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ДА ПРЕВЪРНЕШ СТРАХЛИВЦИТЕ
ВЪВ ВОИНИ
Дейвид Уилкерсън
13 Септември 1993

Бях в 4 клас когато за пръв път чух някой да използва думата „страхливец”. Така наричаха
децата Големия Том – най-голямото момче в класа. Том можеше да набие всеки. Беше
силен, здрав, мускулест и можеше да вдигне почти всичко. Но просто отказваше да се бие!
Дори и най-малките момчета в класа си правеха майтап с него. А аз, който бях кожа и кости,
защитавах Том! Той и аз станахме добри приятели, но беше ужасно да го гледаш как понася
толкова много ненужно страдание. А всичко можеше да приключи, ако той само станеше и
кажеше: „Стига! Не искам да се бия, но ако ми скочите още веднъж, ще се защитя. Вече не
съм ви боксова круша!”
Но Том никога не направи това. Когато и да го тормозеха по-малките момчета, той лягаше
като изтривалка. До към пети-шести клас все още го наричаха страхливец, шубе, пъзльо,
женчо. И колкото повече растеше, толкова по-лоши ставаха подигравките. Последният ми
спомен от Том беше едно момче, високо 1.80, пълно със страх, върху което винаги се
стоварваше гнева на някое момче.
Може би с мислиш: „Това, че Том не се е бил, е добре. Трябва да е бил миротворец.” Не
казвам, че Том трябваше да предизвиква другите да го тормозят. Но проблемът му беше, че
той наистина беше страхливец!
Възлюбени, време е ние, християните също да проумеем тъжната истина за себе си, а тя е, че
църквата на Исус Христос е пълна със страхливци!
Когато използвам думата „страхливец”, не се шегувам. Просто не знам друга дума, с която да
опиша духовното малодушие, което помита църквата! Не говоря за всеки християнин,
разбира се. Но днес Божия дом е пълен с хилави хора, които се страхуват от дявола и гнева
му, които никога не му се опъват, и с които силите на ада непрестанно злоупотребяват.
Библията предупреждава, че в тези последни дни Сатана е излязъл много ядосан, понеже
знае, че му остава малко време. Всъщност, той е изкарал целия си арсенал срещу Божия
народ, опитвайки се да ги повали. Изпратил е легиони лъжливи демонични духове, които да
изкушат и тормозят църквата. И дори в този момент той инжектира в умовете на вярващите
всевъзможни лъжи, кара ги да се чувстват виновни, да чувстват осъждение, депресия и
страх.
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Много малко вярващи знаят как да се изправят и да се бият!
При всичките разговори за духовна в война в църквата, християните все още не са се научили
как да се изправят срещу врага. Лесна плячка сме за дявола!
Не вярвам, че всяко нещастие, което сполетява християнина идва от дявола. Неправилно го
обвиняваме за голяма част от собственото си лекомислие, непокорство и мързел.
Кошмарът, който сънува снощи не беше от дявола, ако си отишъл в леглото със стомах пълен
с люти чушлета и един литър „Пепси”. Може би си мислиш: „Дяволът ме тормози цяла нощ!
В стомаха ми бушуваха бизони, светещите им очи ми се присмиваха. Беше адско
преживяване.” Не, това беше глупаво преживяване! Не беше дявола, който те тормозеше, а
собствените ти дела!
Ако си буден посред нощ, гледаш чувствени филми на видеото си, не се опитвай да кажеш,
че дявола е сложил тази похот в сърцето ти. Ти я сложи там като включи телевизора!
Лесно е да обвиняваме дявола за глупостта си. По този начин не трябва да се разправяме с
нея.
Но има истински дявол в нашия свят и той е зает и работи! По какъв друг начин можеш да
обясниш онова, което се случва на множества християни? Мнозина не приличат на
Спасителя си. Те злословят, клюкарстват и се оплакват. Ревниви са, не са любезни,
безмилостни, подстрекават към зло. Година след година живеят в горчивина, омраза,
плътски са и са алчни.
Познавам хора в църкви навсякъде, които се кълнат, че обичат пасторите си, а слушат ужасни
клюки по техен адрес! Те знаят, че пастира им си дава живота за тях седмица след седмица.
Но позволяват да се дърдорят клюки и полуистини и не правят нищо, за да ги спрат! С
мълчанието си те одобряват всичко, което се говори и тази отрова се насажда в самия им
дух.
Нека ви кажа нещо за стратегията на Сатана: ако той не може да събори Всемогъщия от
трона Му, ще се опита да премахне Божия образ от теб! Той иска да превърне поклонниците
в мърморковци и богохулци. А всяка клюка, която чувате, всяка история за някого, идва
направо от дъното на ада!
Точно както искаше да се добере до Йов и Петър, Сатана пита Бог, за да се добере до теб, да
те пресее като зърно! Но има две неща, които всеки вярващ трябва да знае когато Сатана
дойде като ревящ лъв:
1. Сатана не може да те атакува, когато си пожелае. Бог е обградил всяко от децата Си с
огнена стена и Сатана не може да отиде зад тази стена без Божието разрешение.
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Бог понякога позволява на стената да се срути, но в много ограничени параметри. Той прави
това, за да произведе непоклатима вяра у нас, да ни обучи в битката и да докаже силата и
славата Си на земята. Но винаги, когато сме изправени пред изпитание, идва това обещание:
„Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но
заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.” (1
Коринтяни 10:13)
2. Сатана също така не може да чете християнския ум. Някои хора се страхуват да се молят
понеже си мислят, че дявола ги подслушва! Други си мислят, че дявола може да чете всяка
тяхна мисъл. Не е така! Само Бог е вездесъщ и всезнаещ: „Аз, ГОСПОД, изследвам сърцето”
(Еремия 17:10). „Аз съм Този, който изпитвам вътрешностите и сърцата” (Откровение 2:23).
„Всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред когото има да отговаряме.” (Евреи 4:13).
Само Господ може да чете ума и мислите!
Но Сатана не трябва да чете ума ни, понеже може да чете действията ни. Той наблюдава
стъпките ни, гледайки къде ходим и какво правим. Знае кога се подхлъзваме и правим нещо,
което не е трябвало. Вижда слабостите ни и инжектира лъжи, които да отговарят на делата
ни! Слуша разговорите ни за това колко сме слаби и немощни и се опитва да ни уплаши чрез
слабостите ни!
Библията ни заповядва да се изправим, да бъдем силни и да се бием срещу плътта и дявола:
„Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете мъжествени! Бъдете силни!” (1 Коринтяни 16:13).
„Братя... заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.” (Ефесяни 6:10). „Укрепвай
в благодатта, която е в Христос Иисус.” (2 Тимотей 2:1). „Младежи... (вие) сте силни и
Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.” (1 Йоан 2:14)
В последният стих Йоан не говореше на 80 годишни, калени Божии мъже. Той се обърна към
млади воини, които бяха пълни с Божието Слово! Йоан им казваше: „Понеже се изправихте и
повярвахте на Словото Му за вас, вие спечелихте битката срещу дявола. Победихте лукавия в
живота си!”
Възлюбени, Божието Слово не е „Библия на страхливците”! А пък нашето послание не е
„послание на страхливците”! Бог търси хора, които по-скоро биха били воини, отколкото
страхливци. Пророкувано е, че ще спечелим битката, но само ако се изправим и се бием!
Библията казва, че ние сме повече от победители, че изцяло сме победили всичката сила на
врага!
Старозаветните воини бяха мощни в битката срещу сатанинските сили. Библията казва, че те
„Побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устите на лъвове,
угасяха силата на огъня, избягваха от острието на меча, от слабост ставаха силни, ставаха
силни в бой, обръщаха в бяг чужди войски” (Евреи 11:33-34)
Но има нещо ужасно погрешно днес. Твърде много християни са малодушни, безсилни,
лесна плячка, манипулирани, унижавани от Сатана! Бог е вложил в мен свято негодувание
срещу липсата на съпротива. И аз смятам, че е време да станем победоносни воини, а не
страхливи шубета!
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Историята за Гедеон ни разказва как Бог направи от група страхливци – воини. В тази
история виждам четири стъпки за това как да станеш безстрашен воин срещу Сатана:

Стъпка 1: Трябва да започне да ти се гади от това, че ти се гади!
Трябва да ти омръзне дявола да те мачка, да живееш мизерно, да си депресиран, да нямаш
радост, да си празен, изтощен!
Книгата Съдии ни казва: „И израилевите синове пак вършиха зло пред ГОСПОДА и ГОСПОД
ги предаде в ръката на Мадиам за седем години. И ръката на Мадиам взе надмощие над
Израил.” (Съдии 6:1-2)
Всяка година по време на жетвата, мадиамците водеха върху земята на Израел хиляди
камили, овце и добитък. Тези животни изяждаха всичко и разоряваха Израел. „Заради
мадиамците израилевите синове си направиха скалните дупки в планините и пещерите, и
непристъпните места.” (стих 6). Всъщност, израилтяните бяха смазани до краен предел. Бяха
принудени да живеят в тъмни пещери и влажни дупки, гладни, уплашени и безпомощни.
Тогава се случи нещо. Започна от Гедеон и се разпространи из целия лагер – на Израел им
писна от това да се крият в тъмните пещери!
Гедеон се умори, вбеси се. След седем дълги години той се умори от това мадиамците да
побеждават Израел! Представям си го в планината, гледайки надолу към племената
бедуини. Гледаше как воини на коне обираха израелските села, опитвайки се да убият
всичко, което видеха.
Гедеон си каза: „Докога ще търпим това? Те преминават през земята ни без съпротива.
Никой не се изправя и не прави нищо по въпроса! Знаем, че имаме бог, който помагаше на
бащите ни. Но виж ни сега – оголели сме, безпомощни. Живеем в непрестанен страх!”
За съжаление, по този начин живеят повечето християни днес. Врагът е дошъл и ги е ограбил
от всичкия им мир и ефикасност. Обира живота и семействата им когато си пожелае, а те не
се съпротивляват! Вместо това се крият в някоя тъмна пещера от тъмнина и горчилка. И
просто гледат отстрани как Сатана докарва още бедствия върху домовете им. Те са били
повалени – във вяра, острота, сила, отношение!
Точно така беше Израел. Но нещо се надигна в Гедеон. И той каза точно онова, което Бог
очакваше да чуе: „Стига толкова! Ние служим на могъщ, победоносен Бог. Защо приемаме
това безчестие ден след ден? Крием се в пещерите в продължение на седем години и
позволяваме на мадиамците да ни тъпчат свободно бе да се бием или съпротивляваме!”
Питам те: до каква степен си повален? Докъде те е повалил дявола? До точката на
депресията, горчивината, страха?
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Кога ще се събудиш и ще кажеш: „Стига толкова! Стига съм позволявал на дявола да краде от
мен и семейството ми! Гади ми се от това и няма да живея по този начин! Бог нямаше
намерение аз да живея така. И няма да позволя на дявола да ми отнеме повече нищо.
Стига!”
Бог няма да направи нищо, докато ти не се отвратиш напълно, докато не ти се сгади от това,
че ти се гади!
Може би сега казваш: „Брат Дейв, греха докара мадиамците в Израел. Те просто плащаха за
греха си.” Това е така – те бяха наказвани заради идолопоклонството си. Но Библията също
казва, че тогава хората „извикаха към Господа” (стих 6). А Бог искаше от тях да направят
точно това!
Може би си мислиш: „Не мога да се изправя и да се бия с дявола, понеже плащам за греха
си. Съгреших, предадох Бог. И тези неща ми се случват понеже дявола знае, че ме е хванал!”
Ако това е така, тогава трябва да направиш онова, което направи Гедеон – извикай към
Господ! Ние служим на същия Бог, на който служеше и Израел. И щом Той чу вика на Израел
по време на идолопоклонството им, ще те чуе в дълбините на падението ти!
В момента, в който извикаш към Бог, нещо се случва в небето. Може да не си в състояние да
го видиш, но Бог вече се задвижил за теб!

Стъпка 2: Справи се със страховете и неверието си!
Израел падна в идолопоклонство. Но основният им грях все още беше неверието, което
водеше до всевъзможни страхове! И Бог им изпрати пророк, който да изобличи основния им
грях: „И когато израилевите синове извикаха към ГОСПОДА заради мадиамците, ГОСПОД
изпрати до израилевите синове един пророк и той им каза... Аз ви изведох от Египет и ви
изведох от дома на робството; и ви избавих от ръката на египтяните и от ръката на всичките
ви потисници, и ги изгоних пред вас, и ви дадох земята им. И ви казах: Аз съм ГОСПОД,
вашият Бог; да не се боите от боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но вие не
послушахте гласа Ми.” Стихове 7-10)
Бог казваше: „Заповядах ви: не се страхувайте – но вие не се покорихте и се страхувахте! Сега
не мога да довърша делото си, докато не се справите със страховете си!”
Пророкът им каза: „Вижте се – сбирщина шубета, криете си, страхувате се да се изправите и
да се биете. Вече сте се предали. Но имате спомени за Божиите освобождения! Той даде на
бащи те ви големи победи, когато Му вярваха. Той е обещал да избави и вас, но вие не Му
вярвате! Изведе ви от робство и победи всичките ви минали врагове. Защо се държите като
безпомощни страхливци?”
Моисей учеше Израел: „Да не отпада сърцето ви! Не се страхувайте, не треперете и не се
ужасявайте от тях” (Второзаконие 20:3). Той казваше: „Бог е с нас. И понеже е сред нас,
нямате причина да се страхувате. Никога не трябва да се плашите, че врага ще ви повали!”
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Но много християни са ужасени, че дявола ще ги унищожи. Страхуват се, че ще направят
грешка или че ще се върнат към греха си, и че дявола ще успее срещу тях. Но това е лъжа от
дъното на ада! Библията казва, че ти не трябва да се ужасяваш докато минаваш през този
живот!
Когато ти се страхуваш, това заразява всичко около теб! Моисей изпрати всички воини, които
се страхуваха, по домовете им: „Кой човек е страхлив и сърцето му е отпаднало? Нека си иде
и се върне у дома си, за да не отпаднат сърцата на братята му като неговото сърце.” (стих 8).
Той казваше: „Просто се прибери в къщи и се успокой. Ако ли не, ти ще унищожиш победата
на онези, които се изправят и отиват на бой!”
Когато Гедеон събра армията си, Бог също му каза да отпрати всеки страхлив войник у дома:
„Който се страхува и трепери, да се върне и да си отиде... И двадесет и две хиляди души се
върнаха, а десет хиляди останаха.” (Съдии 7:3). 22 000 шубета се върнаха в къщи –
треперещи в сандалите си, страхуващи се от силите на ада! Но Бог беше казал на Гедеон:
„Трябват Ми вярващи и смели хора! Кажи на останалите да се върнат у дома и да се молят
докато им дойде смелост.”
Бог казва същото на църквата Си днес. Той пита: „Защо се страхуваш? Защо съгрешаваш като
не ми вярваш, че ще докарам победа в живота ти? Обещал съм да победя всяка демонична
сила, която се изправя срещу теб!”
Но някои християни никога няма да се променят. Те не могат да се справят с любимото си
мърморене и оплакване. Вързани са в мизерията! Звучат като светска тълпа – всичките им
разговори са за мизерия, мизерия, мизерия. Само за разводи, изневери, семейни проблеми,
проблеми в работата, разбити сърца, болести, кой в коя болница е, чии деца са в затвора,
чий съпруг е пияница и лентяй, на кого секретарката избягала с шефа си. Ако не е мизерията
им, няма за какво да си говорят!
Но онези, които търсят Господ ще растат във вярата като слушат Словото Му към тях: „И така,
вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.” (Римляни 10:17). А ето го Божието
Слово към всички, които призовават името Му: „Не бой се, защото Аз съм с теб; не се
страхувай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с
праведната Си десница – Ето, ще се посрамят и опозорят всички, които ти се гневят,
противниците ти ще станат като нищо” (Исая 41:10-12)
„Благословен Господ, Израилевият Бог... да ни даде, на нас, които сме освободени от ръката
на неприятелите ни, да Му служим без страх, в святост и правда пред Него през всичките си
дни.” (Лука 1:68, 72-75)
Бог казва, че можеш да живееш в победа и праведност без да се страхуваш през всичките
дни на живота си!
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Стъпка 3: Събори старите си грехове!
„И в същата нощ ГОСПОД му каза... събори олтара на Ваал, който е на баща ти, и съсечи
ашерата, която е при него” (Съдии 6:25)
Бащата не Гедеон, Йоас, беше издигнал голяма статуя на Ваал и на богинята Ашера,
направена от огромни камъни. Той разсъждаваше така: „Ваал е дал голяма сила на Мадиам
над нас. Може би ако се покланяме на техния бог, той ще ни даде сила.” Хората идваха от
километри, за да се покланят там, включително и мадиамците и моавците. Това беше мощна
демонична крепост в Израел!
Но Бог каза на Гедеон: „Няма да освободя Израел, докато не се отървете от идола, който
стои между нас. Събори го!” Така че посред нощ Гедеон „взе десет мъже от слугите си и
направи, както ГОСПОД му каза.” (стих 27). Той взе един вол и използва въжета, за да събори
Ваал и Ашера!
Бог дава на църквата Си днес същото послание, което даде на Гедеон: „Искам да ти помогна,
но не мога, ако не Ми вярваш. Пълен си със страх. А преди да те освободя, ще трябва да
събориш крепостта – стария грях!” „Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни
оплита” (Евреи 12:1). Трябва да съборим всички крепости на страха и греха!
Гедеон събори демоничните крепости ползвайки силен вол. Но на нас са ни дадени много
по-мощни оръжия: „Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога
за събаряне на крепости... събаряме...пленяваме” (2 Коринтяни 10:4-5)
Има само един начин да повалиш греха си: „Като изграждате себе си върху своята пресвята
вяра и като се молите в Светия Дух... (Той) може да ви пази от препъване и да ви представи
непорочни пред Своята слава с голяма радост” (Юда 20, 24)
Всяка победа идва след молитва на вяра. Това не означава студена, празна молитва, а
молитва в Духа, молитва, която вярва, че Бог ще отговори: „Молете се в Духа по всяко време
с всякаква молитва и молба” (Ефесяни 6:18)
Възлюбени, Бог ви дава победата, когато се молите. Но трябва да продължавате да се
връщате при Него отново и отново, молейки се в Святия Дух срещу греха ви. Всеки миг, който
прекарате в молитва, събаря още един камък от идола ви. Скоро ще го видите да отслабва и
да се смалява. А един ден ще се събудите и ще видите, че крепостта ви е мъртва, отишла си,
съборена е завинаги!
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Стъпка 4: Научи се сам да се изправяш срещу Сатана!
Трябва да се научиш да водиш собствените си битки. Не можеш да зависиш от някой друг за
освобождението си!
Вероятно имаш някой приятел молитвен воин, на когото можеш да се обадиш и да кажеш:
„Водя битка. Ще се молиш ли за мен? Знам, че имаш сила от Бог!” Това е добре, но не е
пълната Божия воля за теб! Бог иска да станеш воин! Той иска да си в състояние да се
изправиш срещу дявола.
Бог обеща на Гедеон: „Аз непременно ще бъда с теб и ще разбиеш мадиамците като един
човек.” (Съдии 6:16). Бог му каза: „Аз те изпратих – Аз ще бъда с теб!”
Но след това дойдоха хората от града, за да видят кой е разрушил идолите им: „А когато
градските мъже станаха рано сутринта, ето, олтарът на Ваал беше съборен и ашерата, която
беше до него — съсечена, и вторият бик беше принесен във всеизгаряне на издигнатия
олтар. И те си казаха един на друг: Кой е направил това? И като разследваха и разпитаха, се
каза: Гедеон, синът на Йоас, е направил това. Тогава градските мъже казаха на Йоас: Изведи
сина си, за да умре, понеже е съборил олтара на Ваал и понеже е съсякъл ашерата, която
беше до него.” Стихове 28-30
Но къде беше Гедеон? Той се беше скрил – все още не беше сигурен в Божиите обещания,
все още се чудеше дали Бог беше с него! Гедеон каза: „Ако ГОСПОД е с нас, защо ни постигна
всичко това? И къде са всичките Му чудеса, за които бащите ни ни разказваха” (стих 13). Така
е и с много от нас! Исус ни обеща: „Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.”
(Матей 28:20). Но ние все още не сме се научили да стъпим на Словото Му и да се бием!
Вместо това ние гледаме всичките си слабости и си мислим: „Ако Бог наистина е с мен,
тогава къде са чудесата Му? Къде е доказателството, че съм силен? Все още съм обхванат от
похот. Състоянието в дома ми си е същото. Господи, ако си с мен, защо нещата не се
променят?”
Нещата ще започнат да се променят тогава, когато си напълно убеден, че Бог е с теб. Че Той
ти говори и че ще ти покаже всичко, което трябва да знаеш!
Преди Гедеон да отиде на война, Бог му даде всеки необходим детайл. Той продължи да
намалява бройката на мъжете докато останаха само 300 от тях – 300 воини от 22 000 мъже!
Но това беше всичко, от което се нуждаеше Бог. Те се спуснаха върху враговете си от
хълмовете, крещящи, викащи, надуващи тромпети. „И целият стан (на врага) се разтича и
викаха, и бягаха.” (Съдии 7:21)
Скъпи светии, Бог ще ви покаже как да се измъкнете от проблема си. Той ще ви каже как ще
дойде победата и ще ви даде всеки детайл. Но Той първо казва: „Ще изчакам, докато си
напълно убеден, че Аз съм с теб. Ще чакам, докато Ми повярваш!”
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Точно това прави воина! Той отхвърля поражението. Отхвърля всеки страх. Събаря греха си
чрез молитва. И накрая стъпва върху Божието Слово, приготвяйки сърцето си пред Господ, за
да приеме победата!
Скъпи светии, по-силни сте отколкото си мислите! Може би се чудите като Гедеон: „Как мога
да се бия? Толкова съм слаб, имам толкова малко опит”. Но Бог каза на Гедеон: „Иди с тази
твоя сила” (Съдии 6:14). „Каква сила” ще попиташ. „Гедеон нямаше никаква сила, той беше
шубе!” Силата на Гедеон беше вързана за Божието Слово към него: „Аз ще бъда с теб”.
Възлюбени, същото това слово – „Аз съм с теб” – е вашата сила! И ще приемете тази сила
като вярвате, че това слово е истина и като го живеете!
Както си убеден в други неща, така може да си убеден и в това, че Бог е с теб. Можеш да си
сигурен, че Духа Му е на твоя страна. Без значение какво изпраща срещу теб дявола, ти
можеш да стоиш в силата и победата Му, понеже „Бог е казал”! Това е твоята сила!
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