждахме пънк концерт в Брушалския затвор в Германия. Представяхме 

сцена с разпятието и използвахме капсули с кръв, които се нахлузват на главата ми като 

венец. Когато венецът бе нахлузен на главата ми, кръвта отиде по целия подиум и той 

стана плъзгав. Хейдън се подхлъзна, падна върху китарата, поряза си лицето и от него 

потече истинска кръв. Кен падна отгоре му и си поряза крака, така че навсякъде имаше 

истинска кръв. 

Уреждах пътуване до Виетнам. Бях го организирал и бях уговорил много 

различни богослужения. Носех и малко Библии за нелегалната църква. Приятелят ми 

Антъни реши да дойде с мен в последния момент. Когато ни видяха двамата, на мен не 

ми обърнаха внимание, а говореха само с Антъни. Мислеха, че той прилича на 

християнин, а пък аз - не, затова не искаха да говорят с мен. Когато накрая установиха, 

че и аз съм християнин, казаха, че групата ни става за контрабанда на Библии, защото 

не приличаме на християни. 

На един от концертите в Германия започнахме изпълнението си с Тон облечен 

като вампир и барабаниста Кен, появяващ се в клетка. Бързо премигващата светлина ги 

правеше да изглеждат още по-неземни, докато се промъкваха всред тълпата. Кен бе 

целият обсипан с брашно и приличаше на абсолютно невменяем. Той застана зад 

барабаните, започна да удря и всичко вървеше добре. Но по едно време се втурна 

напред иззад барабаните и когато се връщаше, изведнъж изчезна от ръба на сцената. 

Всичко, което видяхме, бяха краката му, които летяха нагоре във въздуха. После една 

електрическа китара, която бе точно на ръба на сцената, също изчезна оттам, призе-

                                                           
8
 „Земя Бюла“, т.е. "земя, венчана (за Бога)" - Исая 62:4. Взето от стария английски превод на Библията 

от 1611 г. /Бел. Пр. / 
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мявайки се право върху лицето му. Кен отскочи нагоре, върна се при барабаните си и 

продължи, сякаш нищо не се бе случило. 

Нийл Ледърбароу, предишният ни барабанист, говореше след един концерт, 

който направихме с дет метъл състав. Той обясняваше факта, че макар баща му да бе 

извършил насилие спрямо него като дете, Нийл беше успял да му прости поради онова, 

което Бог бе сторил в живота му. Но преводачът не разбра и вместо това каза: "Убих 

майка си, но й простих." 

Немският ни спонсор ме попита от какво се нуждая за концертите ни. Обясних 

му, че едно от необходимите неща са 50 пухени животни за песента "Правата на 

животните." Това, което по принцип правехме, бе да хвърляме пухени животни всред 

публиката, докато пеехме, и то обикновено се превръщаше в гигантска битка с пухени 

играчки между състава и слушателите. Но за съжаление организаторът не чу думата 

"пухени", когато му казах, че имаме нужда от животни. 

Той ме попита: "Откъде да ги взема?" 

"Всеки си има такива в къщи, нали?" 

Той отвърна със загрижен тон: "Какво имаш пред вид?" 

"Ами, нали знаеш, такива като кучета, котки и други." 

Още по-загрижен той попита: "Какво ще правите с тях?" 

Казах: "Хвърляме ги всред публиката." 
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