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Искам да споделя с вас два стиха от оригиналния текст на иврит на Хелън Спърел: „Когато до 
мен се приближиха хитрите преследвачи, които са далеч от закона Ти, тогава Ти, о, Йехова, 
беше близо с всичките Си верни заповеди...” (Псалм 119:150-151). 

В този пасаж има една славна истина, която може да промени живота ти, да ти донесе мир и 
почивка, по-големи от тези, които някога си преживявал. Виждате ли, когато веднъж 
разберете истината за Божията близост – че ви обича и е непрекъснато до вас – всичкия 
страх и безпокойство трябва да си отидат! 

В този текст Давид вижда как злия човек се приближава и се опитва да го унищожи. Той 
казва: „Подли, покварени, заговорничещи грешници ме надвиват. Те са навсякъде около 
мен и силата им расте. Искат напълно да ме унищожат!” 

Всички ние имаме такъв враг – този на душите ни – дявола. И той винаги е имал една цел: да 
унищожи Божието дело и да изкуши и обезкуражи хората Му. Всъщност, Сатана използва 
цялата си власт и хитрост, за да откъсне християните от Божието благоволение и присъствие. 
И точно това се опитва да направи в момента в живота ти – да те обезкуражи, изкуши, 
смаже! 

„... Елате да ги изтребим... за да не се споменава вече името на Израил!” (Псалм 83:4). 
Началствата и властите на тъмнината винаги работят, планират, заговорничат. Те казват: „Да 
унищожим Божия народ. Ще ги превърнем в минало!” 

Едомците отидоха да унищожат Ерусалим с боен вик: „...Сринете, сринете го до самата му 
основа!” (Псалм 137:7) 

Те казваха: „Сринете града до основи. Сравнете го със земята, заличете го!” 

Така и днес Сатана няма да бъде задоволен, докато не види абсолютното унищожение и 
падение на всеки благочестив служител, църква и човек, който истински обича Исус. Дяволът 
не е някакъв космически шут, който прави планове и номера как да направи живота ни 
труден. Демоничните му духове не са някакви си пакостници, които слизат на земята, за да 
правят мизерии в живота ни. 

Не, Сатана има много по-сериозно намерение! Той е решил напълно да унищожи църквата 
на Исус Христос! Единствената му цел е да ни срине със земята, да ни отсече и да ни 
превърне в спомен. 
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Дяволът беше изключително безсрамен в това си начинание дори и срещу Исус. Той 
директно изкуши Божия Син да се обърне срещу Баща Си и да установи земно царство. 
Какъв лъжец, какъв ужасен начин на мислене е да предприемеш толкова смели, нечестиви 
стъпки! Но Сатана ще опита всичко по силите си, за да унищожи това, което е праведно и 
свято. А той никога не спира, винаги преследва целите си и има адски намерения! 

Просто не можеш да пренебрегнеш такъв дявол. Но ви моля да разберете, че по никакъв 
начин не възхвалявам Сатана. Законно погледнато, той беше лишен от цялата си сила и не 
може да прати никой в ада, пресичайки кървавата черта, която прокара Исус. Но истината си 
остава – дявола има адски план за всички християни и го изпълнява в този свят. Ако не 
вярваш в това, то вече си в беда! 

Дяволът е окуражен от всичките си предишни победи! 

В Ню Йорк можеш да видиш развалините на много служения, които започнаха с Божията 
сила и благословение. Сатана ги събори до основи! 

Помислете за Колумбийския университет, основан като колеж, в който да бъдат обучавани 
Божии служители. Имам книга с проповедите на първия директор на училището, която е 
изцяло съсредоточена върху Исус! Основателите са били святи хора, пълни с Христос, с 
бреме за изгубения свят. И имаха служение, което беше благословено. От училищния амвон 
се изливаха мощни проповеди за святост. 

Днес този университет е детска площадка на дявола, разсадник за хуманизъм и упадък. Бог е 
далечен спомен в колежа. Институцията се е сринала до основи! 

Същото е и с „Харвард”, „Йейл” и други университети из страната. Те са били основани от 
Божии хора като центрове за обучение на служителите на Евангелието. Тези училища преди 
са се радвали на големи съживления, но днес са управлявани от хуманизма. Превърнали са 
се в мрачни, идолопоклоннически институции. 

Ню Йорк преди също имаше много огнени църкви и изключително ефикасни служения с 
бедните и отчаяни хора. Но много от тях бяха съборени чрез плановете и измамите на 
Сатана. 

• Преди имаше презвитерианска църква, която разтърсваше града с огнените си 
проповедници. Светилището непрестанно беше пълно с търсещи Бог светии. Днес тази 
църква се е превърнала в мавзолей, в дом на духовна смърт! 

• Преди 50 години църквите в Манхатън бяха пълни през цялата седмица и можеха да 
се похвалят с огнени проповеди и живи оркестри. Тези църкви с охота установяваха безброй 
мисии. Но много от тях са мъртви сега, изчезнаха от спомените ни! 

• Много служители на бедните, алкохолиците и наркоманите са се превърнали в чисто 
и просто социални агенции. Тези служения вече не зависят от Святия Дух, а от доларите на 
правителството. И се обръщат вместо към Библията, към психиатрията. Лидерите им вече не 
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стоят на колене, молейки се за хората. Вместо това седят в офисите си, държат молив и са 
отворили книги по психиатрия. Изгубили са силата и помазанието си. Всичко си е отишло! 

Дяволът е успял да превърне тези едно време благочестиви дела в руини, да ги срине до 
основи. И той иска да разруши и теб! Може би дори чувстваш коварните преследвачи от 
Псалм 119:150 да се приближават към теб в момента, решени да те отсекат и да превърнат 
сегашното ти ходене с Бог единствено в спомен.  

Неотдавна бях на ъгъла на 49-а улица и 8-о авеню, за да си купя вестник, когато двама 
наркомани минаха покрай мен и казаха: „Здрасти, пасторе!” И двамата бяха дрогирани. 

Единият от тях ме прегърна и аз го познах. Казах: „Хей, ти беше в „Дома на Тимотей”, нали?” 
Той отговори: „Да, за шест месеца. Но един ден приятеля ми и аз излязохме. Него го 
арестуваха вчера. Може да му дадат пет години.” 

След това той се обърна и ме представи на човека до себе си, който беше президент на 
рокерската банда „Самоубийците” в Бруклин. Тя беше писана във вестниците заради 
„геройствата” си. А сега лидерът й ми каза: „Г-н Уилкерсън, аз ви познавам. Баща ми е 
петдесятен проповедник.” 

Мъжът от „Домът на Тимотей” започна да плаче. Той се хвърли върху мен и каза: „Обичам 
те.” Изведнъж почувствах голямата любов на Исус да се излива чрез мен към тези двама 
мъже и казах: „И аз ви обичам.” Плачещият мъж продума: „Пастор Дейвид, дявола се опитва 
да ме убие. Опитва се да ме унищожи!” 

Казах му: „Може да се молиш с мен сега. Но ако не искаш да го направиш, знай, че винаги 
може да отидеш по-надолу по улицата –в „Горницата” и те ще се молят с теб. Знаеш къде е.” 

Изведнъж лидерът на бандата – сина на проповедника - започна да се отдръпва. Той каза: 
„Хей, аз се махам от тук!” 

Навсякъде около този човек имаше демонична сила. Можех да го почувствам и той знаеше 
това. Но дори, когато се опита да избяга от Божието присъствие, аз почувствах как Исус се 
протяга към него с невероятната Си любов. 

Сега искам да те попитам: как Исус може да покаже такава любов към онези, които взимат 
наркотици и извършват престъпления, а ти да си казваш: „Не е възможно Бог да ме обича, 
защото Го предадох!” 

Бъди сигурен, че Бог те обича! Щом реката Му от любов се изля през мен към тези двама 
мъже, колко повече тя се излива към теб? Как става така, че ти можеш да предложиш 
благодат на един умиращ в греховете си свят, а не можеш да я предложиш на себе си? 
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Понякога изглежда, като че дявола е на път да спечели победата! 

Дяволът успя да окове апостол Павел и да го отведе в Рим, за да бъде убит. Но Бог се намеси 
и го спаси! Сатана подбуди също и някои евреи от Антиохия да се надигнат срещу него. Те го 
замеряха с камъни и го изнесоха извън града, мислейки, че е мъртъв. 

Можете ли да си представите множеството демони, които гледаха от духовния свят – смеят 
се радостно, броят последните дихания на великия проповедник и очакват погребението 
му? Виждате ли как се хвали самия Сатана: „Смазахме го, сравнихме го със земята, 
унищожихме го! Павел и духовния му син са вече само спомен. Унищожихме Евангелието. 
Най-големият ни враг на земята е смазан!” 

„Но когато учениците се събраха около него, той (Павел) стана и влезе в града; и на другия 
ден отиде с Варнава в Дервия (Деяния 14:20). Павел беше възкресен незабавно и се върна в 
града с вдигната глава. Можете ли да си представите какво са си мислели онези демони? 
Вероятно се разбягаха във всички посоки! 

Павел обяснява защо Бог позволява на дявола да ни изпитва толкова жестоко: „Но ние 
самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на 
Бога, който възкресява мъртвите” (2 Коринтяни 1:9). 

Аз вярвам, че най-силното оръжие на Сатана срещу Божия народ е изкушението и похотта, 
които водят до грях. Неговата цел е да обгради вярващите с вина, страх и осъждение, да ги 
обезкуражи и накара да се отчаят. И колкото повече те обичат Исус, толкова по-горещи и 
тежки ще стават изкушенията им! 

Вероятно си мислиш, че причината, поради която си изкушаван толкова силно, е защото 
имаш зъл дух. Но, когато обичаш Исус и Той е Спасителя на сърцето ти, и Господ на волята 
ти, ти си белязан от ада човек. И Сатана ще се опита да те сравни със земята! 

Може да кажеш: „Брат Дейв, аз чувствам коварните преследвачи, за които говориш. Те се 
приближават към мен и Сатана иска да ме унищожи и отсече от Исус. Той ме е поставил в 
рова на лъвовете – огнената пещ на изкушенията!” 

Давид каза: „...ако не беше ГОСПОД откъм нас... тогава те щяха да ни погълнат живи, когато 
яростта им се разпали против нас” (Псалм 124:2-3). 

Нека те предупредя, особено ако си млад последовател на Исус – няма значение колко свят, 
чист или неопетнен се чувстваш, или на колко сигурно място мислиш, че си. Ти можеш да 
бъдеш изкушен! Ако смяташ, че си недосегаем, внимавай, за да не паднеш в голямо 
изкушение и да съгрешиш. 

Както и Павел, аз не вярвам на плътта. Някои от най-благочестивите хора, които познавам, са 
предавали Бог по ужасни начини. А си мисля и за ужасните изкушения и провали на Давид – 
човек според Божието сърце. 
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Той беше жестоко изкушен, падна в прелюбодейство, излъга и уби невинен човек. Сигурен 
съм, че когато пророк Натан го изобличи, Сатана е бил убеден, че Давид е победен. Той 
очакваше, че този човек ще се отпусне и ще каже: „Има ли смисъл? Обезчестих Бог! 
Съгреших срещу светлината, извърших греховете, срещу които проповядвах. Бог никога вече 
не може да ме използва. Сърцето ми е твърде черно. Победен съм от греха!” 

Но колко много грешеше Сатана! Чуйте вика на Давид след като се покая: „Строго ме наказа 
ГОСПОД, но на смърт не ме предаде” (Псалм 118:18). „Бях изкушен и изпитан, но Бог не ме 
предаде във властта на Сатана!” 

Скъпи светии, ако дявола идва при вас със силни изкушения, това не винаги е защото 
сърцето ви е зло - може да ви атакува, защото сте се обърнали към Господ. Той ви докарва 
огнени изпитания от похот и изкушения, за да се опита да унищожи вярата ви. 

„Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като 
че ви се случва нещо чудно” (1 Петрово 4:12). 

„Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но 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). 

Няма нищо чудно в това, което ти се случва. Но може да си обезкуражен, защото врага идва 
срещу теб като потоп. Атаката може да е чрез изкушения, похот, проблеми в брака, 
финансова криза и може би си казваш: „Ето ме, опитвам се да служа на Господ, да Го обичам 
по най-добрия възможен начин и да Му бъда верен. Но нещата се влошават още повече. 
Има ли нещо нередно в мен? Защо не мога да изляза от тази дупка? Защо проблемите ми 
продължават да се трупат?” 

Казвам ти да погледнеш надясно, наляво, напред и назад – всеки преминава през нещо! Зад 
усмивките на скъпите ти братя и сестри в Христос има много сълзи. Боли ги от страдания, за 
които ти нищо не знаеш. Не, не само ти страдаш и страданието ти не е някакво странно, 
необикновено обстоятелство. Онова, през което преминаваш е нормално за много хора! 

Нека ти кажа и добрата част от посланието. Ето я великата новина: 

Дяволът не е толкова нетърпелив да те унищожи, колкото Бог да те 
избави! 

Бог е по-подготвен да спази обещанията си към теб, отколкото дявола да те унищожи. 
Всъщност, колкото е по-близо до теб врага, толкова Господ е още по-близо! 

„Приближиха се онези, които следват коварството, те са далеч от Твоя закон. Ти си близо, 
ГОСПОДИ, и всички Твои заповеди...” (Псалм 119:150-151). С други думи, Давид каза: 
„Господи, ако враговете ми се приближат толкова близо, че да ме унищожат, Ти трябва да си 
още по-близо, когато се нуждая от Теб!” 
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Еврейската дума за „близо” в този стих означава също така и „защита”. Значението е: „Аз съм 
близо до теб, за да те защитя.” Бог казва, че е много близо, особено до унилите и 
съкрушените в сърцето си: 

• „Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието 
Име е Светият: Във високото и свято място обитавам, и при онзи, който е със съкрушен и 
смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените” 
(Исая 57:15). 

• „ГОСПОД е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух” (Псалм 
34:18). 

Ти Божие дете ли си? Живее ли в теб Господ Исус? Бог казва, че Той е близо до теб в мъката 
ти! Ето го обещанието Му: „...Призовах те по име, ти си Мой. Когато минаваш през водите, Аз 
ще бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се 
изгориш и пламъкът няма да те опали.  

Защото Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител... ти беше скъпоценен 
пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова давам хора за теб и племена — за живота 
ти. Не бой се, защото Аз съм с теб...” (Исая 43:1-5). 

Давид видя как Бог го държеше „...за десницата ми” (Псалм 73:23). Той каза: „Бог не само, че 
е близо до мен, но в цялата тази бъркотия върви с мен, ръка за ръка. Нека всичките ми 
врагове ме преследват. Аз се държа за ръката на Отец!” 

И още – Давид казва, че Бог му е говорил, дал му е съвет и водителство: „Ще ме водиш със 
съвета Си...” (стих 24). 

Много скъпи християни ми разказват истински истории за невероятни трудности, трупащи се 
проблеми, за това как продължават да се обезкуражават. По човешки казано, всички те 
изглежда са в невъзможна ситуация. Сърцето ми е с всеки вярващ, който преживява такива 
изпитания. 

Но всеки християнин трябва да бъде убеден, че той или тя е скъпоценен, обичан, и че Бог е 
близо! Всъщност, колкото по-близо дойде врага, толкова по-верен е Бог да открие близостта 
Си и толкова по-здраво държи ръката на скъпоценното Си дете! 

„Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ във беди” (Псалм 46:1). Коренът на думата 
„беда” тук е „трудност”. Изпитваш ли затруднения? Прочети Божието обещание да те изведе 
от затруднението: 

• „ГОСПОД да те послуша в ден на скръб! Името на Бога на Яков да те постави 
нависоко! Да ти изпрати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион!” (Псалм 20:1-2). 

• „Ще се веселя и ще се радвам в Твоята милост, защото Ти видя неволята ми, позна 
притесненията на душата ми; и не ме предаде в ръката на врага, постави краката ми на 
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широко място. Бъди милостив към мен, ГОСПОДИ, защото съм в беда, от скръб чезне окото 
ми, душата ми и тялото ми” (Псалм 31:7-9). 

• „Колко голяма е добрината Ти, която си запазил за онези, които Ти се боят, която 
оказваш на онези, които се уповават на Теб, пред човешките синове! Ще ги скриеш под 
покрова на присъствието Си от човешките кроежи; ще ги пазиш тайно в шатър от 
препирането на езици.  

Благословен да е ГОСПОД, защото чудно ми оказа милостта Си в укрепен град. А аз в 
уплахата си казах: Отхвърлен съм отпред очите Ти! Но Ти послуша гласа на молбите ми, 
когато извиках към Теб. Възлюбете ГОСПОДА, всички Негови светии! ГОСПОД запазва 
верните, а отплаща изобилно на онзи, който се държи гордо.  

Дерзайте и нека сърцето ви се укрепи, всички вие, които се надявате на ГОСПОДА!” (стихове 
19-24). 

Ако можеш да повярваш, че Бог е близо до теб, трябва да вярваш и, 
че ще действа заради теб! 

Мислиш ли, че Господ ще стои пасивно и ще позволи на дявола да прави с теб каквото си 
иска? Ако Бог не ти помага, когато се нуждаеш от Него, Той не би бил нещо повече от 
фалшивия бог Ваал! 

Илия имаше конфликт с пророците на Ваал на планината Кармил, където беше построен 
олтар. Тестът бе: „Богът, който отговори на молитвата днес ще бъде признат за Бог!” Илия се 
моли да падне свръхестествено от небето огън върху жертвата, която сложи на олтара. И 
стана точно така. 

Но преди това пророците на Ваал танцуваха от сутринта до обяд, плакаха, умоляваха техния 
бог да отговори: „...Но нямаше глас и никой не отговори...” (3 Царе 18:26). 

Илия се присмя на лъжепророците: „...Викайте със силен глас, защото той е бог — или се е 
замислил, или е по нуждата си, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди!” (стих 
27). Илия казваше: „Къде е вашия бог? На почивка ли е? Спи ли? Трябва да е излязъл да се 
поразходи някъде.” 

Ние трябва да се присмиваме на Бог по същия начин, ако Той не отговаря, когато викаме към 
Него! Виждате ли – честта Му е заложена на карта, когато се молим и никой няма да Му се 
присмее за това, че не отговаря! Библията казва за Него: „Той няма да позволи да се 
подхлъзне кракът ти... Ето, няма да задреме, нито да заспи Пазителят на Израил” (Псалм 
121:3-4). Нашият Бог е буден през цялото време и знае всяка наша нужда! 

В заключение, ето слово от Господ за много хора, които четат това послание: има мощно 
обещание в Божието Слово, за което трябва да се хванете в този момент. Аз вярвам, че ако 
действате според него, ще преживеете нова, велика победа в живота си. 
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Обещанието е: „Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той към вас...” (Яков 4:8). Но 
сега трябва да прочетете и останалата част от стиха: „...Измийте ръцете си, вие грешници, и 
очистете сърцата си, вие колебливи” (същия стих). 

Това е велико обещание за победа над всеки грях. Но не можете сами да постигнете тази 
победа, да изчистите сърцата или ръцете си. Не, Яков казва: „Ако искате чисти ръце и сърца, 
победа над вината, изкушенията и всеки зъл преследвач, трябва да се приближите до Бог и 
да вярвате, че Той е близо до вас!” 

Всичко се върти около Божията близост! Просто се приближи до Него. Вярвай, че е близо до 
теб и Той ще се погрижи за всичките врагове в плътта ти! 

Може да попиташ: „Но как да се приближа до Бог?” Отговорът е нещо много просто и 
детско: отиди и поговори с Него – по всяко време, на всяко място, през целия ден. Под душа, 
на път за работа, в службата, навсякъде – говори с Него, приближавай се с пълна увереност. 

Преди много години работих с Кетрин Кулман. Тази скъпа Божия жена се трудеше по 
седемнадесет часа на ден. Често се чудех: „Кога въобще има време да се затвори с Бог в 
тайната стаичка и да се моли?” 

Тогава осъзнах – тя винаги си мърмореше нещо. Молеше се! Молеше се докато караше 
колата си, докато беше в асансьора. Където и да отиваше, винаги говореше на Господ. 

Един ден тя ми каза: „Дейвид, Библията казва да се молим непрестанно. Аз говоря с Господ 
през целия ден. Той е точно толкова реален за мен, колкото си и ти. Не трябва да ходя 
някъде, за да се настроя за Него, понеже си говорим през цялото време. Ние сме приятели.” 

И, скъпи светии, Бог е винаги и на ваше разположение! Аз вярвам в молитвата в тайната 
стаичка. Но тя може да е в метрото, в колата, навсякъде, където се усамотяваш с Него. 

Ето какво обещава Бог, ако се приближаваш към Него през целия ден: „Да се надигне Бог, да 
се разпръснат враговете Му; да бягат пред лицето Му онези, които Го мразят! Както се 
издухва дим, така ще ги издухаш, както восък се топи пред огъня, така ще погинат 
безбожните от Божието присъствие.  

А праведните ще се веселят, ще ликуват пред Божието присъствие и ще ликуват в радост. 
Пейте на Бога, пейте псалми на Името Му, направете път за Онзи, който се вози през 
пустините — ГОСПОД е Името Му — и ликувайте пред Него!” (Псалм 68:1-4). 

Говори с Бог, практикувай близостта Му и Той ще направи всички тези неща и за теб! Ще 
разпръсне враговете ти. Ще прогони всичките демонични преследвачи. И винаги ще усещаш 
хванатата Му ръка. Алилуя! 
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