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Как някой може да опише агонията и срама от това, че цяло поколение младежи вехне от
дрога, алкохол и насилие?
Днес родителите живеят в ужас, чудейки се как да предпазят децата си от тази проклета
чума. Майки и бащи – някои от тях служители в църкви, ми разказват за шока, който са
преживели и за това как не са могли да повярват на очите си, когато за първи път са
разбрали, че сина или дъщеря им са наркомани.
Бащите плачат, когато хванат синовете си и обичаното дете студено признае: „Истина е,
закачих се! Наркоман съм!” Майките пребледняват, когато дъщерите им си признаят, че
прибягват до проституиране и кражби.
Исус се обърна към родителите, които го последваха до Голгота, плачещи и ридаещи, и
извика: „Не плачете за Мен, а плачете за себе си и за децата си” (Лука 23:28). Исус ги
предупреди, че идва ден, когато мнозина ще предпочитат да са мъртви, отколкото живи.
Време е да плачем за децата си. Време е да плачем за малките момиченца – някои дори
нямат 12 години, които продават телата си, пушат кокаин и крак докато се вцепенят и
оглупеят. Те все още не са живели, а вече умират. Толкова рано се покваряват. Докато преди
са били нежни и внимателни, сега биха убили дори майка си и баща си, или който и да е, ако
им пречат. Почти всеки ден полудели от употреба на крак деца, изпаднали в яростна
параноя убиват родителите си.
Плачете за тийнейджърите, които преди са били послушни, добри ученици и атлети, а сега
скитат по тъмните улици и плячкосват от възрастните, обират домове, държат насочени
пистолети в главите на спрелите на светофар коли и искат пари от всички в колата.

Имам стоката, която уби Лен Бейс.
Плачете за студентите! Плачете за спортистите – някои от тях, твърдящи че са християни,
умряха от свръхдоза наркотици. Дилърите на дрога на 42-а улица в Ню Йорк смело
рекламират крак като казват: „Имам стоката, която уби Лен Бейс” (баскетболиста, който умря
от крак). Плачете за хилядите студенти, които експериментират с наркотици, много от тях са
на парти почти всяка нощ, мнозина са безнадеждно пристрастени към дрога и алкохол!
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Плачете, защото идват нови и по-силни наркотици, които да поробят и държат в плен
младежите ни: черен катран, китайско бяло, и някои други нови наркотици, хиляди пъти посилни и пристрастяващи от хероина и кокаина.
Най-вече плачете за многото християнски младежи, които биват улавяни от примката на
Сатана. Те падат от всички страни – депресирани и бързо пристрастяващи се.
Пророк Исая имаше предупреждение за идващото поколение . „Кой от вас ще даде ухо на
това? Кой от вас ще внимава и ще слуша за бъдещето?” (Исая 42:23). На какво ще прилича
това бъдещо поколение? „Но той е обран и ограбен народ, всички са уловени в дупки и
скрити в тъмнични домове. Плячка са и няма спасител; обир са и никой не казва: Върни го!”
(Исая 42:22)
Нашите младежи са ограбвани от здравето си, етиката и здравия си разум! Родителите ни са
ограбвани от любовта и радостта на децата си, които се обръщат против тях. Толкова много
родители днес плачат за загубата на близките си. Младежите ни са поробени в затвори от
зависимост от наркотици, секс, алкохол и насилие. Дяволът ги връхлита, както полудял лъв
безпомощни овце.
Правителството на Полша е обявило война на дрогата и алкохола, а проблема само се
влошава. Правителството на САЩ вече обяви война на дрогата, а президента ни призовава
към свободно от наркотици общество. Милиони долари ще бъдат похарчени напразно. Исая
каза: „Няма кой да ги освободи и да ги върне!”
Няма друга надежда освен Исус Христос, няма освободител освен Агнето, което беше
заклано за греховете на света, така че да може да „освободи затворниците.”
Най-голямото ми притеснение в момента е двустранно. Първо: Да влеем библейски истини в
умовете и сърцата на младите хора, което ще предизвика страх от Бог в тях и ще ги държи
далеч от номерата и съблазните на дявола. Второ: Да покажем на онези, които са заключени
в дяволския затвор от зависимост към наркотици как да станат свободни и да останат
свободни. Само библейската истина осветена от Святия Дух може да освободи хората.
Самсон, навремето могъщ Божий пророк, свърши в затвора на Сатана. Той започна живота
си като благословено, избрано, водено от Духа Божие дете. „И жената роди син и го нарече
Самсон. И момчето порасна и ГОСПОД го благослови. И ГОСПОДНИЯТ Дух започна да го
води” (Съдии 13:24-25)
Но Самсон приключи живота си като роб на похотта си, загуби всичко и беше хвърлен в
затвора. „Тогава филистимците го хванаха и му избодоха очите, и го отведоха в Газа, и го
вързаха с бронзови окови; и той мелеше в затвора.” (Съдии 16:21). Падането на Самсон в
робството и в затвора е пример за нас, от който да се страхуваме и поучим. Павел каза: „А
всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли
последните времена” (1 Коринтяни 10:11)

ЗАТВОРИ

2

www.sviatost.info

Това, което Бог казва, е следното: „Погледнете живота на Самсон и се поучете от грешките
му. Историята е истинска, тя е описана в Библията за да те научи. Научи защо добър и
духовен млад човек може да свърши толкова жалък, сляп и безпомощен!” Ето някои от
уроците.

Образованието и познанието сами по себе си не могат да спасят
никого от силата на греха.
Самсон беше назарей от рождението си, което означава, че той беше обучен и възпитан да
избягва всякакви контакти със зли и покварени неща. Беше обучен да не докосва никакъв
вид алкохол. Той трябваше да бъде напълно отделен в Бог, отделен от всичко свързано със
смъртта. Родителите му го научиха от дете за Божествения му призив да счупи оковите на
Израел, които бяха поставили филистимците. Те бяха врага – Божия враг. Той беше отгледан
в страх от Бог и много добре знаеше, че не трябва да се докосва до зло, и че най-вече никога
не трябва да се смесва с грешната филистимска тълпа. Нито един друг младеж не беше подобре обучен в призива и целта на живота си. Никой не беше по-ясно предупреден за
опасността от това да се смесиш с невярващите. Божият Дух го беше инструктирал да бъде
отделен и чист.
Въпреки това, Самсон отиде право в територията на врага и блудства с филистимска
проститутка. „И Самсон отиде в Газа и видя там една блудница и влезе при нея.” (Съдии
16:1)
Всичките тези години на обучение и отшелничество, всичките предупреждения за това да не
се смесва с филистимците, многото часове уроци, всичко се изпари след един инатлив акт на
похот. Всичките тези години на прецизно обучение не успяха да го предпазят от това да
задоволи жаждата си за нова тръпка.
Да, важно е да знаеш всичко за опасността от наркотиците. Например, трябва да знаеш, че
крака и новите дроги унищожават едно мозъчно вещество наречено „допамин”. Това е
химична съставка в тялото, която те предпазва от депресия – произвежда усещането, че се
чувстваш добре. Когато допамина не се възпроизвежда, нахлуват депресия и параноя. Точно
заради това, хиляди пристрастени към крак го пушат ден и нощ – те се опитват да
възпроизведат първото невероятно друсане. Но вече са унищожили способността на тялото
да възпроизвежда допамин и са им останали само непрестанно растяща депресия и страх.
И все пак, повечето младежи, които са се закачили за този вид дрога, знаят всичко това. На
тях са им преподавани уроци за опасността от наркотиците, били са бомбардирани с много
добра литература относно опасността от злоупотребата с химически вещества. Но това не е
било пречка; помогнало е малко или въобще не е помогнало.
Библията предупреждава: „Те са... горделиви, самохвалци, изобретатели на злини,
непокорни на родителите си... които, при все че знаят Божието постановление, че тези,
които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези,
които ги вършат.” (Римляни 1:30-32)
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Кой знае по-добре от лекарите опасността от наркотиците? И въпреки това стотици лекари
стават наркомани, някои от тях вече живеят на улицата, загубили професията си, семействата
си и достойнството си. Знанието е предназначено, за да предпазва. Цялата книга Притчи е
съвет за това да търсим мъдрост и знание. Но „знанието на Пресветия” (Притчи 30:3), защото
мъдростта на този свят е глупост – само надува гордостта (1 Коринтяни 8:1).
След като веднъж съзнанието е решило да се отдаде на експерименти и вълнения, знанието
за опасността от тях няма да спре никого. Библията казва, че такъв човек няма да слуша
съветите дори на 7 мъже, които го предупреждават. „Ленивият е по-мъдър в очите си от
седмина, които отговарят разумно.” (Притчи 26:16). Колко интересни, колко са мъдри те –
всеки от тях си мисли, че е различен от всички останали.

Първата среща със забраненото е най-опасна.
Тя е опасна, защото с малки изключения, винаги дава резултат. Можеш да преминеш през
нея, без никаква видима вреда за никого. Тръгваш си със спомени за екстаз, вълнения и
страхотно удоволствие.
Така стана и със Самсон. Той се повесели с проститутката, погледна през прозореца и видя
беда. Врагът беше обградил дома й, планираше да изчака до сутринта и да го убие. Той беше
попаднал в капан.
Но Самсон някак си избяга. „А Самсон лежа до полунощ. И в полунощ стана, хвана вратите на
градската порта и двата стълба и ги извади заедно с лостовете; после ги сложи на раменете
си и ги отнесе на върха на хълма...” (Съдии 16:3)
Ами на следващия ден – денят след първото удоволствие? Не трябваше ли да има угризения
на съвестта? Вижте следващия ден на Самсон. Той не падна мъртъв от Божие наказание.
Благочестивите му родители не знаеха за случилото се, и онова, което те не знаеха, не
можеше да ги нарани – така трябва да си е мислил Самсон. Като че ли Бог гледаше в друга
посока. Бог дори му даде прилив на сила, за да изкърти портите на дявола.
Представете си Самсон, в полунощ, след забраненото пътешествие, влачещ портите на
дявола към върха на хълма: „Ще покажа на дявола, че не ме е уловил. Той не може да ме
хване и да ме превърне в затворник на една проститутка! Просто ще си отида от тук и ще се
върна при моя Бог и ще забравя този малък епизод. Няма проблем! Това е нещо само за
един път!”
Библията казва: „Понеже присъдата срещу зло дело не се изпълнява бързо, затова сърцето
на човешките синове е напълно предадено да върши зло.” (Еклисиаст 8:11). Понякога човек,
който използва наркотици за пръв път в живота си, предозира и умира. Но в повечето случаи
няма видимо наказание. Няма полицаи. Няма подозрителни родители. Няма видими
поражения в мозъка. Точно тогава, дявола идва като ангел на светлината... с голямата си
лъжа. Той убеждава жертвите си да пробват само още веднъж. Той намалява напрежението
в съвестта.
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В този момент се случва нещо ужасно. Съзнанието е програмирано. Библията го нарича
„напълно предадено”. Това означава решено, напълно решено да опита отново. Давид
написа: „Беззаконието на безбожния говори вътре в сърцето ми. Пред очите му няма страх
от Бога, защото той се лъже в своите си очи, че беззаконието му няма да се открие и да се
намрази. Думите на устата му са грях и измама, не иска да бъде разумен, да върши добро.
Замисля грях на леглото си, застава на недобър път, злото не мрази.” (Псалм 36:1-4)
Това означава че: онзи, който реши да се върне назад и да го направи отново, лъже себе си,
че никой няма да го хване. Той губи всичкия страх и омраза към греха си. Вместо
забраненият грях да бъде нещо, от което се страхува и мрази, той се превръща в идол, който
заслепява действителността. Той планува зло в леглото си, запътил се е по нанадолнището
към робството и затвора, вече не мрази злото.
Всякакво усещане за опасност си е отишло. Какво като Елвис Пресли предозирал? Какво като
известни спортисти умират от наркотици? Какво като тийнейджърите полудяват от крак и
убиват родителите си? Какво като хиляди гимназисти и студенти обират, нападат, крадат и
проституират, за да издържат непреодолимите си навици? Какво като затворите са
препълнени с млади наркомани? Какво като ги убиват в крак бърлогите? Те са толкова
измамени от Сатана, че могат цяла нощ да планират как да се надрусат отново. Измамени са
да си мислят, че са специални. Че ще продължават да се измъкват. Че Бог няма да забележи
действията им.

Тези, които решат да правят зло биват обладани и водени от
демонични сили.
Целта на Сатана е да съкруши силите ти, цялата ти духовна и физическа съпротива и да те
пороби. Той планира да те направи роб – затворник.
Точно така стана със Самсон. Той излезе една нощ, просто за да опита. „Само още веднъж.”
Името на проститутката беше Далила, което на иврит означава „отпуснат, разхлабен, да
станеш роб, да бъдеш празен, сух, измършавял”.
Тя въплъщаваше демонична похот, за да накара Самсон да се отдаде на силата й. „Подведи
го и виж къде се крие голямата му сила и чрез какво можем да му надвием, за да го вържем
и да го покорим...” (Съдии 16:5). О, само да можеха младежите да разберат, че Сатана е
решен да ги разруши, да ги обладае, само за да може да ги покори!
Самсон 3 пъти се връща към греха, знаейки, че обладаната жена се опитва да го унищожи. Тя
продължи да го умолява: „Кажи ми, моля те, къде се крие голямата ти сила и с какво трябва
да бъдеш вързан, за да бъдеш покорен!” (Съдии 16:6,10,13). Защо продължаваше да се
връща той при такава опасност? Защото вече не можеше да й устои. Той вече не беше в
контрол – дяволът го караше да се върне, да отиде по-далеч, по-дълбоко. След всяко свое
бягство, той беше връщан в обятията на смъртта. „Безбожният ще бъде отхвърлен за злината
си” (Притчи 14:32)
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Еремия пророкува: „В дома Си намерих нечестието им, заявява ГОСПОД. Затова пътят им ще
бъде за тях като хлъзгави места в тъмнина; ще бъдат блъснати и ще паднат на него...”
(Еремия 23:11-12)
Той каза за отстъпилия Израел: „Израил е разпръсната овца, прогонена от лъвове...” (Еремия
50:17). Сатана е ревящия лъв, който кара множествата в робство. Той е толкова смел, че дори
не крие намеренията си. Той каза на Самсон директно чрез Далила: „Планувам да изцедя
силите ти, да те завържа и да ти се подиграя.”
Преди дявола да успее да те хвърли в затвора си, идва момента на истината. Това е много
вълнуващ момент! Последната преграда пред Сатана да те завладее напълно, е като спечели
сърцето ти. Той не иска да криеш нищо от него – никакви остатъчни мисли за истина и
праведност. Той трябва да изцеди от теб и последната надежда в Бог.
Самсон достигна до този момент. „Тогава тя му каза: Как можеш да казваш: Обичам те! —
като сърцето ти не е с мен? Ето, три пъти ме измами и не ми каза къде се крие голямата ти
сила. И понеже тя му досаждаше с думите си всеки ден и го измъчваше, така че душата му се
притесни до смърт, той й откри цялото си сърце...” (Съдии 16:15-17)
Самсон откри цялото си сърце на Далила. Той вече беше под властта й – тялом и духом.
Сатана го притежаваше изцяло. Той се предаде и заспа в лоното на дявола.
Можеше да избяга! Може да се изправи, да призове Бог на помощ, да каже на тази
демонична жена: „Не! Никога! Аз съм различен – аз принадлежа на Бог! Мястото ми не е тук!
Край! Ако ти предам сърцето си, всичко свършва! Последната ми надежда е да пазя тайната
на силата си!”
Младежи, пазете сърцето си копнеещо за Исус! Бог ще изпрати всички небесни сили, за да
спасят сърце, което вика за помощ. Последната ви надежда е сърце, протягащо се към Бог.
Исус е Този, който пося Словото Си в сърцето ви, не позволявайте на злия да го изтръгне от
там! Исус каза, че първата и най-голяма заповед е: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото
си сърце, с цялата си душа и с целия си ум” (Матей 22:37)

След като веднъж си заключен в затвора на дявола, единствения
изход е да умреш.
Какъв тъжен край за Самсон. Той дори не разбра, че Бог го е изоставил. „Тогава
филистимците го хванаха и му избодоха очите” (Съдии 16:21). Врагът извади очите на
Самсон. Вече не можеше да вижда нищо. Той не можа да види какво му беше причинил
греха. Не можеше да види къде отива. Беше под властта на дявола.
Преди той беше могъщ Божий мъж, пълен с надежда, сила, воден от Духа. Вижте го сега –
сляп и безпомощен! Каква жива картина за онова, което Сатана прави с това поколение. Той
ги ограбва от духовния им взор. Заслепява ги за опасностите. Заслепява ги относно
състоянието им.
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Разбирането е първото нещо което губиш, когато изоставиш Господ в сърцето си. Не можеш
да видиш колко си безнадежден и вързан.

Повикайте Самсон, за да ни забавлява.
Дяволът се подигра на Самсон, когато той ослепя. „И филистимските първенци се събраха, за
да принесат голяма жертва на своя бог Дагон и да се развеселят, защото казаха: Нашият бог
предаде врага ни Самсон в ръката ни. И когато народът го видя, прослави бога си, защото
каза: Нашият бог предаде в ръцете ни врага ни, унищожителя на земята ни, който умножи
убитите ни! И когато сърцата им се развеселиха, те казаха: Повикайте Самсон, за да ни
забавлява! Тогава те повикаха Самсон от затвора и той ги забавляваше. И те го сложиха
между стълбовете.” (Съдии 16:23-25)
Всеки пристрастен човек, всеки закачен и поробен, е обект на подигравки и забавление за
дявола и всичките му зли орди. Демоните се смеят, силите на тъмнината се подиграват и
присмиват на младите, които в момента се борят за живота си с навика.
Забавление? Вълнения? Партита? Погледнете Самсон още веднъж и се научете от него!
Чуйте присмеха и подигравките на онези демонични господари: „Вижте го – сляп,
безмълвен, глупав! Няма очи на главата си! Роб! Забавен е!”
Това е краят на всичко, младежи! Сатана ви мъчи с депресии, страх, болест и самота. След
това, когато сте закачени и вързани, той ви взима на подбив. Смее се на Бог, когато гледа
жалкото ви състояние. Той казва: „Бог няма сила – виж какво направих с него или с нея!
Превърнах Божието дете в слаб, безпомощен затворник.”
Но има изход от затвора на Сатана! Трябва да умреш! „Тогава Самсон извика към ГОСПОДА и
каза: Господи, БОЖЕ, моля Те, спомни си за мен! Укрепи ме, моля Те, само този път, Боже, за
да отмъстя наведнъж на филистимците за двете си очи! И Самсон обхвана двата средни
стълба, на които се крепеше къщата, и се опря на тях, на единия с дясната си ръка, а на
другия с лявата. И Самсон каза: Нека умра с филистимците! И се наведе със сила и къщата
падна върху първенците и върху целия народ, който беше в нея. Така умрелите, които той
уби при смъртта си, бяха повече от онези, които беше убил през живота си.” (Съдии 16:28-30)

Трябва да умреш!
Хиляди по хиляди наркомани, алкохолици и други безпомощни младежи бягат от затвора на
дявола. Те бягат към Исус Христос, умират за греха, и биват възкресени за нов живот в Него.
„Но някой ще каже: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло идват? Глупако! Това, което
ти сееш, не оживява, ако не умре.” (1 Коринтяни 15:35-36)
Трябва да умреш за навика си! Той няма да умре – трябва да умреш ти! „Защото, ако сме
съединени заедно чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение,
(подобно на Неговото); като знаем това, че нашият стар човек беше разпънат с Него, за да се
унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Защото този, който е умрял, той е
оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него; като
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знаем, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, вече не умира; смъртта няма вече власт
над Него. Колкото до това, че Той умря – умря веднъж завинаги за греха, а колкото до това,
че живее – живее за Бога. Така и вие считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в
Христос Иисус, нашия Господ.” (Римляни 6:5-11)
Трябва да бъдеш убеден, че Исус дойде, за да освободи затворниците. В затвора на Сатана
ли си? Тогава чуй какво е служението на Исус:
„Така казва ГОСПОД: В благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ще
те запазя и ще те дам за завет на народа, за да изправиш земята, да направиш да наследят
запустелите наследства, да кажеш на затворниците: Излезте! — на онези, които са в мрак:
Покажете се!” (Исая 49:8-9)
„Защото Той надникна от височината на Своето светилище, от небето ГОСПОД погледна към
земята, за да чуе стенанието на затворника, да освободи обречените на смърт” (Псалм
102:19-20)
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