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НАСИЛИЕ! 
Дейвид Уилкерсън 
5 Септември 1994 

 

Какво си представяте, когато чуете думата „насилие”? Вероятно си мислите за ужасните 
неща, които слушате по радиото или гледате по телевизията. 

• Мислите ли си за мотористите във Флорида или Калифорния, които били застреляни 
наслуки от скрити снайперисти? Може би си мислите за невинните хора в градовете, които 
вече не стоят до прозорците на апартаментите си, поради безцелните изстрели от минаващи 
автомобили. В някои малки тексаски градове не е безопасно дори само да преминеш! 

• Мислите ли си за 25-те милиона бебета, убити в майчината си утроба чрез аборти? 
Вероятно се сещате за ежедневните новини за убийства, изнасилвания, содомия, 
намушквания с нож, обири. Всичко това е станало толкова нормално, че вече не се трогваме. 

• Мислите ли си за неразпознатото четири годишно момиченце от Бруклин, което било 
удушено и затворено в куфар в изоставена постройка? Наложило се местен свещеник да 
събере дарение за погребението му, защото никой друг не го било грижа. 

• Мислите ли си за мъжа от горен Уест Сайд в Манхатън, който завел пет годишно 
момиченце зад една ограда и го изнасилил? Наблизо били спрели няколко коли и 
шофьорите насърчили изнасилвача! 

• Мислите ли си за училищата в Ню Йорк, където децата се страхуват да отидат на 
училище, защото обезумели, продаващи наркотици ученици носят пистолети и сгъваеми 
ножове? Повечето училища на входа си вече имат детектори за метал и полицията охранява 
коридорите. Учителите често са бити и наръгвани с ножове. Но най-лошото е, че извратени 
учители злоупотребяват с доверчиви, беззащитни деца. 

• Мислите ли си за 21 годишния мъж в Бронкс, който бил толкова надрусан, че убил 
шестмесечното си бебе? Не можел повече да издържа, когато тя плаче. Така че, завел я в 
кухнята, взел сатъра и я насякъл на парчета! След което нахранил с тялото   гладните си 
ротвайлери, и си легнал! 

• Мислите ли си за 500-те хиляди руандийци, които били брутално убити от 
въоръжените с мачете местни племенни хора? Наскоро списание „Лайф” публикува снимки 
на стотици мъртви тела. Някои от тях бяха струпани на купчини от по два метра и половина 
височина. Стотици други се носеха по реката и падаха от водопадите. 

• Мислите ли си за разгарящите се кървави етнически войни по света? Хиляди бяха 
убити в бивша Югославия. Кръвопролитията продължават в Ирландия. Вестниците и 
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списанията ежедневно се пълнят със снимки на осакатени тела, убити деца, жертви, 
разпръснати по полетата и градските площади. 

Всичко, което споменах досега е форма на насилие. Сетивата ни толкова са се затормозили 
от такива картини, че се стараем да не ги гледаме. Вече дори мразим да купуваме вестници! 

Кои бяха формите на насилие по времето на Ной, които така 
предизвикаха гнева на Бог, че най-накрая Той извика: „Стига!”? 

В Битие пише, че колкото повече се увеличаваха хората по земята, толкова по-жестоки 
ставаха: „И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, 
ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята” (Битие 6:11-12). 

Така че, Бог каза: „…Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с 
насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята” (стих 13). 

Бог реши да унищожи земята, защото цялото човечество стана жестоко! Той каза на пророка 
Си Ной да построи ковчег, за да избегне идващия гняв. 

Помислете: при цялото насилие, което споменах; всички ужасни неща, на които сме били 
свидетели, Бог все още не е постъпил с нашето поколение така, както постъпи с онова от 
времето на Ной! Чудя се що за насилие съществуваше тогава, че накара Бог да каже: „Повече 
не мога да търпя това. Съжалявам, че създадох човека!” 

Всички ли носеха оръжие? Беше ли като в Содом, където скитащи банди хомосексуалисти 
изнасилваха чужденците? Или пък беше време на кървави войни и етническо напрежение? 
Трябва да са съществували някои от тези форми на насилие, но трябва да е имало и друго, 
освен убийствата, кръвопролитията и перверзиите. Вижте, Библията казва, че в същите онези 
жестоки времена, хората „ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе 
в ковчега” (Матей 24:38). 

Беше безопасно да ходиш по улиците. Хората купуваха и продаваха по пазарите. Двойки се 
сгодяваха и женеха. Строяха къщи, създаваха се семейства. Не се споменава нищо за 
кръвопролития. Въпреки това, Библията казва, че тези хора бяха жестоки! 

Сравнете тази сцена с нашето съвремие. Можете ли да си представите какво би се случило, 
ако Ной се опиташе да построи ковчега в някоя изоставена част на Ню Йорк? Знаете ли колко 
би продължила работата? 

След един час щеше да дойде шествието крадци от 42-ра улица! Телените огради, 
предпазващи ковчега щяха да бъдат срязани. Инструментите на Ной – откраднати. 
Тийнейджърски банди щяха да са пробили дупки в корпуса на ковчега. Скъпото гоферово 
дърво щеше да е заделено настрана и извозено. Камиони щяха да влизат и излизат цяла 
нощ, а призори всички онези екзотични животни щяха да са скрити по апартаменти из целия 
град! 
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Помислете за миг – в дните на Ной нямаше и следа от обирджии, крадци или подиграватели, 
които се опитват да подпалят ковчега. Никой не открадна добитъка и сеното му. Никой не 
нарисува графити по стените на ковчега. Напротив, Библията казва, че в продължение на 120 
години той се разхождаше безопасно нагоре-надолу, събираше животни. Можеше да яде, да 
проповядва и да ходи на сватби, без никога да бъде изложен на опасност. 

Не, нещо друго се случваше в дните на Ной. Това общество беше толкова порядъчно, че 
хората можеха да живеят живота си без никакъв проблем. Трябва да е имало друга форма на 
насилие, в която да са били замесени обикновените хора, занимавайки се с ежедневните си 
задължения! 

Формата на насилие в дните на Ной, която разгневи Бог, беше 
насилие, идващо от душата! 

„И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което 
мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло” (Битие 6:5). 

Ето го – насилие, идващо от душата! Всяко въображение на човешкия ум беше покварено! 
Както може да ви каже всеки наркоман – навикът е в ума. Нещо се случваше в умовете на 
цялото покварено общество от времето на Ной! 

Еврейската дума за „насилие” означава: „покварени действия, да се отнасяш зле с някого, да 
мислиш лоши работи, жестокост”. Всички кръвопролития, убийства, изнасилвания и т.н., 
които се случваха тогава, бяха плод на насилие, което се коренеше в сърцата и умовете на 
хората! Цялото общество – всеки мъж, жена и разумен човек, беше обхванат от форма на 
насилие, идваща от душата! 

Бог обвинява мислите и намеренията на сърцето за всяко насилие: „Не, в сърцето си вие 
вършите неправда, за насилието на ръцете си проправяте път по земята” (Псалм 58:2). А 
онова, което Бог видя да се случва в умовете на хората в дните на Ной, беше толкова 
жестоко за Него, че: „...разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в 
сърцето Си” (Битие 6:6). 

Според Божията дефиниция, насилие е онова, което обладава и управлява сърцето – много 
от тези, които сега четат това послание може да са жестоки хора! Така е – много християни 
носят в себе си онова насилие, заради което Бог унищожи света! 

Може да кажеш: „Но аз никога не съм наранявал никого! Дори не ми е минавало през ума 
да го направя. Аз съм нежен, обичащ мира човек. Може да имам проблеми, но насилието не 
е един от тях!” 

Това може да е така според теб. Но въпреки това може да си жесток по душа човек! Искам 
да ти покажа от Божието Слово какво представлява насилието, идващо от душата. Надявам 
се, че ще разбереш защо Бог толкова го мрази: 
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1. Първо, съществува насилие, идващо от душата, което е „да имаш 
зъб на някого”! 

В Божиите очи да таиш неприязън срещу някого е равно на абсолютна омраза. Това означава 
да мислиш, да говориш лоши работи, или да причиняваш каквото и да е зло на някого, 
когото презираш. 

В Псалм 55:9 Давид казва: „Унищожи, Господи, и раздели езика им, защото в града видях 
насилие и свада.” След това Давид описва насилието, на което е бил жертва: „...от гласа на 
врага, от притеснението на безбожния; защото хвърлят върху мене грях и в гняв враждуват 
против мен” (стих 3). Превода на Кинг Джеймс казва: „... мразят ме в гнева си.” 

Ядът е всяка завист или зложелателство към друг човек. Давид беше благословен във всяко 
отношение – финансово, физически и духовно, което предизвикваше навсякъде завист! Тя 
беше толкова силна, че злобата достигна краен предел.  

Давид каза: „Сърцето ми тъжи дълбоко в мене, и смъртен ужас ме нападна. Страх и трепет 
дойдоха върху мене, и ужас ме потопи” (стихове 4-5). 

Моля забележете – в гърба на Давид не беше забит нож. Банда главорези не се опитваше да 
го ограби, убие или повали. Но той трепереше от ужас, разтърсен от главата до петите. Защо? 
Защото брат му му мислеше злото! 

За да бъдат нещата още по-лоши – това не беше враг, а приятел на Давид! „...човек равен на 
мен, мой другар и мой близък приятел” (стих 13). Давид каза: „Това е някой, който ме 
познава и е виждал Божията ръка върху мен. И въпреки това е озлобен срещу мен!” 

Видът убийство, за който говори тук Давид е „мисловно убийство”. Той се появява между 
съпрузи, между теб и колегите ти. Това е ужасната причина за семейните разправии – деца, 
ядосани на родителите си; родители, непрощаващи на децата си. Този вид злонамереност 
расте в теб и започва да те изяжда, докато накрая не превземе напълно живота ти. 

Възлюбени, ако това описва теб, значи ти си убиец! 

„Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че в нито един човекоубиец не 
обитава вечен живот” (1 Йоан 3:15). 

Когато се изправиш пред Съдилището, Бог ще те съди наравно с всеки убиец на земята. 
Според Неговото Слово убийството е убийство! 

Всички ние се ядосваме на убийците, които сноват по улиците ни и безразборно убиват. 
Мислим си: „Бог няма да търпи това още дълго!” Но Бог наблюдава много по-внимателно 
какво се случва в сърцата на милиони хора, включително и много християни, които всеки ден 
носят убийството в сърцата си! 
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Библията е ясна по този въпрос – може да посещаваш редовно църква, да даваш десятък и 
да си мил с всички. Може да се въздържаш от дрога, алкохол и безразборен секс. Но имаш 
ли майка или баща, на които не може да простиш? Има ли някой, който ти е навредил 
ужасно, а ти никога не си му простил? Ако задържаш омраза към някого, в Божиите очи ти си 
убиец и нямаш абсолютно никакъв шанс за небето! 

2. Съществува една форма на насилие, която Библията нарича 
„подмамване”! 

„Насилникът подмамва ближния си и го води по недобър път” (Притчи 16:29). 

Думата „подмамвам” означава „да убедиш или съблазниш някого да извърши зло”. Бог 
казва, че ти си жесток човек, ако подмамваш или съблазняваш някого да извърши зло! 

Чудя се колко съпрузи повярваха в посланието на Ной за идващия съд? Вероятно имаше 
някой, който позна истината. Сърцето му се стопли и той почти беше убеден от проповедите 
на Ной. Но след това се прибра у дома при жена си Езавел, която му се присмя и го завлече в 
греха, за да го отърси от осъждението! 

Колко ли съпруги чуха Ной да проповядва праведност и бяха почти убедени? Вероятно Ной 
се моли с някоя от тях. Но подивелия   за удоволствия съпруг вгорчи живота  ; заплаши, че 
ще я изхвърли! „Следващият път когато отидеш да слушаш този побъркан проповедник, ще 
те изхвърля от вкъщи!” 

Познавах един безнадежден наркоман на име Роберто. Той беше един от най-лошите 
наркомани в Бруклин. Би обрал, откраднал и дори убил за дрога. Имаше жена и красива 
малка дъщеричка, но се отнасяше отвратително с тях. 

Жената на Роберто ме умоляваше да го приемем в центъра и да му помогнем. Приех го и Бог 
го преобрази! Роберто стана нов човек – нежен, мил и пълен с любов към Исус. Тръгна си от 
фермата на Teen Challenge, копнеещ да възстанови семейството си. 

Но съпругата на Роберто не беше християнка и не хареса новородения си съпруг! Тя обичаше 
партитата, а Роберто вече не искаше да ходи с нея. Вместо това той се молеше и четеше 
Библията си. Беше мил и нежен с нея, но тя не понасяше това! 

Най-накрая, един ден тя излязла, купила две пликчета хероин и ги хвърлила на масата в 
кухнята. Казала на Роберто: „Надрусай се или изчезвай!” Подмамила съпруга си към иглата и 
не след дълго Роберто умря от свръх доза. Тази съпруга беше жестока жена, толкова 
жестока, колкото всеки убиец по улиците днес! 

Според Притчи, жестокия човек е този, който „подмамва ближния си и го води по недобър 
път.” Казвам ви, следващият път, когато видите на улицата полугола жена, излагаща тялото 
си на показ, ходеща наперено пред мъжете – наречете го, както Бог го нарича: насилие! Тя 
води мъжете към ада, дори и никога да не я докоснат! 
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Исус казва: „...всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в 
сърцето си” (Матей 5:28). 

А апостол Павел добавя: „...Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито 
прелюбодейците... няма да наследят Божието царство” (1 Коринтяни 6:9-10). 

Това е предупреждение към всички християнки: когато се обличате, за да излезете навън, 
нека това не бъде акт на насилие! Вместо това се молете: „Знам, че ходя сред ангели, 
Господи, и не желая нищо да привлича вниманието към плътта ми. Искам просто да Ти 
донеса слава!” Бог да е на помощ на всяка християнка, която излиза на улицата, облечена 
съблазнително. Ще трябва да отговаря за всеки мъж, когото е накарала да извърши 
прелюбодейство с очите си! 

В най-жестокото насилие, което някога се изправи срещу Израел, не се проля и капка кръв. 
Не беше изстреляна нито една стрела, нито един израилтянин не беше убит или ограбен. 
Вместо това, мидиамците използваха жените си, за да съблазнят израелските мъже! Те 
изкараха всичките си красиви жени вън от лагера, за да привличат израилтяните! 

Със сигурност любопитните израелски мъже се промъкваха, за да гледат оскъдно 
облечените, идолопоклонни танцьорки. И блудството избухна навсякъде! Съблазнителните 
жени отклониха от пътя тези мъже, а Израел беше предаден на срам в ръцете на 
мадиамците. Библията казва, че за Бог това беше такова насилие, че унищожи много от 
онези мадиамки с мор! 

Разбира се, не всички съблазнители са жени. Съществуват също толкова жестоки мъже, 
които отклоняват жените от пътя! Тези лъжци биха казали каквото и да е, за да си проправят 
път към благоразположението на самотната жена. И след като са я „покорили”, започват да 
се хвалят с това! 

Тези мъже са като Амнон, сина на Давид, който беше „влюбен” в сестра си Тамар. Той не 
можеше да яде и спи поради похотта си към нея. Накрая накара един приятел да   съобщи, 
че е болен, така че тя да дойде и да се грижи за него. Когато Тамар влезе в стаята му, Амнон 
я изнасили. И когато я покори, дяволското му сърце беше изобличено: 

„И Амнон я намрази с много голяма омраза, така че омразата, с която я намрази, беше по-
силна от любовта, с която я беше обикнал. И Амнон й каза: Стани, махай се!” (2 Царе 13:15) 

Той изхвърли Тамар от дома си! 

Днес има мъже, които казват на християнките: „Ти си единствената! Ние наистина имаме 
нещо общо в духа. Един за друг сме. Това е от Бог!” Но го казват и на една дузина други 
жени! Те искат да са известни като най-духовните мъже в църквата, само защото желаят 
тялото на жената! 
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Може ли това да е видял Бог в дните на Ной? Дали хората не играеха изкусителни игрички, 
без да се обвързват с брачни обещания? Дали съседите не се обезчестяваха едни други, 
разпространявайки болести и оправдавайки собствената си похот с другите? Всичко това е 
насилие! 

„И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което 
мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло” (Битие 6:5). 

Ако ти си християнка, която моли Бог да й намери партньор, по-добре прекарай много време 
на колене, търси Го! Не съди за мъжа по външния му вид, помоли Бог да ти покаже сърцето 
му. Господ ще изобличи всеки демон! 

3. Най-лошият вид насилие, който най-дълбоко засяга Бог, се 
намира в Матей 18:6! 

„А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се 
окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини..” (Матей 
18:6). 

Чували сте, че мафията заличава врага, като му връзва циментови блокчета за краката и го 
хвърля в някоя река. Възлюбени, Исус казва, че точно това заслужават онези, които ограбват 
децата от вярата им в Христос! 

Какво видя Исус да се случва в дните на Ной? Той видя стотици невинни деца, които обичаха 
брадатия стар проповедник! Те обичаха да си играят с животните му и онова, което той 
проповядва. Тези деца трябва да са питали родителите си защо никой не се покорява на 
онова, което той казва. Но родителите им се подиграваха на Ной! Те казваха: „Недей да 
ходиш повече при оня старец!” 

Колко деца по времето на Ной бяха ограбени от всякакъв шанс за спасение? Родителите им 
ги лишиха от тяхната вяра чрез подигравки, срам, присмехулни подмятания. В крайна 
сметка, сърцата на онези деца също се закоравиха, докато не станаха тийнейджъри и самите 
те не започнаха да се подиграват на стареца и ковчега му! 

Тези младежи се удавиха заедно с останалия свят. А ако ти се отнесеш жестоко към вярата 
на децата, Бог е готов да те удави в най-дълбокото море! Това е Неговия начин да изрази 
гнева Си срещу всички, които се опитват да унищожат вярата на младите. 

Когато говорим за насилието в училищата, ние мислим за пистолети, ножове, побоища, 
банди. Но в класните ни стаи се случва много по-голямо насилие: учителите са едни от най-
жестоките, унищожителни сили в света! Те ограбват децата от вярата им в Бог, от историята 
за Сътворението, от Евангелието, от истинските стойности. Това е насилие в Божиите очи! 
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Нищо чудно, че децата вече убиват без угризения на съвестта. Убиват за чифт гуменки; 
убиват родителите си. Защо? Защото са били насилени – обрани от всичко, което е било 
предназначено да ги ръководи! Компасът на тяхната нравственост е бил разбит в класната 
стая! 

Много често, най-голямата опасност от насилие за едно дете е у дома, прилагана е от 
собствените му родители! Има огромна вълна от кръвосмешения, посегателства над деца, 
разбити семейства. Децата са пренебрегвани, изоставяни, наранявани, осакатявани. 

Но Бог е загрижен за една още по-коварна форма на насилие над децата. Истинското 
насилие, истинското препятствие – баща, който е пренебрегнал призива от Бог! Той псува, 
кълне, използва Божието име напразно. Отнася се зле с жена си, пие, гуляе и е демоничен 
пример за децата си! Това не е само злоупотреба с децата ми – това е насилие спрямо тях! 

Може да кажеш: „Аз не бия жени! Никога не съм посягал на децата си. Не съм жесток!” Но 
това, че напълно си пренебрегнал Бог и църквата Му, че не помагаш духовно на семейството 
си, представлява отвратително насилие! 

Виждам майки, които пушат, пият, разказват мръсни истории, след което изнасят на децата 
си лекции за наркотиците! Майките трябва да отглеждат децата си в страх и любов към Бог. 
Но днес твърде много жени са отчуждени от Него. Те са духовно мъртви и са просто бавачки 
на вързани за ада деца! Бог казва за такива родители: „Най-добре за тях е да бъдат удавени 
в морето!” 

Какво ли му беше на Ной да проповядва в продължение на 120 
години, а никой да не повярва? 

Никой не отиде в църквата на Ной, но поне Бог знаеше какво е състоянието на хората – те 
бяха твърди като камъни! Въпреки това, Бог ни казва днес: „А така, защото си хладък – нито 
студен, нито горещ – ще те изплюя от устата Си” (Откровение 3:16). 

Помислете за нашето време: има милиони хора в САЩ и по света, които изповядват, че Исус 
е Господ. Станало е почти нормално да кажеш: „Аз съм новороден вярващ!” Но какво каза 
Исус за това последно поколение? 

„В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не 
в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? — но 
тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите 
беззаконие!” (Матей 7:23) 

Цялото поколение на Ной отхвърли проповедите му. Бог каза за тях: „Сърцата им са корави, 
умовете им са покварени.” Но вижте нашето поколение: милиони хора казват: „Господи, 
Господи!” и имат вид на благочестие, но нямат сила в живота си! Нямат морална сила, нямат 
сила за Евангелието. Те ще бъдат шокирани в Съда, когато Исус им каже: „Никога не съм ви 
познавал!” 
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Възлюбени, това послание не се отнася за нарастващата престъпност в града. Не става дума 
дали пиеш, пушиш, взимаш наркотици или се караш със съседа си. Не става дума за 
убийства, изнасилвания, кръвосмешение или някой друг вид извращение на плътта. Става 
дума за насилие срещу истината! За насилието срещу Исус Христос и Кръста в сърцата на 
хората! 

Насилствена свята вяра! 

Но има и друг вид насилие, който се случва в нашите последни дни. Всъщност, аз виждам 
благочестиви хора, които се издигат и имат насилствена свята вяра! Това е свят остатък, 
пълен с Исус, обичащ Го с цялото си сърце. Тези вярващи виждат как срещу тях е излязъл 
разярения дявол с цялата си сила. Те знаят, че повече от всяко друго поколение, те трябва да 
се изправят срещу по-голяма част от ада! 

Исус каза: „... от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и 
които се насилят го грабват” (Матей 11:12). 

Този остатък ще се издигне със свято насилие и ще каже: „Няма да позволя на дявола да 
ограби радостта и мира ми! Няма да му позволя да посади семената на злобата, убийството, 
омразата или насилието в мен. Не, ще се изправя със силата на Исус и ще живея победно над 
демоничната мръсотия!” 

Скъпи светии, Бог иска да ви даде борбеност! Ако сте виновни за някои от тези форми на 
насилие, бързо се покайте пред Господ и се покорете на Словото Му. Това е всичко, което 
Той иска от вас. И нека Бог ви даде свята ревност и вяра повече от всичко, което някога сте 
познавали. Той иска да сте в състояние да се изправите срещу злите схеми на дявола! 

Единственият дух на насилие, който ще притежаваме, е насилствената свята вяра. Това ще е 
силно, свято насилие, което се изправя с пълна сила срещу портите на ада и срещу 
крепостите на врага. И с Божията сила ние ще ги съборим в името на Исус! 

Алилуя! 
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