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БОГ НА ЧУДОВИЩАТА
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18 Февруари 1991

Нека ви представя на най-тревожния, отчаян, измъчен вярващ за всички времена. Той беше
праведен, обичащ Бог човек, но когато скръбта и проблемите го затиснаха, той звучеше като
атеист!
В разгара на страданието си, той каза: „Ако извиках, и Той ми отговореше, нямаше да
повярвам, че слуша гласа ми — Той, който ме смазва с вихрушка и умножава раните ми без
причина” (Йов 9:16-17).
Вероятно вече сте отгатнали – говоря за Йов! Той е човекът, който изгуби всичко –
семейството, богатството, благоволението на хората, здравето и надеждата си!
Не мисля, че много хора днес могат да си представят такова страдание. Цялото бедствие
сполетя Йов внезапно, така че по време на жестоката си скръб той прокле деня, в който се
беше родил: „Защо не умрях още от утробата и не издъхнах, щом излязох от корема?” (3:11)
„Защо се дава светлина на страдащия и живот — на огорчените в душата, които за смъртта
копнеят, но я няма?” (3:20-21)
В Йов 9-10 чувате отчаяната реч на свят човек, който не може да разбере защо Бог позволява
да страда толкова много. Дори най-лошите грешници не са дръзвали да говорят толкова
грубо за Божието отношение към тях.
Йов каза: „Не ме оставя дъх да си поема, насища ме с горчивина” (9:18), което означава: „Бог
не ми дава дори дъх да си поема между горчивите ми изпитания. Животът ми е само грижи,
страдание, скръб и болка.”
„Господи, защо се сражаваш с мен? Ще оставиш ли да ме унищожат? Излял си ме като мляко
и ме съсирваш като сирене. Животът ми се изплъзва скоростно като бързо отминаващ кораб.
Бих искал малко радост преди да умра, вместо този дълбок мрак, с грижи, които следват
една след друга.”
Най-накрая, в дълбоко отчаяние, Йов направи едно много рязко изявление – най-лошото от
всичките му оплаквания и безнадеждни думи: „Той се смее на изпитанието на невинните”
(9:23).
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С всички тези думи, Йов всъщност каза: „Не си струва да си свят или пък да ходиш праведно.
Бог се отнася по същия начин към злия и към чистия – и двамата страдат. Защо тогава да се
старая да бъда праведен? Аз бях човек на молитва, обичах Бог с цялото си сърце. Покайвах
се, отглеждах децата си със страх от Господ. Бях честен и справедлив. Бях мил и
състрадателен, грижех се за хората и обличах бедния – а вижте какво ми се случи.
Животът ми е пълен със скръб, проблеми, трудности – нищо друго. На никой не му пука,
няма кой да ми даде съвет. Нямам посредник!
Нека Бог махне наказанието Си от гърба ми! Нека спре да ме ужасява! Наистина ме е страх.
Всичко това е поразително! Ако Бог работи, аз не го виждам.”
„Ето, минава край мен и не Го виждам; преминава и не Го усещам” (9:11).
Йов викаше отново и отново: „Ако съм съгрешил – в какво? Къде греша? Как наскърбих Бог?
Дори не знам вече какво да кажа на Господ. Дори молитвите ми да пробият, не мисля, че
Той ще ми отговори.
Но най-лошото е, че не мога да се отърся от една мисъл – чувствам, че небето ми се
присмива в страданията и изпитанията ми. Живота ми е шега, а Бог се подиграва на скръбта
ми!”
Аз мисля, че Йов изобразява вярващия от последните дни, който преминава през големи
изпитания и търпи множество проблеми. Също така мисля, че в предстоящите времена
множества от страхуващи се от Бог вярващи ще влязат в същия огън – пещта на Йов!
Не зная дали вече сме там, но знам, че сме в проблемно време, което няма аналог – време,
каквото света никога не е виждал.
Много чудесни, праведни християни вече изгубиха работата си или са в принудителен отпуск
от няколко седмици или месеци. Някои изгубиха почти всичко. Те бяха оглозгани като Йов.
Много са на ръба на мизерията и казват, че не са изпитвали подобни трудности през целия
си живот!
Мнозина страдат по други начини. Бракове са подлагани на изпитание. Семейства
преживяват огромна сърдечна болка. Трупа се скръб върху скръб.
Можеш да се уплашиш, гледайки бъдещето. Всичко, което виждаш, е несигурност, страх,
кризи, а сърцето ти вика: „Какво ще правя? Защо всичко това се случва на онези от нас, които
сме били верни на Бог? Защо Бог не се намеси и не спре всичко това?”
Възлюбени, онова, което се случи на Йов, се случва на това поколение! Можете да го видите
навсякъде около нас! Младежите ни са изгубени в наркотици, алкохол, секс, бунт и
безумието на настоящето. Националните ни и лични богатства се топят. Здравето ни се
влошава. Оглеждаме се наоколо и виждаме, че сме на бунището на отчаянието!
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Ние, които обичаме Исус, не сме имунизирани срещу смутните
времена, които скоро ще връхлетят земята!
Бих ви излъгал, ако ви кажа, че християните ще виждат скръб, проблеми, безработица и
депресия навсякъде около тях, но те самите ще останат незасегнати в уютен пашкул от
здраве и богатство. Не! Библията казва, че Бог дава дъжд и на праведния и на неправедния!
(Матей 5:45)
Йов беше свят, но въпреки това пострада! И точно както Бог изкара Йов от нещастията му,
така ще изведе и нас. Но ние също ще преминем през огъня!
Чувам това послание от амвоните в цялата страна. То е прокламирано от хора, които Бог
издига като истински пророчески гласове и те подготвят народа Му за онова, което
предстои.
Стотици служители се събират на молитва в различни градове, където се чува една и съща
изповед: „Никога досега толкова много хора не са били така дълбоко изпитвани. Нещо беше
освободено на земята през последните няколко месеца. Сатана е дошъл като потоп и вече
всеки християнски брак е подлаган на мощен тест – включително и нашия! Потоп от
проблеми, трудности, дълбока скръб и страдание са сполетели праведните.”
Вижте, Сатана притесняваше Йов – той притеснява и теб сега! Може ли той да е застанал
отново пред Божия трон и да отправя огромно обвинение срещу църквата на последните
дни? Може ли да е предизвикал Бог: „Последното време е, наистина, но Ти нямаш истинска
църква! Нямаш неопетнена невяста! Те не са мъдри девици – всъщност, повечето от тях са
заспали!
Погледни ги – материалисти, егоцентрични, грабещи богатство и добър живот. Чуй какво им
казват техните учители – че не трябва да страдат, че могат да получат каквото си пожелаят на
момента!
Махни защитната си стена, Господи! Нека ги подложа на изпитание. Няма да остане дори
свят остатък! Ще взема работата им. Ще ги смажа със скръб. Ще излея върху тях дух на страх
и униние. Ще ги залея с изкушения. Ще ги докарам до просешка тояга. Ще видиш как това
последно, разглезено поколение ще се огъне – ще се сринат и ще се откажат! Няма хора като
Йов в тази църква. Те са духовни инвалиди!”
Възлюбени, заради това Библията казва: „Но горко на земята и морето, защото дяволът
слезе при вас много разярен, защото знае, че му остава малко време” (Откровение 12:12).
Някои от вас насред изпитанието си вече са усвоили отчаяния речник на Йов. Изпитали сте
сърцето си и не сте могли да намерите грях, достоен за жестоки страдания. По никакъв
начин не сте в състояние да си обясните защо Бог позволява да се потопите в ямата на
отчаянието!
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Сърцето ви крещи: „Господи, къде сгреших? Ако има грях в мен - кажи го, изобличи го! Не
разбирам защо ме сполетя това бедствие във времето, когато най-много Те обичам, когато
ходя в святост, сърцето ми е чисто, духът ми копнее за Теб! Изглежда, че колкото повече се
доближавам до Теб, толкова повече изпадам в беда и толкова повече скръб ме връхлита!
Ние просто не осъзнаваме колко важно е за Бог да Му вярваме през всички потопи от
проблеми, които ада излива върху нас! Виждате ли, дявола не може да те докосне или да те
изпита, освен ако Бог първо не премахне стената и не му позволи.
Аз вярвам, че тази стена в момента пада за всички нас и ние сме изпитвани както заявиха
пророците. Библията казва, че в тези последни времена, Бог ще ни подложи на пречистващ
тест.
Но това не беше съвета, който Йов чу! Докато беше в най-голямото си отчаяние, той беше
смазан от критици, които се правеха на съветници! Те отидоха при него и му казаха: „Имам
слово от Господ за теб!”
Зад всичките им ”грижовни съвети” стоеше следната лъжа: „Йов, всичко това те сполетя
поради грях. Бог ти е ядосан! Има някакъв скрит грях в живота ти – премахни го!”
Но Бог каза на Йов: „Те са безполезни съветници. Не слушай нито дума от онова, което
казаха. Това са само глупости.”
Имам две предупреждения – едното е за онези, които страдат, а другото е за онези, които не
страдат, но познават някой скъп брат или сестра, които страдат.
Може би имаш безработен приятел християнин, който няма изгледи да започне работа
скоро, или пък внезапно бедствие е ударило дома му, или пък има изникващи от нищото
проблем след проблем.
Когато видиш такъв човек, обезкуражен от изпитанието, не сядай да го съдиш. Прегърни го и
му кажи: „Обичам те и съм загрижен за теб!” Плачи с онези, които плачат, скърби с онези,
които скърбят! Това е съвета на Божието Слово!
Да представиш Бог по погрешен начин на онези, които страдат, е зло! Не прибавяйте скръб
към скръбта на брат си! Понесете бремето му, плачете с него, споделете скръбта му. Молете
се Бог да ви даде състрадателното Си сърце, защото вие може да сте следващите!
Ти, който страдаш и си в пещта на изпитанието, помни, че Йов беше свят човек. Той беше
чист, не беше съгрешил. Бог позволи на тези бедствия да го сполетят! Ако някой дойде при
теб и ти каже: „Има скрит грях в живота ти, покай се!” – просто се усмихни, отмини и забрави
за това.
Не говоря за съвета на молещи се хора, които са пратени от Бог и притежават състраданието
на Исус Христос. Те ще дойдат при теб с утешително, окуражително, съзидателно Слово от
Бог. Приеми това, което изгражда душата ти!
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Ако въпреки това Бог се опитва да ти каже нещо, дръж сърцето си отворено. Той ще ти
покаже. Чуй усилията на Святия Дух и дръж душата си във вяра, а надеждите си живи. Исус
понесе огромни изкушения и страдания, но въпреки това остана без грях!
Ако Бог изпрати някого със слово за теб, това ще потвърди, че Той вече е говорил в сърцето
ти. А ти ще се поклониш и ще кажеш: „Благодаря Ти, Господи! Това потвърждава какво има в
сърцето ми! Ти ме окуражи, че Бог ме е чул!”

Йов получи мощно откровение от Бог, което никога не би получил,
ако не беше толкова съкрушен!
Настоящите ти страдания ще произведат в теб едно от тези две неща: или вечно
закоравяване и дух на неверие, който не може да бъде съкрушен, или славно видение за
Божия контрол над всичко, което те касае!
Вижте, по време на цялото си страдание, Йов откри, че въпреки всичкото си знание за Бог,
той всъщност не Го познава! Той изповяда: „Слушал бях за Теб със слушането на ухото, но
сега окото ми Те вижда. Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел” (Йов 42:5-6).
Йов беше поне седемдесет годишен по това време и беше чувал Бог през целия си живот.
Неговите приятели му бяха проповядвали за Божиите тайни и дълбини. Бяха го учили за
Божиите утехи, Божията святост, Неговия характер и природа, Божия гняв. Говореха за
величието на силата Му, мъдростта Му, всяването на страх от Него!
Йов беше прекарал целия си живот, хвалейки Бог и покланяйки се на издигнатия за Него
олтар. Несъмнено беше пял за Божията сила и мощ. Но в умопомрачителната криза, той
въобще не виждаше Бог! Бог се превърна в мъгляв теологичен термин, поредица от
проповеди, мъртво слово, знание, което нямаше живот или сила. Йов беше чувал с ушите си,
но окото на сърцето му не беше виждало Бог!
Това трябваше да му разкрие Бог. Вижте, Бог иска нещо повече от святи хора, коленичили
пред олтар, проснати пред Него, пеещи и издигащи хваления към Господ. Бог желае
вярващия да може да Го види във всичко, през което преминава – не Бога на мъртвата буква
от книгата, а всезнаещия, винаги близкия, този, който държи всичко под контрол Бог!
Тъжно е, но много християни днес са построили къщата си от вяра върху пясъка на
спокойствието и благополучието, и когато дойдат бурите на изпитанията, те ще бъдат
пометени.
Виждам християни, които вече са били пометени в тези последни дни. Те не разбират
Божиите изпитания, но вярват, че понеже са търсили Бог с цялото си сърце, обичали са Го и
са копнеели за Него, трябва да бъдат удостоени с просперитет и безболезнено
съществуване, че всяка молитва трябва да получава отговор незабавно, без да преживяват
никакви изпитания.
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Библията казва: „Много са неволите на праведния, но от всички тях Господ го избавя” (Псалм
34:19). Бог не те държи далеч от неволите, Той те избавя от тях!
Това направи Бог за Йов. В бурята (която е преобраз на изпитания и неволи), Бог се яви на
Йов, за да му покаже как да застане над проблемите си, и Той направи това, като го накара
да се вгледа в лицето на две величествени чудовища – могъщия хипопотам и подобния на
змия крокодил: „Погледни сега веемота (хипопотам)” (Йов 40:15). Можеш ли да изтеглиш с
въдица левиатан (крокодил)” (Йов 41:1).
Защо Бог започна откровението Си, като накара Йов да помисли за тези две невероятни,
огромни, величествени чудовища?
Първо, Той показа следния проблем на Йов: „Ето, идва хипопотама. Какво ще направиш – ще
го пребориш ли? Ще му говориш мило ли?”
„А, ето го и крокодила. Можеш ли да вържеш носа му? Да си поиграеш с него, като с
домашно животно? Да го хванеш със собствената си сила? Ще надзърнеш ли в устата му, за
да му видиш зъбите? Сърцето му е като от камък, няма милост в него.”
„Цар е над всички синове на гордостта” (41:34).
Това беше повече от урок за силата и яростта на двете масивни чудовища. Бог казваше на
Йов нещо за чудовищата от живота: „Ако се опиташ да се пребориш с тези две чудовища,
никога няма да забравиш тази битка!”
Хипопотама и крокодила изобразяват съкрушителните, чудовищни проблеми, вилнеещи в
живота на Йов! Хипопотама тъпче всичко по пътя си. Той е твърде голям проблем. Как
можеш да пребориш хипопотам? Ще го хванеш с примка или ще го подмамиш с кочан
царевица? Не, просто не може. Само Господ знае как да спре хипопотама!
Крокодила изобразява демоничните зъби, с които ти скърца дявола. Той е бесен! Никой
човек не може да съблече бронята му, използвайки единствено собствените си сили. Само
Бог може да спечели битката!

Ушите на Йов слушаха Бог, но очите му гледаха чудовищата!
Говориш за чудовища? Йов си имаше работа с тях както никой друг. Той нямаше доходи,
нямаше роднини, които да скърбят с него. Той беше на дъното.
Но Бог казваше на Йов, а и на всички, които слушат: „Приеми истината за чудовищата в
живота си. Не можеш да се справиш с тях – само Аз мога!”
Мога да си представя малка светлина изведнъж да озарява Йов: „Тези чудовища – огромни,
съкрушителни, страшни – са моите проблеми! А аз никога няма да съм в състояние да се
преборя с тях!”
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„Стоя на това пепелище и се опитвам да си обясня защо Бог позволи на тези чудовищни
проблеми да ме атакуват и как мога да се преборя с тях и да ги изгоня. Забравих, че Бог
може всичко!”
Библията казва: „Тогава Йов отговори на Господа и каза: Зная, че Ти можеш всичко и нито
едно Твое намерение не може да бъде възпрепятствано” (Йов 42:1-2).
Изведнъж Йов видя ясно: „Бог е всемогъщ. Животът ми не е извън контрол. Бог има план във
всичките ми страдания. Той стои над мен, с меч в ръка, за да ме освободи в подходящия
според Него момент. Никой човек или чудовище не е в състояние да промени мнението Му
или да повлияе на плана Му. Моят Бог ще направи онова, което трябва!
Не мога да се изправя срещу хипопотама или крокодила, но ще запазя спокойствие и ще
видя Господното спасение!”
Скъпи светии, кое е вашето чудовище? Може би сте се опитвали да го преборите, но то ви
захвърли настрана с едно мръдване на опашката си. Бог ти казва: „Не гледай чудовището. Не
можеш да го пронижеш с харпун, не можеш да го пребориш – твърде голямо е за теб! Нека
Аз се справя с чудовищата! Те правят каквото им наредя! Предават се пред Словото Ми и
откликват на меча Ми!
Вярвайте ми, изправял съм се пред моите чудовища. Преди години, след като бях ходил по
улиците на Ню Йорк, изтощен, разбит в душата и тялото си, се разболях от мононуклеоза.
Гърлото ми се поду и влязох в болница за шест седмици. Не можех да пия или да гълтам, а
понякога дори не можех да дишам.
Скоро станах по-малко от петдесет килограма. Не можех да пътувам и не след дълго
свършихме всичките си пари. Това изглеждаше като края на Teen Challenge. Крокодила
затваряше устата си!
Лежах по гръб в болницата, малко ядосан на Бог. Хората идваха на посещение, но ме
изнервяха още повече. Дойдоха и повече от трима съветници да ми дадат „слово от Господ”,
което само ме депресира.
Но си спомням нощта, в която казах в отчаянието си: „Господи, предавам се, не мога да се
боря с това. Твое е, просто ще ти вярвам. Искам да те помоля само едно нещо – ако искаш
Teen Challenge да затвори врати, това си е Твоя работа. Но, моля Те, Господи, махни това
нещо от гърлото ми!”
След един час изкашлях плътско образувание с размера на голям орех и тогава се оправих!
След ден – два излязох от болницата и след още толкова възвърнах силите си. Открих, че
докато ме е нямало, Teen Challenge е оцеляло. Не знам как Бог го беше направил, със
сигурност не чрез свръхестествено получен чек за 10 000 долара. Но докато съм бил болен,
персонала е започнал да вярва на Господ, вместо да търси мен. Това се е опитвал да направи
Бог!
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Възлюбени, проблемите ви не са непредвидени инциденти! Без значение през какво
преминавате, без значение колко дълбока е болката, Бог е точно на място и точно навреме
се бори с чудовищата ви!
Мислите си, че дяволът е дошъл и е осуетил Божия план за живота ви, казвайки: „Нека го
изпробвам!” Не, не е това! Няма значение дали сте направили нещо глупаво или
невнимателно. Ако сте се покаяли, Бог може да обърне всичкото зло в добро.
Не се обръщайте назад. Не се фокусирайте на миналите си грешки. Не гледайте чудовищата!
Той обеща да възстанови всичките ти години, които пояде гъсеницата. Но това слово трябва
да се превърне в нещо повече от проповед за вас – трябва да се превърне в живота и
надеждата ви!
Окуражете се с тези думи: „Моят Бог може да направи всичко. Той не ме е забравил. Никой
не може да промени плановете Му. Без значение колко зле изглеждат нещата, Бог държи
всичко под контрол!”
Може да попиташ: „Ще се измъкна ли някога от това огнено изпитание? Ще има ли щастлив
край, или страданията ми ще продължат докато не дойде Исус? Ще се радвам ли някога
отново?”
Ето Божия отговор за теб: „Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за
твърдостта на Йов и сте видели края от Господа – че Господ е много жалостив и милостив”
(Яков 5:11).
„И Господ обърна участта на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И Господ даде на
Йов двойното на това, което имаше преди” (Йов 42:10).
Може би никога няма да имаш два пъти повече пари от преди, но ще придобиеш нещо
много по-голямо. Ще придобиеш истинско знание в сърцето си, че Бог държи живота ти под
контрол. Никога повече няма да се страхуваш от дявола. Никога няма да се страхуваш от
никой противник или трудност, защото ще си се измъкнал, седнал с Исус Христос ще си
повече от победител!
За мен това е истинското богатство: повече от победител в Исус Христос!
Може би познаваш Бог, защото си Го чувал – това е добре, оттам идва вярата. Но Бог иска да
ти даде абсолютна вяра, че има планове за твоя живот, и че вечните Му намерения не могат
да бъдат осуетени от никой демон от ада или пък някое чудовище, което се изпречва на пътя
ти. Ще се случи онова, което Бог е решил!
Твоя Бог е Бог и на чудовищата!
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