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Устойчивостта започва ново развитие след всяка травма, която 
е причинила болка. Това е процес на възстановяване. Това е наследен 
или култивиран психологически капацитет, който се развива, когато се 
изправя пред трудни ситуации и се противопоставя на страданията 
от тежки конфликти, като по този начин се преодолява по успешен 
начин. Това е дадена от Бог способност, която се развива чрез обучение 
и интимни отношения с Него. 

Характеристиката на надарен с устойчивост индивид, зависи от 
човека, в когото е изградена тази черта. Ако някой е получил биологични 
отпечатъци, които го укрепват при раждането или дори преди това, 
времената на трудности ще доведат до развитие на тази черта. Ако 
му се случи нещастие, той вероятно ще знае как да се справи с него 
по-добре от другите в ситуацията. Това се случва, когато говорим за 
„съпротива“. От друга страна, ако някой е травмиран поради болка и 
след нещастие е в състояние да започне ново развитие, тогава говорим 
за устойчивост. Това означава, че разликата зависи в малка степен 
от човека и в по-голяма степен от неговата среда, по-специално от 
неговата среда преди травмата и от неговата среда след травмата. 

За да се научи детето на устойчивост, трябва да му се предаде 
сигурността, но сигурността първо трябва да започне от родителите 
си. Ако детето е било уязвимо, защото майка му е претърпяла 
нападения, защото е била изоставена, защото е била болна, защото 
животът може да бъде много труден, понасяйки всякакви родителски 
насилия и социална агресия, детето ще расте с крехък характер, пълен 
със страхове. Тези влияния ще го доведат до провал в решенията му 
или до бягство от всички проблеми, без да знае как да се изправи срещу 
тях. 

Стратегията за устойчивост в семействата има за цел да 
идентифицира и засили ключовите процеси, които са им необходими за 
преодоляване на кризи и стресови събития, както в настоящето, така 
и в дългосрочен план. 

Днес семействата преминават през панорама на силна болка, засягаща 
живота в емоционалната, физическата и духовната сфера. Понякога 
чуваме само стенанията на тези, които са загубили близките си. Но 
светът е болен, икономическите загуби са потресаващи, оставяйки 
хиляди семейства в несъстоятелност. Умът е бил засегнат до такава 
степен, че психичните разстройства са се увеличили, учудването на 
разводите и раздялата са безброй, а много деца са като безцелни кораби, 

ВЪВЕДЕНИЕ
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пропускащи житейските си планове. Тази ситуация е причинила много 
страдания и отчаяние в семействата. 

В силно мобилно общество, придружено от разбито семейство, 
ние трябва да извикаме към Бог и да поискаме способността за 
устойчивост. Бог установява семействата като основно средство за 
подкрепа и източник на морална и духовна сила за човечеството. В 
семейния кръг трябва да се открият и осигурят всички нужди от 
принадлежност, любов, близост, социален контакт и устойчивост. Там 
се установява идентичността и се развива чувство за стойност във 
всеки член на семейството. Именно в семейството ценностите се 
имплантират от най-ранна възраст. 

Устойчивостта ни прави силни и победоносни семейства. Помага ни 
да се издигнем от всяка криза и обединено мотивираме и да помогнем 
на изпадналите в провал и отчаяние. Не можем да останем безразлични 
към семейната болка и не можем да се осъждаме. Сега като екип 
можем да се обединим в молитва, молейки да бъдем укрепени и да 
укрепим тези, които живеят в агонията на болката. Нека не питаме 
Бог и да не търсим кой е виновен. Вместо това нека бъдем издръжливи 
и нека продължим напред, защото не сме сами, както изразява Божието 
Слово: „Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, 
Който ни е възлюбил.“ (Римляни 8:37). 

АМИН
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Живота е дар от Бога. 

Когато човека беше сътворен от 
ръката на Създателя беше съвър-
шен. Божия характер се отразява-
ше в него. Битие 1:27. 

Не беше Божията воля безгреш-
ната човешка двойка да познава 
злото. Бог им подари доброто, и 
ги предпази от злото. Но против-
но на Неговата заповед, те ядоха 
от забранения плод, и сега щяха 
да продължат да го правят-за-

щото вече познаваха злото-за 
всичките дни на живота си. От 
този момент нататък човешка-
та раса щеше да бъде повлияна от 
изкушенията на Сатана. Вместо 
щастието, което ги заобикаляше 
до тогава, те избраха страха и 
трудностите. Те станаха субект 
на разочарование, скръб и болка, и 
накрая и на смърт. 

„Но от дървото за познаване 
на доброто и злото, не трябва 
да ядеш, защото в деня, в който 
ядеш от него непременно ще ум-
реш. ’Битие2:17. ’ Защото запла-

УСТОЙЧИВОСТ В ЖИВОТА  
И ПРЕД СМЪРТТА

Пр. Лауридо Камати
Президент на полето в Ангола

1 Май

6



тата на греха е смърт“ Римляни 
6, 3. 

Заради греха нашите прароди-
тели загубиха присъствието на 
ангелите и самия Бога в живота 
си. Също така загубиха и дома си 
в рая.“ Битие 3:22 и 23. Непослу-
шанието към Божия закон напъл-
но промени живота на човека към 
лошо. 

Устойчивост

В речника под понятието 
устойчивост четем „Способнос-
тта на индивида да посреща про-
блемите, да се адаптира към про-
мените, да преодолява пречки или 
да устоява на натиска в различ-
ни ситуации, стреса или шока от 
травматични събития.“ 

Ние всички обичаме живота. В 
рамките на семейството ние пла-
нираме бъдещето на нашите деца, 
защото искаме да се реализират 
добре професионално и да бъдат 
финансово независими. Това не е 
лошо. 

Също така желанието и меч-
тата на всяка брачна двойка е да 
живее заедно дълги години и да ум-
рат от естествена смърт в своя-
та старост, но не винаги става 
така. Бог ни съветва:

„Не мислете за утрешния ден, 
защото той сам ще се грижи за 
своето,“ Матей 6, 34

Устойчивост когато боли

Никъде в Божието слово не ни 
е обещано, че няма да умрем. Бог 
никога не е казал, че болестите 
няма да докосват Божиите чада. 
Той ни е обещал където и да сме 
да е с нас във всеки труден мо-

мент в живота. Скъпи братя и 
сестри, нека не забравяме, че сме 
грешници и грехът донесе смърт и 
болести на човечеството. 

Библията ни представя исто-
рията на един човек, Който 
е духовно устойчив по вре-
ме на изпитания, 

като ни разказва в Йов 1, 13-22 
„Един ден синовете и дъщери-

те на Йова ядяха и пиеха вино в 
къщата на първородния си брат. 

И ето дохожда вестител при 
Йова и казва – воловете оряха и 
ослиците пасяха при тях, когато 
савейците нападнаха и ги откара-
ха, а момците с остър меч погу-
биха; и оттървах се само аз да ти 
обадя. 

Докле и тоя говореше дохожда 
друг и казва – огън Божий от небе-
то падна, изгори овците и момци-
те и ги погълна; оттървах се само 
аз да ти обадя. 

Докле и тоя говореше дохожда 
друг и казва – халдейци, стъкмени 
в три чети, нападнаха камилите и 
ги откараха, а момците с остър 
меч погубиха; оттървах се само аз 
да ти обадя. 

Докле и тоя говореше, дохожда 
друг и казва-синовете и дъщерите 
ти ядяха и пиеха вино в къщата 
на първородния си брат, ето духна 
силен вятър откъм пустинята и 
обгърна четирите ъгъла на къща-
та; къщата се събори върху де-
цата, и те умряха, оттървах се 
само аз за да ти обадя. 

Тогава Йов стана, раздра гор-
ната си дреха, острига главата си 
и падна на земята та се поклони 
и рече- гол излязох от утробата 
на майка си, гол сте се и завърна. 
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Господ даде, Господ и взе; (както 
беше угодно Господу, тъй и стана) 
да бъде благословено името Гос-
подне!

Във всичко това Йов не съгре-
ши и нищо неразумно не изрече за 
Бога.“ 

Историята на живота на Йов 
ни представя икономическите и 
социалните проблеми от които 
е страдал и как за много кратко 
време той губи децата си и благо-
получието си, което води до един 
много нещастен живот. На фона 
на всичко това той остана верен 
на приоритет номер едно в живо-
та си, който беше да има непокла-
тимо доверие в Бог. 

„И тъй не напущайте вашето 
дръзновение, за което има голяма 
награда.“ Евреи 10, 35

От месец декември 2019 до 
момента КОВИД 19 пандемията 
увеличи значително проблемите 
на хората по целия свят. Иконо-
мическото положение на нации, 
семейства и индивиди се влошава 
все повече и причинява кризи и в 
отделното семейство. 

Пандемията предизвика смър-
тта на хиляди хора и продължава 
да убива по целия свят. Между Бо-
жия народ има също жертви-бра-
тя и сестри загубиха близки, прия-
тели и роднини. Това е реалността 
в момента, защото когато сме 
получили благословението да сме 
адоптирани като Божии деца чрез 
силата на Евангелието, не сме по-
лучили и безсмъртност. Така или 
иначе това ни очаква в бъдеще. 

Когато те измъчва болка, спом-
ни си за духовната устойчивост 
на патриарха Йов, как той можа 
да преодолее трудната ситуация с 
помощта на Бог, и същият този 

Бог иска така да те благослови и 
тебе.“ Не бой се защото аз съм с 
тебе, не се смущавай, защото аз 
съм Бог твой, Аз ще те укрепя и 
ще ти помогна.“ Исая 41, 10

Ние трябва да бъдем готови 
да приемем божия план

„Защото Моите мисли не са 
ваши мисли, нито вашите пъти-
ща са Мои пътища, казва Господ.“ 
Исая 55, 8

През 2010 година взех участие 
в една евангелизационна кампания, 
намираща се на 300 километра 
от град Лубанго в Ангола. Когато 
тръгвах от в къщи се помолихме 
със семейството ми за Божията 
закрила и очевидно всичко беше 
наред по отношение на здраво-
словното ни състояние. 

Беше моя задача да 

координирам транспорта на 
говорителите до мястото на кон-
ференцията. През този красив сле-
добед, когато гостите се тълпяха 
вече и аз бях готов да говоря, те-
лефона на моя колега иззвъня, за да 
съобщи за смъртта на дъщеря ми. 
Новината се разнесла бързо между 
всички колеги. С натъжени сърца 
те дойдоха при мене да ми кажат 
какво се е случило. Като човешко 
същество моите емоции и моята 
вяра бяха изпитани. Според моите 
грешни мисли сега не беше време 
Бог да допусне смъртта на дъще-
ря ми, защото аз бях на служба 
за спасение на души за Неговото 
царство. Но за Него това беше 
точното време да ме тества, 
дали Божията воля или моята е 
водеща в моя живот. Моите бра-
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тя предложиха да си съберем ба-
гажа и да тръгваме за погребение-
то. Но преди да вземем някакво 
решение, аз ги поканих да се помо-
лим, и след това им казах, че не 
можем да тръгнем и да оставим 
душите, които са идвали вече 3 
дни да чуят спасителната вест. 
Казах им, че Бог няма да одобри 
такова решение. Моята дъщеря 
беше умряла физически в очакване 
на възкресението, докато душите, 
които идваха там се нуждаеха от 
възкресение от духовната смърт 
чрез Божието слово – „Бог, богат 
с милост, поради голямата Си лю-
бов, с която ни обикна, макар да 
бяхме мъртви поради престъпле-
нията, оживотвори с Христа(по 
благодат сте спасени), и възкреси 
с Него и постави на небесата в 
Христа Исуса.“ Ефесяни 2, 4-6

В този момент Бог даде нови 
сили на всички участници в мисия-
та и ние продължихме с работата. 
Аз се изправих пред аудиторията 
благодарение на силата, която по-
лучих и започнах да проповядвам. 
Господ Исус казва в Йоан 15, 5 
„Без мене не можете да направи-
те нищо“. 

Когато разрешите на Божията 
воля да бъде изпълнена в живота 
ви и в най- малките неща, вие ще 
бъдете подготвени също да при-
емете Божията воля и в по-голе-
мите. 

Да се предадеш на Божията 
воля в живота си означава да за-
воюваш тишината в душата си 
и да си способен да завършиш ра-
ботата на Бог в собствения ти 
живот. 

„И това става от Господа Са-
ваота, чудни са Неговите съдби, 
велика е Неговата премъдрост. В 

молитвата си за своите ученици в 
евангелието на Матей 6 глава 10 
стих Исус казва-

„да дойде Твоето царство;да 
бъде Твоята воля, както на небе-
то, тъй и на земята“ 

Много от нас се молят- да 
бъде твоята воля-, и когато каз-
ваме тези думи, нямаме и пред-
става, че за да приемем Неговата 
воля, трябва да бъдем достатъч-
но устойчиви и да изтърпим това, 
което не искаме да се случи, ако е 
Неговата воля. Например ако се 
молим за болен човек и молим Бог 
за Неговата воля, това означава 
да се съгласим с Неговото суве-
ренно решение, дори това да е да 
ни отнеме някой любим. 

Понеже сме грешници ние 
сме смъртни

По време на гражданската 
война в Ангола, която опустоши 
страната за около 30 години като 
броим от датата на проклами-
ране на национална независимост 
през 1975 година, група пазеща съ-
ботата и вярваща в Библията и 
Духа на пророчеството трябвало 
да докаже, че не работи в събо-
та и не носи оръжие, Двойката 
която ръководела групата веднага 
била осъдена на смърт, за да се 
обезкуражат другите. В затвора 
им давали за храна само сурова ца-
ревица. След много страдания им 
казали, че на другата сутрин ще 
бъдат екзекутирани. По време на 
тази последна нощ заедно вярата 
им била силно изпитана. Тази нощ 
жената казала на съпруга си, че ще 
се отрече от вярата си, за да не 
я убият на разсъмване. Мъжът є 
респектирал решението є, но мно-
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го се натъжил, че тя ще се отрече 
от вярата си. Той є казал: „Пора-
ди твоето решение аз искам сега 
да се сбогувам с тебе докато сме 
заедно и лице в лице за последен 
път. Утре те ще ме убият и няма 
да се видим никога по-вече.“ 

Прощалните думи казани от 
съпруга причинили ужасна борба в 
неговата душа, борба, която само 
Господ Исус ще може да изясни, 
когато настъпи великия ден. 

Кошмарната нощ свършила и 
деня за окончателно решение на-
стъпил. Когато жената се събу-
дила тя изненадала мъжа си със 
следните думи:“ Няма да остана. 
Днес ще умрем заедно.“ Тогава до-
шли войниците и им заповядали да 
изкопаят собствените си гробове. 
Без колебание твърдата в реше-
нието си двойка взела лопатите 
и изкопала гроба за тях двамата. 
Войниците им заповядали да вля-
зат там и те смирено го напра-
вили, където ги убили и заровили. 
Това свидетелство го разказва 
една стара сестра от църквата. 

Заключение

Бързото изпълнение на проро-
чествата ни показва, че сцените 
описани в Откровение 13, 11-18 
скоро ще се изпълнят. Когато 
това се случи, Исус ще дойде да 

вземе своята църква, която сега 
се приготвя. В тази последна фаза 
църквата ще се състои от мъже 
и жени, които обичат Христос и 
са готови да дадат живота си и 
всичко, което притежават за до-
брото на църквата, както Исус я 
обичаше и даде живота си за нея, 
за да я прослави. (Ефесяни 5, 25-27). 
Като отделни личности и като 
семейства имаме нужда от така-
ва вяра, каквато ни показа тази 
двойка мъченици, такава вярност 
към Божията воля, ако искаме да 
влезем заедно в славното царство 
на Христос. А също и да имаме 
такава вяра, която ни прави спо-
собни да приемем дори мъчениче-
ство, а тази мяра е в ръцете на 
Бог и той може да ни я дари, ако е 
необходимо. В „Живота на Исус“ 
пише:

„Учениците не бяха надарени с 
такъв кураж и твърдост на мъче-
ниците, докато не беше необходи-
ма такава милост.“ Нашето пъте-
шествие на вярата минава покрай 
трона на милостта, и апостол 
Павел кани всички:“ И тъй нека 
дръзновено да пристъпваме към 
престола на благодатта, за да по-
лучим милост и да намерим благо-
дат за навременна помощ.“ (Евреи 
4, 16). Това време наближава бързо, 
за да направи място за друго съби-
тие, защото

„Благодат и милост ще слязат 
от трона, и правосъдие ще настъ-
пи.“ 

Нека да приемем смирено пока-
ната за милост да сме устойчи-
ви мъже и жени в Исус Христос! 
Амин!
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Йоан 3:16 Защото Бог тол-
кова възлюби света, че даде Своя 
Единороден Син, за да не погине ни 
един, който вярва в Него, но да 
има вечен живот:

В Едемската градина дойде 
дявола развали и разруши делото 
Божие което бе толкова красиво. 
Нямаше никаква надежда за нару-
шителите и всичко изглеждаше, че 
води към мрак и смърт.“ Грехопа-
дението на човека изпълни небето 

УСТОЙЧИВОСТ В 
ПРОПОВЯДВАНЕТО

Пр. Альфред Нгвеня
Зимбабве

6 Май

със скръб. Създаденият от Бога 
свят бе опетнен от про-
клятието на греха и обита-
ван от същества, обречени 
на нещастия и смърт. Като че ли ня-
маше изход за престъпилите закона.  
Ангелските песни на възхвала секна-
ха. Из небесните дворове настана 
жалеене поради падението, причи-
нено от греха. {ПП 63. 1}. Въпреки 
това, Божията любов бе толкова 
голяма, че човекът не можеше да 
се остави да загине от триумфи-
ращия дявол. Бог предаде своя 
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Своя син за изкуплението на чове-
ка. Може да изглежда като малко 
нещо за Бог да даде Своя син или 
за Исус да напусне небесните пре-
дели. Това може да се разбере като 
гледаме на безбройните изкушения 
или слушаме мъката на Исус на 
кръста на Голгота. Ние четем от 
2Коринтияни 8:9 „Защото знаете 
благодатта на нашия Господ Исус 
Христос, че, богат като бе, за вас 
стана сиромах, за да се обогати-
те вие чрез Неговата сиромашия. 
„Да победи злото и и неговите 
адски дела, необходима бе голяма 
жертва и себеотрицание. Погле-
днете Исус в неговия скромен дом 
в Назарет с неговото бедно се-
мейство. Много пъти извървявай-
ки дълги разстояния да достигне 
нуждаещите се души за да бъдат 
облекчени от бедност(духовна) и 
болест. Библията ясно ни казва, че 
той при своите си дойде, но той 
не бе приет и все пак не се отказа 
от Своята мисия. Без подслон и 
приятели, и все пак Той никога не 
се отказа от Своята мисия. 

Даване. 

В книгата Деяния, е писано: 
Деяния 20:35 Във всичко ви пока-
зах, че така трудещи се трябва 
да помагате на немощните и да 
помните думите на Господа Ис-
уса, как Той е казал: По-блаже-
но е да дава човек, отколкото 
да приема. Христос показа духа 
на себеотрицателност, Той даде 
вместо да получи. Принципът 
на проповядването на евангелие-
то е да дава. Въпреки че бе от-
хвърлен много пъти и изгонван 
той продължаваше да проповяд-
ва добрата новина. „греха – грях 

така оскърбителен за святия Бог,  
че трябваше да отдели Отца 
от Неговият Син. Хрис-
тос трябваше да стигне 
до дълбините на нещастието, за 
да спаси обречения на гибел човеш-
ки род“. {ПП 63. 2} И все пак беше 
битка, дори за Царя на вселена-
та, да призове своя син да умре за 
виновната раса. Но „Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Еди-
нороден Син, за да не погине ни 
един, който вярва в Него, но да 
има вечен живот“ Йоан 3:16. 

Сега. 

Христос изпълни своята ми-
сия и бе готов да се възнесе на 
небесата, и все пак работата 
сега започваше. Тогава той даде 
поръчението на своите после-
дователи да продължат с рабо-
тата. Матей 28:19-20 „Идете, 
прочее, научете всичките на-
роди, и кръщавайте ги в името 
на Отца и Сина и Светия Дух,  
20 като ги учите да пазят всичко 
що съм ви заповядал; и ето, Аз съм 
с вас през, всичките дни до свър-
шека на века. [Амин]“. Учениците 
бяха тези които да продължат 
работата напред при всякакви ус-
ловия въпреки че те на разбираха 
поръчението, което трябваше да 
изпълнят. Когато Той ги изпрати 
да проповядват наближаването на 
небесното царство, те се върнаха 
радостни, че демоните им се под-
чиняват. Въпрек това, Исус про-
дължи казвайки нещо, което им 
показа каква работа, която тряб-
ваше да поемат. Иоан 16:33 „Това 
ви казах, за да имате в Мене мир. 
В света имате скръб; но дерзайте 
Аз победих света“. От тези думи 
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трябваше да разберат, че пътя 
не бе лесен, и това разбраха от 
първият им мисионски опит. Лука 
10:3 „Идете: ето, Аз ви изпращам 
като агнета посред вълци“. 

По време на проповядване 
на евангелието те трябваше да 
срещнат хора,които им се проти-
вопоставят,които ги преследват 
и смущават,и въпреки всичко де-
лото трябваше да напредва,дори 
когато им се струваше,че пътят 
е непроходим. Сатана се старае 
да работи много хитро и лукаво,за 
да блокира евангелското дело,като 
се съюзява с тези,които се проти-
вопоставят на евангелизирането. 

Днес. 

Работата за спасението на 
души предстои да бъде завърше-
на, а учениците не са много. Оз-
начава ли, че Божият работа се е 
провалила? Не 2 Коринтияни 5:18 
„А всичко е от Бога, Който ни 
примири със Себе Си чрез [Исуса] 
Христа, и даде на нас да служим 
за примирение“. Когато шампи-
оните и героите паднат, други се 
издигат да поемат кормилото и 
продължават въпреки трудности-
те които срещат и могат да 
кажат; Римляни 1:16 Защото не 
се срамувам от благовестието 
[Христово]; понеже е Божия сила 
за спасение на всекиго, който вяр-
ва, първо на юдеина, а после и на 
езичника. Понякога изглежда срам-
но да проповядваш евангелието 
докато другите се стремят към 
богатствата на този свят. Из-
глежда безсмислено младите хора 
да отидат в мисионско училище 
докато техните връстници изби-
рат да продължат със светско об-

разование. Въпреки това, ранните 
ученици не се срамуваха да бъдат 
наричани с всякакви имена. Ние 
трябва да следваме стъпките на 
учениците както те следваха Хри-
ста въпреки обстоятелствата. 
Нека да бъдем готови да повто-
рим, пеем същата песен, която 
те пяха: Римляни 8: 35-39 Кой ще 
ни отлъчи от Христовата любов? 
скръб ли, или утеснение, гонение 
или глад, голота, беда, или нож?  
36 (защото, както е писано: „Уби-
вани сме заради Тебе цял ден; Счи-
тани сме като овце за клане“).  
37 Не; във всичко това става-
ме повече от победители чрез 
Този, Който ни е възлюбил.  
38 Понеже съм уверен, че нито 
смърт, нито живот, нито анге-
ли, нито власти, нито сегашно-
то, нито бъдещето, нито сили,  
39 нито височина, нито дълбочи-
на, нито кое да било друго създа-
ние ще може да ни отлъчи от Бо-
жията любов, която е в Христа 
Исуса, нашия Господ“. Множество 
трудности заплашват евангелския 
работник, но той трябва да про-
дължи докато мисията е завърше-
на. Някой които е плах, може да 
не направи нещо. Ние не трябва 
да очакваме пътя да бъде по-лесен 
за нас в сравнение с времето на 
ранните последователи на Хрис-
тос който донесоха добрата но-
вина до нас. 

Аврам. 

Бог призова Аврам от негово-
то семейство да отиде да свиде-
телства за Него пред народите 
които не го познаваха. Той тряб-
ваше да следва наредбите и води-
телството Божие. Битие 12:1 То-
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гава Господ каза на Аврама: Излез 
от отечеството си, измежду рода 
си и из бащиния си дом, та иди 
в земята, която ще ти покажа. 
Евреи 11:8 С вяра Авраам послуша, 
когато бе повикан да излезе и да 
отиде на едно място, което щеше 
да получи в наследство, и излезе 
без да знае къде отива,. Той не се 
установи на едно място, той про-
дължи да се мести от място на 
място. Веднъж глад заплашваше 
целия Аврамов дом, така че той 
загуби вяра в Бог, той отиде в 
Египет без да се допита до Бог. 
Заради трудности, той почти за-
ряза Ханаан за винаги, но се върна. 
В годините си на старост му бе 
поискано да даде синът си в жерт-
ва, той никога не отказа сина си 
на Бог. В допълнение, днес на нас 
може да ни се изиска да напуснем 
прекрасния си дом, къщи и земи и 
дори нашите богатство обещава-
щи кариери поради евангелието. 
Като Аврам, след като сме под-
държали мисионската дейност мо-
жем да се сблъскаме с дълготрай-
ни условия които да ни накарат 
да се върнем към старата си ра-
бота. Въпреки това не трябва да 
се вслушваме в гласа да отстъпим 
– вървете напред. 

Павел.

Нека да си припомним Павел 
като шампион по евангелизиране.

Павел проповядваше евангелие-
то с болка и страдание. Въпреки 
това, той винаги бе насърчаван 
от Христовите думи, който каза 
аз съм с вас до свършека на века. 
Неговото преживяване бе: „аз по-
вече: бил съм в повече трудове, в 
тъмници още повече, в бичувания 

чрезмерно, много пъти и на смърт.  
Пет пъти юдеите ми удариха 
по четиридесет удара без един;  
три пъти бях бит с тояги, вед-
нъж ме биха с камъни, три 
пъти съм претърпял корабо-
крушение, една нощ и един ден 
съм бил по морските дълбочини.  
Много пъти съм бил и в пъте-
шествия; в опасност от реки, 
в опасност от разбойници, в 
опасност от съотечествени-
ци, в опасност от езичници, в 
опасност в град, в опасност в 
пустиня, в опасност по море, 
в опасност между лъжебратя;  
в труд и мъка, много пъти в нес-
пане, в глад и жажда, много пъти 
в неядене, в студ и в голота“ 2 
Коринтяни 11 23:27. С тези труд-
ности той привлече много към 
Христа. Павел установи много 
църкви в много нации. Излекува 
болни, изгони демони, обучи много 
работници и написа много книги 
от библията ние четем и се на-
слаждаваме днес. 

Стефан

Библията ни казва, че Сте-
фан бе първия мъченик. Той умря 
за евангелието, което той смело 
проповядваше. Духа на пророчест-
вото говори за неговата непоко-
лебимост в проповядването на 
евангелието: „Стефан, главният 
от седемте дякони, бе човек бла-
гочестив и с голяма вяра. Евреин 
по рождение, той говореше гръц-
ки и беше запознат с обичаите и 
живота на гърците. Затова на-
мери възможност да проповяд-
ва евангелието в синагогите на 
гръцките евреи. Бе много активен 
в Христовото дело и смело про-

14



повядваше вярата си… Виждайки 
силата, придружаваща пропове-
дта на Стефан, свещениците и 
управниците изпитваха яростна 
злоба. Вместо да се смирят и да 
приемат представените дока-
зателства, решиха да смълчат 
гласа му, като го предадат на 
смърт… Решиха да рискуват за 
последствията. Хванаха го и го 
изправиха пред Синедриона за раз-
пит“. {ДA 98. 1}. Нека си припом-
ним смелия дух на Стефан; в резул-
тат, Савел се обърна защото бе 
докоснат от непоколебимостта 
на Стефан. Може да ни се наложи 
да напоим градината на евангелие-
то с кръвта си ако Бог позволи и 
се прослави. Нека бъдем готови да 
продължим с евангелието на мира. 

Какво да кажем за Ян Хус, 
Джером, Мартин Лутер и други-
те които бяха призовани да сви-
детелстват за Христа всред го-
рящите пламъци пеейки песента 
на евангелието до последния си 
дъх. Веднъж когато Джером ви-
дял как наказвали Ян Хус той се 
уплашил и се оттеглил, но него-
вата съвест не му позволила и 
той решил да пострада със своя 
брат заради евангелието. „той се 
поддаде и се съгласи да се подчини 
на събора. Обеща, че ще се при-
държа към католическата вяра и 

прие съборното решение, осъж-
дащо ученията на Уиклиф и Хус 
с изключение на „светите исти-
ни“, които бяха проповядвали {ВБ 
111. 1}. Но в усамотението на 
затвора осъзна какво бе направил. 
Куражът и верността на Хус из-
пъкнаха в контраст с неговото 
отричане от истината. Спом-
няше си за Божествения Учител, 
на Когото бе обещал да служи и 
Който заради него бе претърпял 
смърт на кръста. ….Скоро отно-
во бе изправен пред събора. Под-
чинението му не бе задоволило 
неговите съдии. Тяхната жажда 
за кръв, възбудена от кръвта на 
Хус, търсеше нови жертви. Йеро-
ним би могъл да запази живота си 
само, ако се отречеше безусловно 
от истината. Но той бе решил да 
изповяда вярата си и да последва 
в пламъците своя брат мъченик. 
{ВБ 112. 1}. Всред преследвания 
ние може да се почувстваме за-
плашени и обвзети от страх. Но 
нека вървим напред проповядвайки 
евангелието знаейки, че Божия мир 
ще ни пази и Христос както обе-
ща той е с нас до края на света. 
Бъдейки синове и дъщери на Бог 
нека приемем тази работа като 
наша. Нека помним, че ние сме 
наследници на царството. Бъдете 
вечно благословени продължавайки 
напред със словото на живот. 
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УСТОЙЧИВОСТ В 
ДУШЕВНОТО ЗДРАВЕ

Физиотерапевт Марлени Буритика
Колумбия

7 Май

«Душата ми прилепна за пръстта; 
Съживи ме според словото Си.» 
(Псалом 119:25). 

Усъваршенстването на ума е 
нещо което дължим на себе си, на 
обществото и на Бог. (2 У. Х. Л с. 
374. 2) Душевното здраве трябва 
да е свързано с всекидневния жи-
вот на всеки – то се отнася до 
това как всяка личност реагира на 
основните дейности в общество-
то, да разбира как да хармонизира 
желанията, копнежите, възмож-
ностите, идеите, чувствата и 
моралните ценности с изисквания-
та да отговарят на изискванията 

на живота. Психичното здраве 
зависи от няколко неща: как чо-
век се чувства пред себе си, как се 
чувства пред другите хора и как 
човек отговаря на изискванията 
на живота. (Carrazana, 2003)

През 2005 година Шотландско-
то правителство определи психич-
ното здраве като: «психическата 
и духовна устойчивост, която ни 
позволява да се радваме на живота 
и да оцелеем от болка, разочаро-
вание и тъга. Това е положително 
чувство за благополучие и основна 
вяра в себе си и в достойнството 
на човека и това на други «(Шот-
ландско правителство, 2005). 
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Наскоро имаше много проме-
ни, но някои от най-очевидните 
включват промените, причинени 
от пандемията, които включват 
затвореност, липса на икономиче-
ски ресурси и задължителна изола-
ция. Това прави реалността да из-
глежда като филм и в някои случаи 
тези събития пораждат чувства, 
които, ако не бъдат контролира-
ни навреме, могат да причинят 
психологически разстройства. 
През целия си живот ще се сблъск-
ваме с различни негативни ситу-
ации (загуба на любим човек, сан-
тиментални сривове, физически 
заболявания, икономически затруд-
нения и социални проблеми), които 
могат да променят нормалния ни 
ритъм, като произвеждат големи 
количества стрес. 

Изправени пред тези 
несгоди, могат да се 
предприемат няколко 
подхода:

Първият би бил да се проти-
вопоставим на ситуацията от 
страх и несигурност, опитвайки 
се да се върнем към психологиче-
ското състояние преди появата 
на ситуацията. 

Това ще доведе до голям психо-
логически проблем, при който ще 
се видят чувства на вина, страх 
и разочарование, което ни води до 
психическо състояние на остра де-
пресия или клинична тревожност. 

Вторият подход е да приемем 
новата ситуация, нещо, което по-
знаваме като устойчивост. Това 
обаче надхвърля простото при-
емане. Ще трябва да се адаптира-
ме по положителен начин, да сме 
готови да се поучим от него и да 

станем по-добри хора поради това 
премеждие. 

Християните трябва да на-
предват с правилото за устойчи-
вост и ако смятаме, че го нямаме, 
трябва да го поискаме от Бога. С 
тази добродетел Той ще ни даде 
сила да се противопоставим на 
всяко разстройство. Нека разгле-
даме случая на Ноемин, смела и 
трудолюбива жена, която не беше 
освободена от настоящи психоло-
гически заболявания като стрес, 
депресия, страх и безпокойство. 
Въпреки че се сблъсква с толкова 
много болка в живота си, тя ни-
кога не се отказва и продължава 
напред, докато не доведе снаха си 
до щастлив край. 

Неомин, от Витлеем Юдов, 
беше емигрирала със съпруга си 
и двете си деца в Моавските 
земи, където и тримата умряха, 
оставяйки Ноемин в безпомощ-
но състояние, без двете си деца 
и съпруга си (Рут 1: 3). В тази 
драматична ситуация тя реши да 
се върне във Витлеем и промени 
името си на Мара (горчивина). Тя 
беше придружена от снаха си Рут, 
която в жест на изключителна 
лоялност заяви: „Вашият народ 
ще бъде мой народ и вашият Бог 
ще бъде мой Бог“. Наоми въпреки 
че беше изпитана докрай, никога 
не загуби вярата си и ни показа, 
че когато зависим от Бог, можем 
да бъдем психологически силни и 
устойчиви. 

Области на психическа 
устойчивост в живота на 
Наомин. 
Недостиг на храна и 
имиграция (страх и 
несигурност). 
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Трябваше да приеме, че трябва 
да напусне мястото на произход в 
търсене на по-добър живот, за да 
нахрани децата си. Може би ми-
слите є бяха заети с много неща, 
но основното по това време беше 
приоритетът за оцеляване, стрес, 
страх и несигурност, които пре-
следваха съзнанието ѝ. Знаеше, че не 
може да направи повече, тъй като 
даваше всичко от себе си за децата 
си, когато вземаше решението да 
замине за Моавските земи. 

Точно както по времето на 
Ноемин, подобна ситуация съ-
ществува и днес. Много от наши-
те приятели, семейство и братя 
в църквата трябваше да преживе-
ят миграции и глад, причинявайки 
подобни психологически състояния 
като тежък стрес и тревоги, кои-
то засягат нервната им система. 
Но нека видим как псалмистът 
Давид е издържал, когато е прежи-
вял тези трудни обстоятелства. 
Той прослави Бог, казвайки: „Защо 
си отпаднала, душе моя? И защо се 
смущаваш дълбоко в мене? Надя-
вай се на Бога; аз още ще Го славо-
словя: <Той е> помощ на лицето 
ми и Бог мой.“ Псалом 42:11 Точно 
като Давид, ние сме призовани да 
разчитаме на Бог, тъй като Той е 
единственият ни източник на въз-
становяване. 

2. Смърта на нейния съпруг 
и деца( самота, тъга и 
депресия). 

Когато любим човек умре, и осо-
бено съпруг, мозъкът ни страда, 
тъй като трябва да се научи да 
се адаптира към различен живот 
от този, който преди това е жи-
вял с другар. Мъката засяга всички 

области: физическа, емоционална, 
познавателна, социална и духовна. 
Влияе на мислите и поведението. 
Ноемин не беше изключение от 
тази голяма загуба. Трябваше да 
се изправи пред болката и тъгата 
си с голяма смелост и сила, как-
то физическа, така и емоционал-
на. Силата в Бог я подготви за 
следващото изпитание: смъртта 
на нейните деца. Тази ситуация се 
смята за една от най-стресиращи-
те и болезнени, през които човек 
може да премине. Много родители 
не се възстановяват от загубата 
и вътрешният им баланс е нару-
шен. Но тази смела жена, която 
разчиташе на Бог, също тъгува-
ше в скръб и след това приемаше 
тези обстоятелства със смелост 
и сила, демонстрирайки още вед-
нъж, че зависимостта и вярата 
в Бог винаги ще ни помогнат да 
бъдем устойчиви и да преодоле-
ем загубите или травмиращите 
обстоятелства, които сме пре-
живели. 

3. Отговорност към нейните 
снахи. 

Въпреки цялата болка, тъга и са-
мота, които тази жена изпитва-
ше, тя не остави отговорността 
си към снахите си. Духът є все 
още беше силен и емоционалната 
є отговорност изигра важна роля, 
която є даде сили да разбере по-
добре какво трябва да направи. 
Тъй като правилните решения не 
могат да бъдат взети със слабо 
психическо здраве, важно е да при-
знаем волята и устойчивостта на 
Ноемин в този момент, тъй като 
тя успя да вземе най-добрите ре-
шения за нея и снахите си. 
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4. Тя се върна в земята си 
и промени името си на: 
„Мара“ (тъга и горчивина). 

Нормално е, че при загуба и са-
мота искаме да се върнем там, 
където се чувстваме защитени и 
удобно. След като премина през 
всички тези изпитания, в кои-
то усети, че психологическите є 
функции достигат своите грани-
ци, тя решава да се върне при по-
знатите є и да смени името си. 
Тъй като чувстваше, че трябва да 
има име, което да представя чув-
ствата й, тя избра Мара, което 
означава „Горчивина“. С това име 
тя изрази мъката, разочарование-
то, гнева и самотата, които има-
ше в сърцето си. 

Човешкото същество се об-
новява постоянно и има вродена 
тенденция към по-високи нива на 
здраве и лична реализация. Тази 
тенденция е присъща за природа-
та на човека, която включва тен-
денцията да оцелява, да се развива 
телесно и духовно, да обича, да за-
доволява своите потребности, да 
признава себе си, да превъзхожда, 
да се самореализира, да интегри-
ра и поддържа своя вътрешен ред. 
Виждаме как дори Ноемин е успяла 
да стигне до родния си град със 
снаха си, дори след като е преживя-
ла всички тези несгоди и чувства. 
Тя насочваше снахите си с мъдри 
съвети, постигайки по-добро ка-
чество на живот. В резултат на 
това те видяха наградата, която 
Бог бе запазил за нейната вярност 
и устойчивост. 

Каква прекрасна мисъл е, че 
Исус знае всичко за болките и мъ-
ките, които носим. Във всичките 

ни страдания Той беше страдал. 
Някои от нашите приятели не 
знаят нищо за човешкото неволя 
или физическа болка. Те никога не 
са болни и следователно не могат 
да влязат напълно в съчувствие 
на болните. Но Исус е трогнат 
от чувството за нашата немощ. 
(2 У. Х. Л, с. 512. 3). Псалмистът 
го казва така: „Както баща жали 
чадата си, <Така> Господ жали 
ония, които Му се боят.“ (Psalms 
103:13) 

Удовлетворяващо е да знаем, 
че нашият възлюбен Бог винаги е 
наясно с нашите нужди и че тряб-
ва само да положим нашата зави-
симост, вяра и надежда в Него и 
Той винаги ще отговаря на наши-
те молитви. Той ни е дарил с мно-
го способности да бъдем всеки ден 
по-добри, като по този начин под-
чертава онзи дар на устойчивост, 
който всеки от нас трябва да 
има. Като хора и като християни, 
ние демонстрираме, че можем да 
се възстановим и да израстваме 
в процеса, докато се научаваме да 
управляваме своите настроения, 
чувства и мисли. „(Праведните) 
извикаха, и Господ послуша, И от 
всичките им беди ги избави. 18Гос-
под е близо при ония, които са със 
съкрушено сърце, И спасява ония, 
които са с разкаян дух. Псалом 
34:17-18

„Умът трябва да бъде обучен 
чрез ежедневни тестове за навици 
на вярност, за усещане за претен-
циите за право и дълг над склон-
ността и удоволствието. Така 
обучените умове не се колебаят 
между добро и зло, като тръс-
тиката трепети от вятъра; но 
веднага щом нещата дойдат пред 
тях, те веднага разпознават, че 
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принципът е включен, и инстинк-
тивно избират правилното, без 
дълго да разискват въпроса. Те са 
лоялни, защото са се обучили в на-
вици на вярност и истина.“ (1 У. 
Х. Л. с. 74. 1)

„Изпитанията на живота са 
Божиите работници, за да пре-
махнат примесите и грубостите 
от характера ни. Тяхното изси-
чане, квадратиране и издялкване, 
изглаждането и полирането им е 
болезнен процес; трудно е да бъде 
притиснат до шлифовъчното ко-
лело. Но камъкът се изнася под-
готвен да запълни мястото си в 
небесния храм. Върху никакъв без-
полезен материал Учителят не 
полага толкова внимателна, за-
дълбочена работа. Само Неговите 
скъпоценни камъни са полирани по 
подобието на дворец. (Мисли от 
планината на блаженствата с. 10. 
3)

В продължение ще обсъдим 
начини за изграждане на 
повишена устойчивост: 

Постоянната молитва и изу-
чаването на Божието Слово неза-
бавно променят вашето мислено 
отношение. Има много хора, кои-
то са излекувани психически чрез 
прилагането на тези лечебни ме-
тоди. Съзерцанието на природата 
и диетичните промени насищат с 
кислород мозъка ви и активират 
невроните ви по положителен на-
чин, преобразяват погледа ви и но-
сят мир и радост в сърцето ви. 
Устойчивостта ви кара да се из-
дигнете от всяка криза и ви кара 
да търсите нови възможности за 
растеж и напредък на всяко духов-
но, морално и професионално ниво. 

Ще постигнете целта си със задо-
волство, след като сте постигна-
ли постиженията си, дори ако 
пътят ви е прекарал през долина 
на болката. Винаги ще можете да 
вземете информирани решения, 
които ще ви дадат увереност и 
сигурност, приемайки промените, 
които са необходими от ваша 
страна. С Божията мъдрост ще 
избягате от стресовите събития, 
които обществото изисква от 
вас, и ще търсите здравословна 
среда за ума си. 

Необходимо е, скъпи мои братя 
и сестри, да обърнем внимание, 
когато даден модел на поведение 
се повтаря и не се адаптира дъл-
го време без оправдание, защото 
това е тревожна тенденция. Бо-
жието слово ни дава много сред-
ства за изцеление, но ако няма 
резултат от психическо изцеление 
чрез вече споменатите средства, 
трябва да потърсите професио-
нална подкрепа. 

Трябва да се грижим за умо-
вете, както бихме се грижили за 
сърцето, бъбреците или кръвта 
си. Всичко, което засяга ума: де-
пресия, безпокойство, разочарова-
ния; всяка психическа болка, е от 
най-голямо значение. Неполагане-
то на психичните грижи може да 
доведе до психични разстройства, 
които по-късно ще бъдат нелечи-
ми и ще причинят по-големи стра-
дания на индивида и семейството 
или, както видяхме в някои случаи, 
понякога хората стигат до от-
чаяно положение, когато търсят 
самоубийството като бягство от 
този психологически натиск и пси-
хични проблеми. Докато не обър-
нем сериозно внимание на това, 
няма да можем да видим добре 
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оформени домове, пълни с хармо-
ния и мир. 

Невъзможно е да видим „мал-
ко небе“ в домовете си, когато 
член на семейството страда от 
биполярност, шизофрения или ня-
какво друго психично заболяване. 
Трябва да разберем, че психичните 
заболявания или някакво паническо 
разстройство не са демони, както 
някои хора казват. Те са болести 
на ума, които в някои случаи се 
придобиват, поради токсичното 
поведение на техните семейства 
или обстоятелствата преди раж-
дането. 

Отправям покана към всички 
млади хора, които биха искали да 
се оженят и да имат деца. Моля, 

оценете психичното си поведение 
и навици, за да избегнете бъдещи 
разводи или повтарящи се модели. 
Исус казва в Словото си:“ Изце-
ли ме, Господи, и ще бъда изцелен“ 
Еремия. 17:14

Повече от всякога семейства-
та се нуждаят от добродетелта 
на устойчивостта, силата на Све-
тия Дух, за да ни помогнат да се 
подкрепяме взаимно, и силата на 
волята да кажем: «Възможно е. 
Мога да премина през това» Бо-
жията доброта и милостта Му 
ще донесат изцеление на ума. 

«Възлюбений, молитствувам 
да благоуспяваш и да си здрав във 
всичко, както благоуспява душата 
ти.» (3 Йоаново 1: 2). 
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Разнообразието на климата в 
природата възпроизвежда съот-
ветни реакции в човека и семейния 
му живот. Има прекрасни слънче-
ви дни, в които семейството иска 
да се възползва от деня за дейнос-
ти извършвани заедно, или облачни 
и дъждовни дни, в които семейни-
те дейности имат ограничения. 
Понякога има бурни дни, в които 
не само съществуват някои огра-
ничения, но в които семейството 
преживява страхове, тогава деца-
та гледат към родителите си за 

УСТОЙЧИВОСТ ПРИ 
СЕМЕЙНА КРИЗА

Пр. Пабло Хунгер
САЩ

8 Май

защита. По същия начин, семей-
ството има различни преживява-
ния не само предизвикани от бури 
в природата, но от множество 
лоши фактори, които се отразя-
ват на хармонията и здравето на 
дома. Всяко семейство е изправе-
но пред различни ситуации в жи-
вота, което изисква стабилност. 

Както бурята разруши къщата 
на човека от притчата за домо-
вете построени върху пясъка и 
скалата, ако нямаме здрава осно-
ва, домът ни може да бъде сери-
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озно засегнат. Никога не трябва 
да мислим, че ако къщата падне, 
без проблем можем да построим 
друга. Всичко това изглежда лесно, 
но ако преживяваме семейна кри-
за, не можем лекомислено да при-
емем, че ако този дом не върви, 
ще създадем друг. Рядко размишля-
ваме върху последствията, които 
кризата нанася на дома. 

От една страна, трябва да взе-
мем в предвид, че семейните кри-
зи не засягат единствено нас, че 
е необходимо да анализираме про-
блема, и че всеки член от семей-
ството е засегнат емоционално, 
умствено и духовно. Щастието 
ни се състои в хармонията меж-
ду тялото, душата и духът, от 
които се състои човешкото съще-
ство. В семейните кризи, трябва 
да вземем в предвид, че всеки член, 
партньор, родител, и дете развива 
устойчивост, която е следствие 
на кризата която преживява. 

От друга страна, е от значе-
ние да знаем, че в семейството 
имаме отговорност не само към 
партньора си, но и към Бог, как-
то в Притчи 2:17 се казва „която 
е оставила другаря на младостта 
си, и е забравила завета на своя 
Бог.“ Отговорността на брака 
продължава цял живот. Това озна-
чава, че винаги трябва да търсим 
възстановяването, хармонията и 
щастието на дома ни и да знам, 
че Божият път не е развод и пов-
торен брак. 

Какво е стабилност в дома?

Стабилност е способността 
човек да посрещне ситуации, кои-
то са трудни предизвикателства 
за него, без да спира да бъде щаст-

лив. Реакцията е която предизвик-
ва действие. Когато има буря, 
дърветата са устойчиви на вятъ-
ра. Еластичността на дървото, 
чрез която то се огъва, лежи в 
основата на устойчивостта му 
пред бурята. Бурите ще укрепят 
корените на дървото, като сти-
мулират растежа им, или ще го 
съборят. 

Стабилността е способнос-
тта да се уреди живота, когато 
се изправяме пред трудни ситуа-
ции, които преминаваме с щастие 
и хармония в дома. 

Бих искал да дам личен пример. 
Поради честата смяна на работ-
ното място и на дома, което 
често ни се случва като пасто-
ри, семейството ни се нуждае от 
стабилност. Преди време, една от 
дъщерите ми плака през нощта и 
ми каза: «Татко, кога ще отидем 
в новата къща?» Въпреки че Бог 
ни беше осигурил удобно място за 
живот с помощта на братя и дру-
ги интересуващи се души, смяната 
на местоживеенето, ограничено-
то пространство без възможност 
за индивидуални, подредени по 
свой вкус стаи, както преди, това 
предизвика емоционална буря в жи-
вота на дъщеря ми. 

Кои са нещата, които 
довеждат до стабилност в 
дома?

Има няколко причини, които се 
отразяват на хармонията в се-
мейството и можем да ги разде-
лим на външни и вътрешни. 

Външните причини могат да 
са загуба на работа, Covid 19 пан-
демията, политически проблем, 
кражба, природно бедствие, опа-
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сен квартал, в който живеем, ин-
циденти и т.н. 

Вътрешните причини могат да 
са болести, спорове между съпру-
зи, спорове между родители и деца, 
насилие в семейството, пороци, 
които се отразяват на член от 
семейството, изневяра на брачна-
та клетва, премествания, починал 
роднина, и т.н. 

Както виждаме, има много за-
плахи, които въздействат на хар-
монията и щастието на семей-
ството. 

Какво можем да направим 
като родители?

Има няколко неща, които ще 
ни помогнат в изграждането на 
стабилност. 

1. Представяне на нуждите ни 
пред Всемогъщия

2. Комуникация
3. Анализиране
4. Реорганизиране
5. Сплотеност
6. Съветване
Специално за външните при-

чини, нямаме контрол върху от-
разилата ни се ситуация, но са 
необходими общите усилия на 
семейството, за да може да про-
дължи напред. Не можем да прене-
брегнем проблема, понеже по този 
начин ще ни нанесе повече вреда. 

Ако бащата загуби работата 
си, семейството трябва:

1. Да се събере и в молитва да 
представи нуждата си пред Бог. 

2. Да обсъди новата ситуация. 
3. Да анализира значението на 

живот с малко доходи. 
4. Да реорганизира разходите. 

Всеки член на семейството тряб-
ва да види къде могат да се избе-

гнат ненужните разходи. 
5. Може би друг член от се-

мейството ще трябва да търси 
временна работа, за да посрещне 
семейните нужди. 

6. Да намери нова работа. 
Еф 3:20: „А на Този, Който, 

според действуващата в нас сила, 
може да направи несравнено пове-
че, отколкото искаме или мислим.“ 

Спомням си когато бях болен 
от Covid-19, семейството ми се 
нуждаеше от устойчивост. Имах 
сериозни страхове да не загубя 
живота си. Как може да помогне 
всеки член от семейството? Как 
да се справим с тази ситуация? 
Трябваше да започнем да отделя-
ме време за съвместни разговори 
и да се окуражаваме, доверявайки 
се, че Бог ще се грижи за всеки 
един от нас според волята Си. 
Също трябваше да планираме как 
да се справим с болестта. Трябва-
ше по най-добър начин да стиму-
лираме имунната система, пома-
гайки си в грижата един към друг 
независимо, че всички бяхме болни. 
Но на първо място, беше важно 
да отделяме време за молитва и 
доверие в Бог. Също беше голямо 
благословение да споделим нужда-
та си с духовното ни семейство и 
да знаем, че другите се молят за 
възстановяването ни. 

Много пъти, човешката реак-
ция е да търси виновник за пробле-
ма и да го обвини. Това не променя 
ситуацията и може по-късно да 
отблъсне един от друг членовете 
на семейството. По принцип, ко-
гато вътрешни случки въздейст-
ват върху семейния живот, те са 
свързани с грешки на член от се-
мейството. Ако някой е сгрешил, 
е време искрено да признае греха 
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си, да поиска прошка, и да помоли 
Бог да му помогне да се промени и 
продължи напред. 

Ако сме съгрешили, сгрешили, 
или провалили в отговорността 
си, като съпрузи, родители, или 
деца, вдъхновения съвет на Яков 
5:16 ни казва: „И тъй, изповядай-
те един на друг греховете си, и 
молете се един за друг, за да оз-
дравеете. Голяма сила има усърд-
ната молитва на праведния.“ Само 
при изповядване на греховете си, 
ще бъдем свободни от вина. Това 
е първата стъпка в изцелението 
на раните. 

Защо носим проблемите си дни, 
месеци и години, както и стра-
данието в себе си? Защо продъл-
жаваме да нараняваме членовете 
на семейството си чрез грешни 
действия? Еф. 4:26 ни казва, „Гне-
вете се, но без да съгрешавате; 
слънцето да не залезе в разгневя-
ването ви. „Нека не позволяваме 
да минава време, след като сме 
допуснали грешка. Преди края на 
деня, нека потърсим помирение и 
да работим върху лекуването на 
раните на сърцето и душата. Ако 
ние, като съпрузи, сме допуснали 
грешка, трябва да отделим време 
за разговор с партньорите си. Ако 
ние като родители сме допуснали 
грешка, трябва да повикаме деца-
та си и да се научим да искаме 
прошка и да търсим помирение. 

Друга форма на стабилност е 
да се „втвърдим“ с другите чле-
нове но семейството си. То е 
често срещано, и даже се казва, 
че развиваме „крокодилска кожа“. 
Това е грешен, човешки начин на 
действие. Втвърдяването също 
ни отдалечава от другите. Трябва 
да обединим умовете и сърцата си 

за да намерим силата от, която 
се нуждаем за да продължим на-
пред заедно. 

Има случаи, когато въпреки че 
се опитваме да правим най-добро-
то по време на семейната криза, 
след всеки опит, отслабваме и 
кризата само се усилва. Чувства-
ме се като в ров, безсилни да из-
лезем от него. Единственият из-
ход е да извикаме за помощ. Скъпи 
съпрузи, ако се чувствате слаби и 
не виждате изходен път, то раз-
решението е да не се разделяте с 
партньорът си и да търсите друг, 
но да търсите помощ от семеен 
консултант, пастор, който може 
да ви подкрепя в процеса на въс-
тановяване на дома ви и в довери-
ето в Божията сила. 

Как да изградим стабилност 
в децата си така че да могат 
да победят моменти на 
кризи

Ако преминаваме през семей-
на криза, като родители трябва 
да отделим време да изслушаме 
децата си. Чрез разговор ще има-
ме възможност да се запознаем с 
техните нужди, да им помогнем 
да изразят опасенията си, и да ги 
укрепим с успокоението, че не са 
сами в борбите си. Като родители 
сме убежище за децата си и чрез 
добро общуване, им помагаме да 
поддържат своята безопасност, 
идентичност и постиженията си 
в разгара на конфликтите. Трябва 
да им покажем, че доверието ни 
е в Бог, и че той ще ни изведе 
от конфликта, както и че Бог има 
прекрасни неща за нас, ако ходим 
по Неговите стъпки. В зависи-
мост от възрастта на децата ни, 
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не винаги им е лесно да изразят 
вътрешните си борби. На децата 
ни ще е от помощ да прекарваме 
време с тях, за да отворят сърца-
та си и да търсим заедно разреше-
ние на техните нужди. 

Давид имаше конфликти с де-
цата си, понеже беше пренебрег-
нал общението си с тях. Авеселом 
запали огън в нивите готови за 
жътва за да привлече вниманието 
на баща си. В 2. Царе 14: 31-32 че-
тем „Тогава Йоав стана та отиде 
при Авеселома в къщата му и му 
каза: защо са запалили слугите ти 
нивата ми? А Авеселом отговори 
на Йоава: ето, пратих до тебе да 
кажат: Дойди тук за да те пра-
тя при царя да кажеш: Защо съм 
дошъл от Гесур? По- добре щеше 
да е за мене да бях още там; сега, 
прочее, нека видя лицето на царя; 
и ако има неправда в мене, нека 
ме убие.“

Псалмиста се изразява в Psalm 
119: 28 така: „Душата ми се топи 
от тъга; Укрепи ме според сло-
вото Си.“ Когато преминаваме 
през период на борби, душата ни 
е в безпокойство. Нуждае се от 
помощ, от утешителна дума, и 
от насока. Нека не пренебрегва-
ме важността на комуникацията, 
която стабилизира децата ни. 

Като втора точка, искам да 
подчертая честността в разго-
вора. Като родители не сме съ-
вършени и трябва да избягваме 
да създаваме лошо впечатление. 
Честно казано, грешките ни не 
ни правят по-слаби и губещи, но 
по-скоро ни изграждат като хора 
и ни доближават един към друг. 

Като трета точка, трябва да 
уверим децата си и да им обясним, 
че ще бъдем на тяхна страна, за 

да ги подкрепим. Псалм 103:13 ни 
напомня: «Както баща жали ча-
дата си, така Господ жали ония, 
които Му се боят.“ Най-чудесния 
ни пример е от Бог. Той изпрати 
сина Си в света да умре на наше-
то място, така че да ни спаси и 
помири. Божията любов е която 
докосва сърцето на човека, за да 
може той да обича и служи на Бог. 

Като четвърта точка, нека 
разгледаме навиците и дейности-
те, които могат да ни укрепят 
и да ни помогнат в пълното въз-
становяване на ситуацията, като 
възвърнат хармонията. Като ро-
дители, може би сме причина за 
кризите, пред които се изправяме 
в дома или сме причина за пове-
дението, което децата ни имат. 
Време е да променим посоката и 
да сложим в ред действията си. 
Псалм 119: 133 ни казва: „Оправяй 
стъпките ми в словото Си, И не 
оставяй да ме завладее никое без-
законие.“ Сега е време да уредим 
живота си, според Божията воля. 

Какви са резултатите когато 
включим Бог в процеса на 
стабилизиране?

Ново изследване за ефекта на 
религията върху здравето, което 
се проведено при възрастни болни 
пациенти, доказва, че колкото е 
по-стабилна е вярата им, толко-
ва по-бързо се възстановяват от 
депресия, особено при пациенти 
с увреждания и хронични болести 
(Дюк Медицински Университет-
ски Център). Тук виждаме, че даже 
учените доказват ползата от вя-
рата в критичен момент. 

Ако вземем в предвид какво ни 
казва Божието слово, можем да 
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видим, че има свръхчовешка сила, 
която е достъпна за нас. 

В Римляни 8:11 намираме пре-
красно Божие обещание. „И ако 
живее във вас Духът на Този, Кой-
то е възкресил Исуса от мъртви-
те, то Същият, Който възкреси 
Христа Исуса от мъртвите, ще 
съживи и вашите смъртни тела 
чрез Духа Си, който обитава във 
вас.“ 

Същата сила, която възкреси 
Исус от мъртвите, може да задо-
воли нуждите ни. 

В 1. Коринтяни 10:13 четем: 
„Никакво изпитание не ви е по-
стигнало освен това, което може 
да носи човек; обаче, Бог е верен, 
който няма да ви остави да бъде-
те изпитани повече, отколкото ви 
е силата, но заедно с изпитанието 
ще даде и изходен път, така щото 
да можете да го издържите.“

Нека не губим надежда, когато 
сме в разгара на борба. Бог няма 
да допусне нещо, което не е по-
лезно за нашето развитие. Както 
на дървото по време на буря му 
укрепват корените, Бог ще укрепи 
развитието ни в разгара на жи-
тейските ни борби. Исая 25:4: „За-
щото си бил крепост на сиромаха, 
Крепост на бедния в утеснението 
му, прибежище от буря, сянка от 
пек, когато устремът на насил-
ниците нападне като буря върху 
стена.“

Нека не забравяме прекрасното 
Божие обещание, което намираме 
Филипяни 4:13: „за всичко имам 

сила чрез Онзи, Който ме подкре-
пява!“ 

Също искам да ви припомня, че 
нашите опитности не само ни ук-
репяват във вярата ни в Бог, но 
също ни дават сила да помагаме 
на хора в подобни ситуации като 
нашите. Апостол Павел пише във 
2. Коринтяни 1:3-4: „Благословен 
Бог и Отец на нашия Господ Исус 
Христос, Отец на милостивите и 
Бог на всяка утеха. Който ни уте-
шава във всяка наша скръб, за да 
можем и ние да утешаваме тия, 
които се намират в каквато и да 
била скръб, с утехата, с която и 
ние се утешаваме от Бог.“

Няма нищо, което Господ не 
може да направи за възстановя-
ването на човека. Няма петно, 
което Бог не може да премахне. 
Няма болка, която Той не може да 
излекува. Няма дупка, която той 
не може да запълни. Няма вели-
чина, която Бог не може да дос-
тигне. Най-важното е да поверим 
живота си в Божиите ръце и да 
оставим Бог да работи. 

Нека Бог ни помогне да живеем 
със стабилност, да се хванем за 
ръката Му и да Му отдадем слава 
за чудните Му дела. 
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УСТОЙЧИВОСТ В ЛЮБОВТА
Пр. Елайджа Цване  

Ботсвана, Свазиланд, Южна Африка

9 Май

 „Защото, ако и да не цъфти смо-
ковницата, Нито да има плод по 
лозите, Трудът на маслината да 
се осуети, И нивите да не дадат 
храна, Стадото да се отсече от 
оградата, И да няма говеда в обо-
рите, Пак аз ще се веселя в Гос-
пода, Ще се радвам в Бога на спа-
сението си. Иеова Господ е силата 
ми; Той прави нозете ми като 
<нозете> на елените, И ще ме на-
прави да ходя по височините си. За 
първия певец върху струнните ми 
инструменти.“ Авакум 3:17-18

„Живота често е като влакче 
на ужасите от кризи и спокойни 
времена. Проблемите идват бързо 
и ни оставят изстискани, когато 
отминат. Понякога не сме сигур-

ни, дали имаме сили да завършим 
стресовото и изпълнено с нерав-
ности пътуване. Може да станем 
песимисти и да се ужасяваме от 
това което предстои. Ще прео-
бърне ли живота ни наопаки? Ще 
ни накара ли да изкрещим, кога-
то се изкачваме по следващия 
опасен хълм? И все пак някак си 
се възстановяваме, посрещайки 
следващия житейски цикъл... По 
същество ние искаме да покажем 
устойчивост в живота си. Спо-
собността да се възстановиш 
и продължиш след криза се нари-
ча устойчивост.“ https://letterpile. 
com/inspirational/2-Bible-Stories-and-
Strategies-For-Living-a-Resilient-Life 

Така и с брачната връзка поня-
кога нещата не се развиват както 
желаем и плануваме. Понякога се 
срещат предизвикателства таки-
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ва, че двойката си мисли, че те не 
са един за друг. И единственото 
решение за тях, те решават е раз-
вода. Някои решават, че трябва 
да са разделени и да бъдат живе-
ят отделно един от друг за из-
вестно време и тогава нещата 
ще се подобрят отново. Други се 
осмеляват да мислят, че техния 
брак е бил грешка и попада в ка-
тегорията на браковете които са 
описани в следното свидетелство. 
„Бракът в повечето от случаите, 
е най-жлъчно иго. Хиляди са ожене-
ни, но не си съвпадат. Небесните 
книги са натоварени с бедите, не-
честието и злоупотребата които 
лежат скрити под мантията на 
брака.“ Адвентен Дом с. 44 

Въпреки това каквато и да е 
ситуацията, нека чуем вдъхнове-
ното перо. „Каквито и труднос-
ти, смущения и обезкуражения да 
се появат, нека нито съпругът 
нито съпругата си помислят, че 
техният съюз е грешка или раз-
очарование. Решете да бъдете 
всичко което е възможно един за 
друг. Бъдете внимателни един към 
друг както в началото. По всяка-
къв начин се насърчавайте в бит-
ките в живота. Научете се как да 
увеличите щастието един на друг. 
Нека има взаимна любов, взаимна 
търпимост. Тогава бракът вместо 
да бъде края на любовта, ще бъде 
като самото начало на любовта. 
Топлината на истинското прия-
телство, любовта, която свърз-
ва сърце със сърце е предвкусване 
на небесната радост. „Път към 
Здравето, 360.“ 

Така само устойчивата и без-
условна любов дава възможност 

да издържи, дори да има труднос-
ти, предизвикателства и грешки. 
Устойчивата любов, винаги ще ни 
дава способноста да разбираме и 
приемаме. Без значение как някой 
е паднал, с устойчивата любов 
той може да се изправи, изчисти и 
продължи. Един аспект на устой-
чивата любов ние виждаме в при-
мера на родителите на нашият 
Господ, Мария и Йосиф. 

„А рождението на Исуса Хрис-
та {Помазаника. }биде така: след 
като бе сгодена майка му Мария 
за Йосифа, преди да бяха се съе-
динили тя се намери непразна от 
Светия Дух. 

А мъжът є Йосиф, понеже беше 
праведен, а пък не искаше да я из-
ложи, намисли да я напусне тай-
но.  Но, когато мислеше това, 
ето, ангел от Господа му се яви 
насъне и каза: Йосифе, сине Дави-
дов, не бой се да вземеш жена си 
Мария; защото зачнатото в нея е 
от Светия Дух.  Тя ще роди син, 
когото ще наречеш Исус {Спаси-
тел. }; защото Той е Който ще 
спаси людете Си от греховете 
им.“ Мат. 1:18-21

 
За Йосиф беше изненада как е 

възможно жената, за която се е 
сгодил, да очаква дете без да са 
били заедно. Според техния закон, 
Йосиф беше свободен да я оста-
ви поради неверност. Това би било 
срам за Мария. Така, че Йосиф 
заради любовта си към Мария е 
писано, „...а пък не искаше да из-
ложи, намисли да я напусне тай-
но“. Тук виждаме истинска любов 
в действие. „Омразата повдига 
раздори, а любовта покрива всички 
погрешки.“ Притчи 10:12

 След обяснението на ангела, 
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Йосиф задържа жена си Мария. 
След раждането на Христос те 
заедно отидоха да живеят в из-
гнание, живот на лишение в Еги-
пет, бягайки от Ирод. В Назарет 
Йосиф се труди като дърводелец 
където работи усилено, за да за-
щити и издържа семейството си. 
В пъстър дом изпълнен с любов „... 
Детенцето растеше, крепнеше, и 
се изпълваше с мъдрост; и Божи-
ята благодат бе на Него. „Лука 
2:40. В духа на пророчеството 
казва също: „Съпругът и съпруга-
та трябва да бъдат всичко един 
за друг. Жената не трябва да има 
тайни които пази от съпруга си и 
да уведомява другите и съпругът 
не трябва да има тайни които 
да споделя с другите. Сърцето на 
неговата съпруга трябва да бъде 
гробът за грешките на съпругът 
и сърцето на съпругът да е гроб 
за грешките на съпругата. „Към 
Дома стр. 272. Ако следваме тази 
заръка от духа на пророчество-
то колко много разбити домове 
и семейства биха били спасени. 
Каквито и предизвикателства да 
дойдат, щяхме да ги посрещнем с 
упорство и да излезем победители. 
Живота на християнина е битка 
и поход, както в дома така извън 
дома. „Често мъжете се изкуша-
ват да се колебаят пред недоуме-
нията и препятствията, с които 
се сблъскват. Но ако те държат 
от началото своето доверие непо-
колебимо до края, Бог ще разчис-
ти пътя. Успехът ще ги постигне 
докато се борят с трудностите.“  
Царе и Пророци с. 595

Любовта трябва да е 
Тествана и Изпитана 

Както чистото злато е опи-
тано в огнената пещ, така е и 
с истинската любов. Божията 
служителка писа: „Обичта може 
да е чиста като кристал и пре-
лестна в своята чистота и все 
пак може да е плитка защото не е 
била тествана и опитана. Напра-
ви Христос първото, последното 
и най-доброто във всичко. Посто-
янно Го съзирай и твоята любов 
към Него всекидневно ще се задъл-
бочава и засилва, като се подлага 
на тест и изпит. И като се увели-
чава твоята любов към Него, лю-
бовта ви един към друг ще става 
по-дълбока и по-силна.“ Свидетел-
ства към Църквата Том4. 

Най-често задавания въпрос е: 
кои са главните причини за раз-
вод? Където в истинския смисъл 
правилния въпрос, който трябва 
да се попита, кои са най-често 
срещаните тестове и изпити за 
брачната връзка? Това е защото 
раздялата или развода са само 
резултата или доказателството 
за не издържаните тестове и из-
питания във връзката. От друга 
страна ние виждаме много млади 
хора скептични към любовното 
обвързване, защото виждат резул-
татите от не издържаните изпи-
тания в брачните връзки. Когато 
навлязат във връзка те носят със 
себе си провалите и резултата е 
провал. Така устойчивостта в лю-
бовта означава: че въпреки да има 
предизвикателства които могат 
да повалят брачната връзка на 
колене, поне ще има възможност 
да се възстанови и продължи след 
кризата. 

На първо място с листа с 
тестовете за брачната връзка 
е посветеността. Когато някой 
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е посветен на връзката той ще 
направи нешата да проработят 
каквито и да са предизвикател-
ствата. Всички други изпити или 
причини за развод които се зна-
ят, могат да намерят произхода 
си в Посветеността. Изневяра, 
сексуална несъвместимост, фи-
нанси, прелестите на красотата, 
домашно насилие(физическо или 
емоционално) и т. н. всички те 
дължат своя произход в липсата 
на Посветеност. Начина по кои-
то някой е ангажиран във връзка-
та ще определи устойчивостта 
на тяхната любов във връзката. 
Това може да се види в живота 
на Авраам. „Така Аврам излезе от 
Египет, той, жена му и всичко що 
имаше, и Лот с него, (та зами-
на) към южната страна.  2 Аврам 
беше много богат с добитък, сре-
бро и злато.“ Битие 13:1, 2

Авраам с е ожени за красивата 
си съпруга Сара и беше много бо-
гат. Той имаше много слуги и слуги-
ни. Прелестите на красотата са 
известни с примката си в много 
връзки, но не и при Авраам. Въпре-
ки че парите и богатството не са 
всичко в брака, те се смятат за 
важни за брачното щастие. Дори 
това не бе примка за Авраам. Из-
пита пред които се изправи да-
ден му чрез жена му Сара, опетни 
живота на този верен Патриарх, 
за когото е казано, че е Баща на 
вярата. Недоверявайки се на Бог 
той последва съвета на Сара да 
вземе Агар за жена. Резултатът 
бе разочарование, объркване, ду-
шевна болка и тъга. Авраам тряб-
ваше да възстанови мира и хармо-
нията в дома си. За да се изправи 
срещу тази криза той трябваше 
действа и да вземе неблагоприят-

ни решения за да задоволи своята 
жена Сара. 

„Патриарха изпадна в голямо 
нещастие. Как можеше да изгони 
Исмаил, сина си когото още много 
обичаше. В своята обърканост се 
помоли за божието ръководство. 
Чрез своя ангел Господ му наре-
ди да изпълни желанието на Сара. 
Любовта му към Исмаил и Агар не 
трябваше да застава на пътя, за-
щото само така можеше да върне 
хармонията и щастието в семей-
ството си.“ ПП с. 146

През каквото и да преминаха, 
той и жена му Сара те успяха да 
го преодолеят. Любовта която 
имаха един за друг показа тяхна-
та устойчивост в проблемите с 
които се сблъскаха. И по специ-
ално за Аврам той изгони собст-
вения си син без значение колко 
болезнено бе. Той осъзна своето 
безумие тръгвайки против Божи-
ята заповед и недоверявайки се на 
Господ. Ако ние можехме да има-
ме същата посветеност в наши-
те семейна връзка, ние можехме 
да се изправим срещу всякакъв вид 
бури и предизвикателства и все 
пак да излезем победители. Целта 
на предизвикателствата е да за-
здрави нашата връзка и също да 
ни доведе по близко един с друг. 
Ако се откажем от изпитите ние 
огорчаваме Бог. 

Как да изградим устойчива 
любов за нашите 
семейства?

 Как трябва да изградим устой-
чива любов за нашите връзки? 
Това не може да стане случайно но 
само чрез избори, решения които 
вземаме и също така какво инвес-
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тираме в нашите връзки. Ако не 
се грижим за дървото на любовта 
тогава ние няма да откъснем слад-
ките плодове на любов. Първата 
стъпка е да бъдем посветени на 
връзката. Това ще ни доведе да по-
жертваме всяко нещо което може 
да заплаши съюза и щастието на 
нашата връзка. Това може да е под 
формата на време което прекар-
ваме заедно. Семейство, което се 
моли заедно, остава заедно. Днес 
се намираме в света на социални-
те медии (уотсап, фейсбук, теле-
визия и т.н. ). Казано е, че социал-
ните медии те правят по-близо до 
човек, с когото си чатиш, който 
е на далеч, в сравнение с човека, 
който е до теб. 

„Всички трябва да култивират 
търпение като практикуват тър-
пение. Като бъдем мили и сдър-
жани, истинската любов може да 
бъде запазена гореща в сърцето и 
качества ще се развият който ще 
се одобрят от небето“. Ревю ент 
Херълт 2. 2. 1886г. 

„Не се опитвайте да прину-
дите другите да правят както 
вие желаете. Не може да прави-
те това и да задържите тяхната 
любов. Изразяването на упорство 
разрушава мира и щастието в 
дома. Нека вашият семеен живот 
да не бъде живот на раздор. Ако 
е така и двамата ще бъдете не-
щастни. Бъдете мили в говорене 
и нежни в действие, отказвайки се 
от своите си желания. Внимавай-
те над своите думи защото те 
имат силно влияние за добро или 
зло. Не позволявайте острота във 
вашите гласове. Доведете във ва-
шия съединен живот аромата на 
Христоподобието. „Св. към Цър-
ката том 8

Изразявайте Любов в Думи и 
Дела-има много които смятат 
изразяването на любовта за сла-
бост, и те остават резервирани 
което отблъсква другите. Този 
дух прекъсва потока на симпатия. 
Когато социалните и щедри им-
пулси са подтиснати те изсъхват 
и сърцето става пусто и студе-
но, трябва да внимаваме за тази 
грешка. Любовта не може дъл-
го да съществува без изражение. 
Нека сърцето на един свързан 
с вас не гладува за желаната ви 
нежност и симпатия.... „Нека все-
ки дава любов вместо да изисква. 
Култивирайте у вас това което 
е благородно и бързайте да при-
знаете добрите качества един на 
друг. Съзнанието да бъдеш оценен 
е чудесен стимул и удовлетворе-
ние. Симпатията и уважението 
насърчават желанието за съвър-
шенство и любовта се увеличава 
когато се стимулират благородни-
те стремежи. „Път към здравето 
стр. 360-361. 

„Нека тези съставят семейния 
кръг, молят Бог да освети техните 
езици, техните уши, техните очи 
и всяка част от тяхното тяло. 
Когато бъдат доведени в контакт 
с злото не е задължително злото 
да ги победи. Христос направи въз-
можно характера да бъде напоен с 
добро. „Адвентен дом стр. 177... 
Помнете:.. „но езика никой човек 
не може да укроти; буйно зло е, пъ-
лен <е> със смъртоносна отрова“ 
Яков 3:8 езика е най малката част 
от тялото и няма кости но може 
да разбие сърце. Боленените думи 
изговорени са като бодлива тел за 
сърцето. Може да ги изтеглите 
обратно но не може да отмахнете 
нанесената повреда. 
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Прости както Христос прос-
ти. Колко много позорят Христа 
и погрешно представят Неговия 
характер в семейният кръг! Кол-
ко много не изразяват търпение, 
търпимост, прощение и истинска 
любов! Мнозина имат своята не-
приазъм и симпатия и се чустват 
свободни да изразяват своите 
собствени извратени склоности, 
вместо да открият волята, дела-
та и характера на Христа. Жи-
вота на Исус е пълен с доброта 
и любов. Растем ли в Неговата 
Божествена природа? 3ръкопис 
от 1891г. Докато не вземем това 
лично решение да усъвършенства-
ме Христовия характер в нашите 
животи, ще можем ли да победим. 
„А Исус каза: Отче, прости им, 
защото не знаят какво правят. И 
като разделиха дрехите Му, хвър-
лиха жребие за <тях>. „Лука 23:34. 
Възможно ли е да се направи това. 
За Стефан е казано:“ И като ко-
леничи, извика със силен глас: Гос-
поди, не им считай тоя грях. И 
като рече това, заспа. „Деяния на 
Апостолите 7:60. И Павел, „При 
първата ми защита никой не взе 
моята страна, но всичките ме 
оставиха; дано не им се счете 
<това за грях>. 2 Тимотей 4:16. 
Помнете ние сме простени както 
ние прощаваме, и когато ние прос-
тим ние си правим голяма услуга 

за оздравяването на нашите души. 
 Накрая, сатанинската стра-

тегия и цел е да раздели, изоли-
ра и тогава да завладее. Същата 
стратегия използва за Адам и Ева 
и ще използва до края на време-
то. „Причината за разделения и 
раздор в църквата е отделянето 
от Христа. Да дойдем близко до 
Христа е да дойдем близко един 
до друг. Тайната за истинското 
единство не е дипломацията не 
е ръководенето не е супер човеш-
кото усилие да преодолеем труд-
ностите-въпреки че ще има много 
от това-но единство с Христос. 
Представете си голям кръг от 
който към центъра са спуснати 
много линии. „Адв. Дом стр. 179 
Колкото линиите повече се добли-
жават до центъра толкова по се 
доближават една до друга. 

 Ние може да минаваме през 
предизвикателства в нашия брак 
но все още има надежда. Може 
да се издигнем над ситуацията и 
представим обединен фронт сре-
щу врага. Като апостол Павел, 
ние можем всичко чрез Христа, 
който ме подкрепява. Филипяни 
4:13. Помислете, ние не го понася-
ме сами!!! Нека Бог ни помогне да 
имаме щастливи любящи семей-
ства и да бъдем живо свидетел-
ство и светлина в Христа Исуса 
Амин!!
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УСТОЙЧИВОСТ ПО ВРЕМЕ 
НА ОГНЕНОТО ИЗПИТАНИЕ

Пр. Франко Капуто
Президент на Европейската Дивизия

15 Май

Скъпи мои приятели, скъпи мои 
братя, Божият мир да бъде с вас. 

Благодарим на Бог и семейния 
отдел на Генералната конферен-
ция за тази възможност да говоря 
на сърцето ви, на ума ви по време 
на този семеен симпозиум и се на-
дявам Светият Дух да ми помог-
не да направя темата полезна и 
да събуди желанието ви да бъдете 
благословие за вашите семейства, 
вашата църква и този свят. 

Темата, която ми беше по-
верена, има заглавие: „Издръж-
ливост при преминаването през 
огнено изпитание“. През ноември 

1956 г. баща ми беше във Фран-
ция по работа, а семейството ми 
във Вигианело, родното ми село, 
един от съседите почина, а майка 
ми, според традицията, участва 
в церемонията по погребението, 
но когато се завърна, тя стана 
свидетел на най-трудната траге-
дия в живота си, наистина огнено 
изпитание, сестра ми, която беше 
само на 6 години, се приближи до 
камината, роклите є се запалиха и 
залепнаха по тялото й, предизви-
каха толкова тежки изгаряния, че 
тя почина няколко дни по-късно. 

Майка ми никога не се е въз-
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становявала от този ужасен ден, 
сега е на 94 години, но в сърцето 
є винаги има голяма болка заради 
тази трагедия. 

Въпреки факта, че съм роден 
през 1959 г., няколко години след 
раждането ми, ясно си спомням 
как майка ми плачеше за ранната 
смърт на сестра ми. 

В книгата на Йов в първата 
глава, в стихове 12 до 22, четем 
за трагедии, които следваха една 
след друга, всеки дошъл пратеник 
донесе новини, все по-тъжни и оп-
устошителни. „И Господ рече на 
Сатана: Ето, в твоята ръка е 
всичко, що има той; само на него 
да не туриш ръка. Тогава Сатана 
излезе от присъствието на Госпо-
да.   И един ден, когото синовете 
му и дъщерите му ядяха и пиеха 
вино в къщата на най-стария си 
брат,   дойде вестител при Йова 
та рече: Като оряха воловете, и 
ослите пасяха при тях,   савците 
нападнаха та ги откараха, още из-
биха слугите с острото на ножа; и 
само аз се отървах да ти известя.   
Докато още говореше, той, дойде 
и друг та рече: Огън от Бога пад-
на от небето та изгори овцете и 
слугите и ги погълна; и само аз са 
отървах да ти известя.   Тоя като 
още говореше, дойде и друг та 
рече: Халдейците образуваха три 
чети и се спуснаха върху камилите 
и ги откараха, още избиха слуги-
те с острото на ножа; и само аз 
се отървах да ти известя.   Тоя 
като говореше още, дойде и друг 
та рече: Синовете ти и дъщерите 
ти като ядяха и пиеха вино в къ-
щата на най-стария си брат, ето, 
дойде силен вятър от пустинята 
та удари четирите ъгъла на къща-
та, и тя падна върху чадата ти 

та умряха; и само аз се отървах 
да ти известя.   Тогава Иов стана, 
раздра дрехата си, и обръсна гла-
вата си, и като падна на земята 
поклони се.   И рече: Гол излязох из 
утробата на майка си; гол ще и да 
се върна там. Господ даде, Господ 
отне; да бъда благословено Господ-
ното име.   Във всичко това Йов 
не съгреши, нито се изрази безум-
но спрямо Бога.“ Йов 1:12-22

През живота си Йов претърпя 
една трагедия след друга, но всички 
те не го накараха да хули Бога и да 
се отдалечи от Всемогъщия, а на-
против, той изрече следните думи: 
„Господ даде, Господ взе, благосло-
вено да бъде името на Господа. 

Връщайки се към загубата на 
скъпата ми сестра, искам да кажа, 
че тази тъжна история остави 
отпечатък върху целия живот на 
семейството ми. 

От детството си търся отго-
вор на въпроса за смисъла на жи-
вота и смъртта, спомням си кол-
ко често се събуждах с плач и си 
задавах въпроса: „Ако съм роден, 
защо да умра?“ Затова много чес-
то смъртта е истинска трагедия, 
особено когато деца умират. 

Смъртта на възрастен човек 
е естествена и това трябва да 
се има в предвид, но смъртта на 
дете е изпитание и тежко лише-
ние, което е трудно да се приеме 
и преодолее. 

Смъртта на член на семей-
ството ни изненадва, точно как-
то Марта и Мария бяха сполете-
ни от смъртта на Лазар. 

Какво спаси двете сестри в 
тази тъга и силна болка? Вяра 
и надежда за възкресението, но 
това не им попречи да плачат и 
страдат. 
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Чрез намесата на Исус изпита-
нието беше преодоляно, Исус зап-
лака с тях и скоро възкреси Лазар 
(Йоан 11).

Когато семейството е в изпи-
тание, Исус е до тях, готов е да 
утеши и казва: погледнете наго-
ре и ми се доверете, защото: „Аз 
съм възкресението и животът“ 
Йоан 11:25.

Искам да споделя с вас едно 
от най-тъжните преживявания в 
живота ми, което се случи през 
1984 г., няколко месеца след сват-
бата, през май 1983 г.; по това 
време работех в Божието дело 
като колпортъор, ние с Лоренца 
живеехме в Мартина Франка, на 
повече от хиляда километра от 
нашите семейства. 

След около седем месеца реши-
хме да станем родители, уверени, 
че всичко ще се оправи и че нищо 
лошо няма да се случи, може би в 
света, да, но с нас, тези, които 
работеха за Господа, и се придър-
жаме към здравната реформа, кои-
то са почти вегани, които спаз-
ват Божия закон, които са млади 
хора на молитвата, всичко това 
ни убеди, че всичко трябва да е 
добре и нямахме никакви предло-
жения, че нещо може да се обърка. 

Щом решихме да донесем дете 
на този свят, Лоренца забреме-
ня и изглеждаше, че всичко е на-
ред, докато Лори не спря да яде и 
вместо да напълнее и да придобие 
красотата, която е обичайна за 
жените, които очакват бебе, тя 
загуби тегло, лицето є беше изне-
мощяло, всеки ден беше болезнено 
да виждам как страда и повръща 
всичко, което яде. 

С течение на времето не се 
подобряваше, а само по-лошо и ко-

гато открихме първите признаци 
на кървене, веднага отидохме в 
спешното отделение в Мартина 
Франка (TA), където ни казаха, че 
всичко е причинено от голяма кис-
та на яйчника, и се наложи спешна 
операция. 

Решихме да се консултираме с 
друг лекар и отидохме в спешно-
то отделение в Цистерино (BR), 
където имаше лекар, който при-
личаше на животновъд, но напъл-
но различен от водещия гинеколог. 
(Този, който приличаше на живот-
новъд, се оказа отличен специа-
лист, никога не съдете по външен 
вид!).

Лекарят ни попита за причина-
та за посещението и ние разказа-
хме цялата ситуация, след което 
той направи ултразвук на Лора, за 
да разбере какъв е проблемът. 

Няколко минути по-късно той 
каза: „Момчета, тук няма дете, 
има само маса под формата на 
грозде, което на медицински език 
се нарича „мехурчев дрейф „или 
по-грубо „тумор на ембриона“

Загубил силата на речта, дори 
не можах да кажа: «това е невъз-
можно!»

След откриването на проблема 
гинекологът също ни предложи ре-
шение, но нищо приятно за при-
емане и усвояване: «горчиво като 
жлъчка!»

Жена ви трябва спешно да бъде 
хоспитализирана и да се извърши 
кюретаж, надяваме се, че ще бъде 
достатъчно веднъж, да изчезне и 
последната ракова клетка от тя-
лото й. Можете да се приберете, 
но тя ще остане тук. Цялата ми 
сигурност, цялата ми увереност, 
цялата ми радост изчезнаха за 
миг на окото. Пред себе си виждах 
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само тъмнина. 
Какъв грях извършихме, че всич-

ко това ни се случи? Разбира се, 
нямаше дете, но Лори ще се върне 
ли у дома здрава и невредима?

В продължение на 10 месе-
ца след сватбата никога не сме 
се разделяли нито за един ден. И 
сега бях в пълно униние. Тъжен и 
унил, прибрах се вкъщи, отворих 
вратата, видях нашата снимка на 
стъклената врата на килера, аз и 
моята Лори, като дете избухнах 
в сълзи и ридания, казвайки: „Къде 
е моята Лоренца? Къде е моята 
Лоренца?“

Влизайки в спалнята, коленичих 
за молитва, бях в пълно отчаяние, 
бях млад и на възраст, и на вяра 
(много съмнения, малко духовна 
зрялост, аз, аз, други, да, аз не... ), 
аз чувствах, че съм загубил всичко 
и нямам нищо, липсваше ми осно-
ва под краката, но в отчаянието 
си продължих да се моля със сълзи, 
докато някой ме прегърна в „неж-
на прегръдка“ и първата ми реак-
ция беше да се скрия под одеялото; 
прегръдката продължи и аз провъз-
гласих следните думи: „Наистина 
Господ е на това място, а аз не 
съм знаел, прости ми, Отче мой, 
никога повече няма да се съмнявам 
в любовта ти! « (Битие 28:16)

Това е моята опитност с Бог, 
никой не може да ми я отнеме, 
това е моята опитност!

В един от най-тъжните момен-
ти от живота си видях намесата 
на Бог. Това преживяване укрепи 
вярата ми и ме научи, че е необхо-
димо да се откажем от всякакво 
високомерие, такива неща могат 
да ни се случат, както се случват 
на всички хора на този свят. Ни-
кога не казвайте на другите може, 

но не и на мен!
Лоренца, след кюретаж, извър-

шен два пъти, в продължение на 
няколко дни и други методи на 
лечение, напусна болницата, тя 
беше само на 19 години, бяхме да-
леч от родителите си, бяхме сами 
и ние самите трябваше да преми-
нем през това ужасно изпитание, 
защото в най-трудните моменти 
всички се чувстват самотни. Но 
в действителност не бяхме сами. 
Исус обеща, че няма да ни напус-
не и в най-трудните моменти Той 
е по-близо. «Ангелът на Господа 
се опълчва около ония, които Му 
се боят, И ги избавя.“ Псалм 34:7 
Абортите са чести, но рядко се 
развиват в ембрионални тумори. 
Лоренца издържа и това!

Надявам се, че това преживя-
ване може да ви помогне, скъпи 
братко, скъпа моя сестра, да ви-
дите Бог в най-тъжните момен-
ти от живота си. 

В такива моменти се пита-
те: къде е Бог, защо позволи та-
кива неща? Отговорът може да 
се намери в думите към Павел: 
„Доволно ти е Моята благодат“ 
(2 Коринтяни 12:9) или в думите 
на Яков „като знаете, че изпита-
нието на вашата вяра произвежда 
твърдост.“ (Яков 1:3)

По време на нашия брак сме 
преживели три прекъсвания на 
бременността, през 1985 г. де-
тето почина между третия и 
четвъртия месец, през 1991 г. 
бременността беше спонтанно 
прекъсната между 40-50 дни, през 
1994 г. детето почина отново 
през четвъртия месец от бремен-
ността. Тази (1994) година вдигнах 
ръце към небето, тази година ще 
стана татко, всичко беше наред, 
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твърде добре, докато Лоренца не 
започна да кърви и не беше хос-
питализирана, със заключението: 
бременността е прекъсната! От-
ново кюретаж, отново страдание, 
отново голямо разочарование, но 
разчитайки на миналата опит-
ност, надявах се на Бог, не бях по-
вален, Бог знае всичко, но завинаги 
ще помня тези малки същества, 
плуващи в утробата, и след това 
изчезнаха, без да оставят нищо, 
освен болка и разочарование. 

Продължавате по нататък 
с надежда и питате: ще има ли 
ден, в който тези млади животи, 
които не са имали възможност да 
пораснат и да се родят, да живе-
ят? Само Бог знае и вечността 
ще разкрие. 

Мога да ви уверя, че всичко 
това опустошава мъжа, бащата, 
но засяга много повече жената и 
майката, само вярата в Бог може 
да даде сила за преодоляване на 
изпитанията едно след друго. Тези 
непрекъснати изпитания могат 
да доведат до невроза и сериозни 
психофизиологични проблеми, но 
Господ, винаги е готов да прояви 
милост и помощ, особено в труд-
ни моменти ви казва: „С Мен ще 
преминете дори през огнени изпи-
тания“. 

Първото и следващите пре-
късвания на бременността дове-
доха съпругата ми до вторично 
безплодие, според диагнозата на 
гинеколога и, беше невъзможно 
да забременее по естествен път, 
посъветваха ни изкуствено осеме-
няване, опитахме два пъти, но без 
резултат. Всеки път, казвах: дете-
то ми не може да се роди така!

Спомням си как казах на жена 
си: „Лори, ти си била бременна 

три пъти, ако е по волята на Бог, 
ще бъде отново, децата са дар 
от Бог и тогава така или иначе 
ще бъдем щастливи, „не съм ли аз 
по-желателен от дете?“ 1 Царе 
1:8 „Но мъжът є Елкана є каза: 
Анно, защо плачеш? защо не ядеш? 
и защо е нажалено сърцето ти? 
Не съм ли ти аз по-желателен от 
десет сина?» Разбира се, Лори от-
говори, но аз искам бебе!

През 1992 г. участвахме на мла-
дежка конференция във Франция и 
на тази среща срещнахме скъпия 
брат и приятел, който беше баща 
на две деца, Лоренца разказа за 
нашата история и трудностите 
ни да станем родители. Нашият 
приятел разказа опита си с Гос-
под, как Той се намеси в живота 
на един човек и децата му и как 
беше излекуван. 

Той каза на жена ми: Лоренца, 
децата са дар от Бог и ако Господ 
пожелае, ще имате дете, оставе-
те всичко в ръцете на Бог и Той 
ще го направи. Псалми 37:5 «Пре-
дай на Господа пътя си; И упова-
вай на Него, и Той ще извърши оч-
акването ти;“

Един ден Лоренца, сама в църк-
вата в Неапол, се моли на Бог със 
сълзи, за да даде отговор на това 
дали Му е угодно, да има радостта 
на майчинството, а ако не, тога-
ва той да є даде смирение и мир 
в сърцето и, след това тя отво-
ри Библията и очите є се спряха 
на текста от книгата на пророк 
Исая в глава 66 стих 7 „Преди да 
се замъчи, тя роди; Преди да дой-
дат болките й, освободи се и роди 
мъжко.“

Този стих є даде надежда, че 
Бог рано или късно ще я чуе, тя се 
успокои и по чудо забременя след 
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няколко месеца. Въпреки това, 
спомняйки си преживяното от 
миналото, тя живееше в страх и 
притеснения, че този път може 
да възникне същият проблем, още 
един спонтанен аборт, още един 
кюретаж, ново разочарование и 
голяма болка. 

Въпреки опитността, която 
Бог ѝ даде, че тя ще има син, не 
беше сигурна, че бременността 
ще протече правилно, Лори поиска 
още един знак от Господ. Органи-
зирахме младежка конференция в 
края на годината (работа за на-
шата младеж - най-красивите мо-
менти в живота ми) в Казалгуиди 
(Пистоя), на която присъстваха 
около 80 души. На 31 декември, по 
това време Лори беше бременна в 
5-ия месец, по програмата вечер 
имаше листове хартия, на които 
участниците бяха помолени да на-
пишат всеки текст от Библията, 
който им харесва, предназначен за 
всеки, който го получи. Тя пише-
ше, надявайки се, че в момента, 
в който изтегли листа, ще полу-
чи своя обратно, това щеше да е 
още един знак, че бременността 
є ще приключи добре. Всеки сложи 
текста в малка кошница и Лори 
помоли да се моли в момента на 
разпространение на бележките 
всеки да получи текста, най-под-
ходящ за неговите обстоятел-
ства. Лори покани всеки участник 
да вземе лист, останаха само 4 в 
малка кошница с 85 бележки и Ло-
ренца искаше да извади последния 
лист и когато тя отвори листа 
си, познайте какво беше написано 
там?

„Преди да се замъчи, тя роди; 
Преди да дойдат болките й, осво-
боди се и роди мъжко.  Кой е чул 

такова нещо? кой е видял такива? 
Родила ли би се една земя в един 
ден? Или родил ли би се един народ 
отведнъж? Но сионската дъщеря 
щом се замъчи роди чадата си.   
Аз, Който довеждам до раждане, 
Не бих ли направил да роди? казва 
Господ; Аз, Който правя да раж-
дат, Затворил ли бих утробата ? 
казва твоят Бог.“ Исая 66: 7-9

Тя взе текста, който сама на-
писа, с пожелание към този, който 
се нуждаеше от него най-много и 
кой повече от нея се нуждаеше от 
отговор? Този текст може да по-
падне в ръцете на дете или въз-
растен човек, за които не би бил 
подходящ, но тя го получи, както 
се надяваше, в момента, в който 
го написа. 

Текстът се сбъдна буквално, 
през деветия месец на бремен-
ността, само 2 часа след като за-
ведох Лори в болницата, се роди 
Джоузеф; след толкова много 
страдания в крайна сметка полу-
чихме Божия дар, син!

Признавам ви, че всеки ден хо-
дех до леглото на Джоузеф и про-
верявах дали е жив. 

Това бяха болезнени изпитания 
за нас, но Господ, сред тези труд-
ности, ни даде радостта да бъдем 
родители. 

Разказах ви тези неща. Защото 
Исус каза „иди и кажи какво ти е 
направил Господ“ Лука 8:39 „Върни 
се у дома си и разкажи, какви неща 
ти стори Бог. И той отиде и раз-
гласи по целия град, какви неща му 
стори Исус.“

Скъпи мои братя, скъпи мои 
приятели, милиони и милиони вяр-
ващи трябваше да преминат през 
ужасни изпитания, те бяха изгоре-
ни живи, разрязани на четири час-
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ти, хвърлени, за да бъдат разкъ-
сани от диви зверове, измъчвани, 
разкъсвани, разпъвани, с камъни 
убити, обезглавявани, преследвани, 
затворени в тъмници „Други пък 
изпитваха присмехи и бичувания, 
а още и окови и тъмници;“ Евреи 
11:36

Но всички тези огнени изпита-
ния, които тези семейства тряб-
ваше да издържат, укрепиха вя-
рата им и изпълниха словата в 1 
Петрово 1:7 „изпитването на ва-
шата вяра, като е по-скъпоценно 
от златото, което гине, но пак 
се изпитва чрез огън, да излезе за 
хвала и слава и почест, когато се 
яви Исус Христос;“

Искам да споделя с вас, скъпи 
мои братя в Господа, още една оп-
итност, която се случи по време 
на моята работа в колопортажа; 
Срещнах едно прекрасно семей-
ство, двама добри родители и дъ-
щеря с красиво име Вита, показах 
им книги и предложих изучаване на 
Библията, а момичето ми отго-
вори: много интересно, искам да 
знам Божието Слово, но сега се 
подготвям за моята сватба, вър-
нете се след няколко месеца и аз 
ще започна да изучавам Свещеното 
писание. Няколко месеца по-късно 
се върнах и както тя каза, започна 
библейски курс; и на една от тези 
срещи имаше възможността да се 
запозная и със съпруга и. Отнача-
ло той изглеждаше учтив, образо-
ван, уважителен и дори приятен. 
Мина време и Вита, заедно с ро-
дителите си, започна да посещава 
нашата църква, свиреше на пиано, 
пееше и ни радваше с ангелски глас 
на нашите сбрания. Много се за-
радвах, че това скъпо семейство 
ни посещава и се привързах много 

към тях. 
Една събота се появява съпру-

гът и, с намръщено лице и запла-
шителен тон, той се приближи до 
мен и Лоренца, казвайки: ако бра-
кът ми е приключил, това е ваша 
вина. Бях толкова изненадан от 
промяната на този човек, толко-
ва разочарован от отношението 
му, че не можах да се успокоя. Този 
мъж забранил на жена си да напус-
ка къщата, забранил є е да ходи на 
църква и когато Вита роди пър-
вото си дете, той дошъл и дори 
започнал да изнудва родителите 
на жена си, заплашвайки, че ако 
продължат да изучават Библията, 
той не може да обещае, че ще им 
позволи да видят малкия си внук.... 

Един ден проповядвах близо до 
къщата на родителите на този 
човек и той се приближи до мен 
и каза да не проповядвам на това 
място. Попитах с каква власт 
ми казва това? Защо отначало се 
държахте любезно с нас? Какво 
промени вашите възгледи? Разби-
ра се, можете да ми забраните да 
идвам във вашата къща и аз няма 
да дойда, но не можете да ми за-
браните да проповядвам на други 
хора. 

Това семейство трябваше да 
преживее изпитание, но се надя-
вам напоследък тази жена да успее 
да ги преодолее, благодарение на 
делото на Светия Дух, и да бъде 
сред спасените. 

Скъпи мои братя, много вяр-
ващи трябва да изтърпят ужасни 
изпитания за своята вяра, прину-
дени са да избягат на други мес-
та, за да живеят вярата си и да 
избегнат преследването и, в някои 
случаи, да спасят живота си. 

В този исторически момент 
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едно от огнените изпитания, кои-
то семействата трябва да изтър-
пят, несъмнено е раздяла и развод. 

Тези, които остават верни на 
принципите, често живеят в зна-
чителни и болезнени трудности, 
една от трудностите, с които се 
сблъскват, е самотата, тъй като 
според принципите на Библията 
те не могат да се оженят пов-
торно. Всичко това определено не 
е лесно, но даже и това може да 
бъде преодоляно с помощта на Бог, 
знаейки, че Господ няма да даде из-
питания свръх нашите сили. 

„Никакво изпитание не ви е 
постигнало освен това, което 
може да носи човек; обаче, Бог е 
верен, Който няма да ви остави 
да бъдете изпитани повече, от-
колкото ви е силата, но заедно 
с изпитанието ще даде и изходен 
път, така щото да можете да 
го издържите.“ 1 Коринтяни 10:13 
Апостол Павел също заявява: „За 
всичко имам сила чрез Онзи, Кой-
то ме подкрепява. „Филипяни 4:13

Често измяна се случва в се-
мействата, това е поредното ог-
нено изпитание, но в тези момен-
ти двойката трябва да направи 
всичко възможно, за да възстано-
ви собствения си брак, въз основа 
на обещанието, дадено в деня, в 
който сте обещали да бъдете за-
едно в щастие и в скръб; Христи-
яните трябва да имат Христовия 
Дух, дошъл да възстанови и изкупи 
човешкото семейство. 

Тези жени и мъже, които са 
простили измяната, са истински 
християни. Това не са слаби хора, 
а истински герои на вярата. Тези 
хора заслужават цялото ни ува-
жение, защото с Божията помощ 
те спасиха собственото си семей-
ство. «Блажен онзи човек, който 
издържа изпитня; защото като 
бъде одобрен, ще приеме за венец 
живота, който Господ е обещал на 
ония, които Го любят.“ Яков 1, 12

В последно време християнско-
то семейство ще трябва да се 
изправи пред ужасни изпитания, 
ще трябва да избира между Божия 
печат и печата на звяра, но ако 
семейството е преминало малки-
те ежедневни изпитания, тогава 
с помощта на Бог ще преодолее 
последното изпитание, огненото 
изпитание, тъй като трима мла-
дежи го преодоляха във Вавилон, 
както църквата преодоля втория 
исторически период (Смирна). „Не 
бой се от това, което скоро ще 
пострадаш. Ето, дяволът скоро 
ще тури някои от вас в тъмница-
та, за да бъдете под изпитание, и 
ще имате скръб 10 дни. Бъди ве-
рен до смърт, и Аз ще ти дам ве-
неца на живота.“ Откровение 2:10

Скъпи мои приятели, скъпи мои 
братя, надявам се, че с помощта 
на Бог можем да преодолеем ог-
неното изпитание, това е моето 
желание и молитвата ми за мен и 
за всички вас. Амин. 
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УСТОЙЧИВОСТ  
В ОЧАКВАНЕTO

Пр. Умберто Ахукум
Пуерто Рико

22 Май

Устойчивостта е способнос-
тта да се адаптира към неблаго-
приятни ситуации с положителни 
резултати. Благодарение на сила-
та, която Бог ни е дал да надмог-
нем и да излезем по-силни в труд-
ни моменти и ситуации, трябва 
да вземем под внимание, че вся-
ко издържано изпитание ни прави 
по-силни. „Устояването против 
изкушението веднъж, ще даде сила 
за по-твърдо съпротивление за 
следващия път; всяка нова победа, 
спечелена над собствената воля, 
ще изглади пътя за по-високи и 
по-благородни триумфи. Всяка по-

беда е семе, посято за вечен жи-
вот.“ 5T 120. 

Не само пред изпитанията, 
трудностите, изкушенията и кон-
фликтите, ние трябва да бъдем 
силни и устойчиви, но също и ко-
гато трябва да чакаме. Апостол 
Павел заявява: „Радвайте се в на-
деждата, в скръб бивайте твърди, 
в молитва постоянни.“ Римл. 12:12 

ВСИЧКИ ЧАКАМЕ

Всеки очаква нещо в живота, 
например: студентите се надяват 
да завършат следването си и да 
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завършат, сгодената двойка се на-
дява да стигне до брачния олтар, 
за да обещае вярност и любов в 
живота, безработните се надяват 
да си намерят работа, предприе-
мачите се надяват да започнат 
бизнес, пациентите в болниците 
се надяват да се възстановят, се-
мейство, което преживява труд-
ности, изчаква за да излезе от 
ситуацията и така нататък, пъ-
туване, строеж на къща, купуване 
на кола и т. н. всичко е въпрос на 
чакане, но с търпение и постоян-
ство. Ако случаят е такъв, поста-
вените цели и очакванията могат 
да бъдат постигнати и мечтите 
и желанията да се сбъднат. 

ВСИЧКИ ЧАКАЩИ ИЗИСКВАТ 
ИНВЕСТИЦИИ

За да постигнем целите си, 
трябва да инвестираме време, ре-
сурси, пари. В духовния живот ние 
също искваме да използваме сили-
те, дадени от Създателя, и да се 
посветим за Божията слава. Апос-
тол Павел казва, че спортистът 
„не се увенчава, ако не се подвиза-
ва законно.“ 2 Tим. 2:5

КАКВО ЧАКА ВСЕКИ ВЕРЕН 
ХРИСТИЯН

В Библията има много обеща-
ния, всъщност се казва, че тя съ-
държа 31 000 обещания. Нека да 
споменем някои: 

„А според обещанието Му очак-
ваме ново небе и нова земя, в коя-
то да живее правда.“ 2 Петр. 3:13

„Обърнете се към крепостта, 
вие, затворници на надеждата: 
дори днес заявявам, че ще ви от-
дам двойно“ (Обещание за ранния 

и късния дъжд)
Има много прекрасни обеща-

ния, но най-голямото от всички е, 
че Христос ще дойде отново. И 
така, Той обеща: „И като отида и 
ви приготвя място, пак ще дойда 
и ще ви взема при Себе Си, тъй 
щото гдето съм Аз да бъдете и 
вие.“ Йоан 14:3 

„Като очаквате и ожидате до-
хождането на Божия ден.“ 2 Петр. 
3:12

ОПАСНОСТИ ПРИ 
ОЧАКВАНЕТО (заплахи)

Трябва да знаете как да чакате, 
тъй като умората, съмнението, 
нетърпението, слабостта, неси-
гурността, непостоянството, 
уязвимостта, амбивалентност-
та, разочарованието, обезсърче-
нието - и това са само няколко, 
които споменаваме - биха могли 
да бъдат големи пречки да не по-
стигнем онова, за което копне-
ем. Библията ни разказва за хора 
и отделни личности, които не са 
могли да чакат. Нека да видим ня-
колко примера:

Народа Израел се умориха да ча-
кат в подножието на планината и 
бяха въвлечени в идолопоклонство. 
„А като видяха людете, че Моисей 
се забави да слезе от планината, 
людете се събраха срещу Аарона и 
му казаха: Стани, направи ни бого-
ве, които да ходят пред нас; защо-
то тоя Моисей, човекът, който 
ни изведе из Египетската земя, не 
знаем що му стана.“ Изход 32:1

„Въпреки че Божията слава все 
още беше като поглъщащ огън на 
върха на планината, но когато 
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присъствието на Мойсей беше 
оттеглено, старите навици на 
мислене и чувствата започнаха да 
утвърждават своята сила. Хора-
та се умориха да чакат завръща-
нето на Мойсей и започнаха да ис-
кат някакво видимо представяне 
на Бог.“  TM 99. 

Цар Саул поради нетърпение-
то и безразсъдството си извърши 
светотатство и загуби управле-
нието си. „И щом свърши при-
насянето на всеизгарянето, ето, 
Самуил дойде; и Саул излезе да го 
посрещне и да го поздрави.  А Са-
муил каза: Що стори ти? И Саул 
рече: Понеже видях, че людете се 
разпръсваха от мана, и че ти не 
дойде на определеното време, а 
филистимците се събраха в Мих-
мас,   затова си рекох, сега фи-
листимците ще нападнат върху 
мене в Галгал, а пък аз не съм от-
правил молба към Господа; и тъй, 
дръзнах та принесох всеизгаряне-
то.   И Самуил каза на Саула: Без-
умие си сторил ти, гдето не опази 
повелението, което Господ твоят 
Бог ти заповяда; защото Господ 
щеше сега да утвърди царството 
ти над Израиля до века.“ 1 Царе 
13:10-13

„Мнозина се безпокоят, че не 
знаят окончателния изход на не-
щата. Не могат да понесат неиз-
вестността и в нетърпението си 
отказват да чакат, за да видят 
Божието спасение. Зли предчувст-
вия поглъщат вниманието им. Те 
дават воля на бунтовните си чув-
ства и тичат насам-натам, изпъл-
нени с мъка, търсейки да разберат 
онова, което Бог не е открил. Ако 
се бяха доверили на Бога и ако бдя-

ха с молитва, биха намерили Бо-
жествена утеха. Духът им щеше 
да бъде успокоен от общението с 
Бога. Уморените и обременените 
биха намерили почивка за душите 
си само ако отидат при Исус. Но 
мнозина пренебрегват средства-
та, които Бог е определил за уте-
хата им, и прибягват до други из-
точници, надявайки се да научат 
какво е задържал Бог. Така допус-
кат грешката на Саул и само при-
добиват познание за злото.“ Патр. 
и Пр. 315.  

Учениците, вместо да бдят 
както Учителят им беше казал, 
те заспаха. 

„Тогава им казва: Душата Ми 
е прескръбна до смърт; постойте 
тук и бдете заедно с Мене. И като 
пристъпи малко напред, падна на 
лицето Си, и се молеше, казвайки: 
Отче Мой, ако е възможно, нека 
Ме отмине тази чаша; не обаче, 
както Аз искам, но както Ти ис-
каш.   Дохожда при учениците, на-
мира ги заспали, и казва на Петра: 
Как! не можахте ли ни един час да 
бдите с Мене?  Бдете и молете 
се, за да не паднете в изкушение. 
Духът е бодър, а тялото - немощ-
но.   Пак отиде втори път и се 
моли, думайки: Отче Мой, ако не е 
възможно да Ме отмине това, без 
да го пия, нека бъде Твоята воля. 
И като дойде пак намери ги заспа-
ли; защото очите им бяха натег-
нали.   И пак ги остави и отиде да 
се помоли трети път, като каза 
пак същите думи.   Тогава дохож-
да при учениците и казва им: Още 
ли спите и почивате? Ето, часът 
наближи, когато Човешкият Син 
се предава в ръцете на грешници.“ 
Matthew 26:38-45
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„Чрез тези спящи ученици е 
представена спяща църква, кога-
то денят на Божието посещение 
е близо. Това е време на облаци и 
гъста тъмнина и да бъдеш заспал 
е най-опасното.“  1TT 224. 

„От Божията църква се изис-
ква да изпълни нощната си стра-
жа, колкото и да е опасна, ако и да 
е била дълга или къса. Скръбта не е 
оправдание за нея да бъде по-малко 
бдителна. Скръбта не трябва да 
води до невнимание, а до още по 
голяма бдителност.“  1JT 222. 

Лошият слуга губи времето 
за чакане. „Но, ако оня слуга е 
зъл(Гръцки: Оня зъл слуга каже. ), 
и каже в сърцето си: Господарят 
ми се забави,   и той почне да бие 
служителите си, и да яде и да пие 
с пияниците,   господарят на оня 
слуга ще дойде в ден, когато той 
не го очаква, и в час, когато не 
знае, и, като го бие тежко, ще оп-
редели неговата участ с лицемери-
те; там ще бъде плач и скърцане 
със зъби.“ Maт. 24:48-51

„Злият слуга казва в сърцето 
си: „Господарят ми се забави. „Той 
не казва, че Христос няма да дой-
де. Той не се присмива на идеята за 
второто Му идване. Но в сърце-
то си, чрез постъпките и думите 
си заявява, че идването на Господа 
ще се забави. Пропъжда от умо-
вете на другите убеждението, че 
Господ ще дойде скоро. Неговото 
влияние води хората към дръзко, 
безгрижно отлагане. Те продължа-
ват да затъват в своята гре-
ховност и затъпяване. Умът им е 
завладян от земни страсти и пок-
варени мисли. Лошият слуга яде и 

пие с пияниците, присъединява се 
към света, търсейки удоволствия. 
Бие служителите си, като обвиня-
ва и осъжда останалите верни на 
своя Господ. Смесва се със света. 
Подобните дружат със себеподоб-
ните си в престъпленията.“ Жив. 
на Хр. 205. 

Десетте девици задремаха и 
всички заспаха. „И докато се баве-
ше младоженецът, додряма се на 
всичките, и заспаха.   А по среднощ 
се нададе вик: Ето младоженецът 
[иде!] излизайте да го посрещнете!  
Тогава всички ония девици станаха 
и приготвиха светилниците си.   А 
неразумните рекоха на разумните: 
Дайте ни от вашето масло, защо-
то нашите светилници угасват.“ 
Mat. 25:5-8

„‘Додряма се на всичките и зас-
паха’ - едната група в равнодушие 
и изоставяйки вярата си, а дру-
гата, чакайки търпеливо, докато 
є бъде дадена по-ярка светлина. 
Но в нощта на изпитанието, те 
като че изгубиха до известна сте-
пен усърдието и предаността си. 
Полусърдечните и повърхностни-
те не можеха повече да се упова-
ват на вярата на своите братя. 
Всеки трябваше сам да стои или 
да падне. Bеликата Борба 222. 

Големи привилегии, благосло-
вения, възможности, светлина и 
предимства ни заобикалят. Ние 
сме привилегировани. Не трябва 
да разчитаме на фалшива сигур-
ност. Трябва да бдим и да се мо-
лим, да чакаме и да работим, без 
да спираме. 
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ПРЕДИМСТВА В ЧАКАНЕТО
Ще ни бъдат предоставени 

големи постижения и изисквания, 
ако заедно чакаме и вървим напред 
с решителност, нагоре с вяра, 
търпение, любов, постоянство, 
твърдост, трудолюбие, увереност 
и сила. Тези добродетели и плодове 
на духа са от съществено значение 
не само за духовното ни израства-
не и развитие, но и за постигане 
на целта, която сме си поставили. 
Чакането предоставя големи ВЪЗ-
МОЖНОСТИ пред нас. Пс. 40:1, 
37:4, Евреи 6:15. 

 „Малко са тези, които пра-
вилно ценят или приемат скъпо-
ценната привилегия на молитва-
та. Трябва да отидем при Исус и 
да Му кажем всичките си нужди. 
Можем да Му донесем нашите 
малки грижи и недоумения, как-
то и по-големите ни проблеми. 
Каквото и да възникне, което ни 
смущава или безпокои, трябва да 
го отнесем на Господ в молитва. 
Когато почувстваме, че се нужда-
ем от присъствието на Христос 
на всяка стъпка, сатана ще има 
малко възможност да се натрапва 
с неговите изкушения. Неговото 
проучено усилие е да ни държи да-
леч от най-добрия и най-съчувст-
вителния ни приятел. Не бива да 
уповаваме на човек, но на Исус. 
Можем спокойно да общуваме с 
Него за всичко, което е в сърцата 
ни.“  2TT 60. 

ДОБРЕ ИЗПОЛЗВАНО ВРЕМЕ 
ЗА ЧАКАНЕ

Привилегия е да чакаме Гос-
под и Неговите славни обещания. 
В крайна сметка ще разберем, че 

си е струвало да се постоянства. 
И докато чакаме, правим това, 
което казва апостолът: „И тъй, 
възлюбени, като имаме тия обе-
щания, нека очистим себе си от 
всяка плътска и духовна нечисто-
та, като се усъвършенствуваме 
в светост със страх от Бога.“ 2 
Кор. 7:1 

„…но ги видяха и поздравиха 
отдалеч, като изповядаха, че са 
чужденци и пришелци на земята.   
А ония, които говорят така, явно 
показват, че търсят свое оте-
чество;.“ Евр. 11:13-16

НАШЕТО ИЗКУПЛЕНИЕ Е 
БЛИЗО

Всички събития в света ни 
показват, че идването на принца 
Емануел е близо. „А когато по-
чне да става това, изправете се 
и повдигнете главите си, защото 
изкуплението ви наближава.“ Лук. 
21:28. „И в оня ден ще рекат: Ето, 
Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той 
ще ни спаси; Тоя е Господ; чакахме 
Го; Ще се зарадваме и развеселим 
в спасението Му.“ Ис. 25:9 Псал-
мистът възкликва: „Чакам Госпо-
да, душата ми чака, И на словото 
Му уповавам. Душата ми очаква 
Господа Повече от ония, които 
очакват зората, Да! Повече от 
очакващите зората.“ Пс. 130:5, 6

Писанието също казва: „Добро 
е да се надява някой и тихо да оч-
аква спасението то Господа.“ Плач 
Ерем. 3:26

ИЗДЪРЖЛИВОСТ В 
ОЧАКВАНЕТО

При очакването на Господа, 
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за Неговите обещания, Неговата 
прошка и Неговото спасение, ние 
ще бъдем изложени на преследване, 
изпитания, мъки, подигравки, ата-
ки, омраза и много други по всяко 
време. Апостол Петър пише: „Ва-
шето украшение да не е вънкашно, 
сиреч, плетене косата, кичене със 
злато, или обличане със скъпи дре-
хи,   но скришом в сърцето живот 
(Гръцки: Човек. ), с нетленното 
украшение на кротък и тих дух, 
което е скъпоценно пред Бога.“ 1 
Петр. 3:3, 4

Някои от оръжията на лукавия, 
наред с други, са съмнение и обез-
сърчение. Всъщност в Библията 
четем за това „…Противникът 
ви, дяволът, като рикаещ лъв оби-
каля, търсейки кого да погълне.“ (1 
Петр. 5:8) Трябва да го срещнем 
с твърдост, държейки ръката на 

Всемогъщия и в кръвта на Агне-
то. (стих 9) Откровението ни 
разказва за битката срещу врага 
(Откр. 12:17) Разбира се, че мо-
жем да го победим, „А те го побе-
диха чрез кръвта на Агнето и чрез 
словото на своето свидетелству-
ване; защото не обичаха живота 
си до толкоз, щото да бягат от 
смърт.“ Откр. 12:11

НЕКА ВЕЛИКИЯТ „АЗ СЪМ“ 
ДА НИ НАПРАВИ ТВЪРДИ ВЪВ 
ВСИЧКИ БИТКИ!

„Работата на сатана е да те 
изкушава, но твоя собствен акт е 
да противостоиш. Не е в силата 
на цялото войнство на сатана да 
принуди изкушаваните да съгре-
шат.“  4T 623. 
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“Радвайте се в надеждата, в скръб 
бивайте твърди, в молитва посто-
янни.“ (Римл. 12:12). 

Последната тема в този месец 
за семейството е „УСТОЙЧИ-
ВОСТ В СЕМЕЙСТВОТО“

Какво е устойчивост? „Устой-
чивостта е способността да се 
възстановите от кризисни ситу-
ации и да се поучите от тях. Това 
означава да имате податлив ум 
и оптимистично мислене с ясни 
цели и сигурност, че всичко ще 
премине.“ Устойчивостта е дума, 
получена от латински «resiliens», 
което означава способността на 
определени обекти да се върнат 
към нормалното, след като бъдат 
подложени на тест. Някои приме-

УСТОЙЧИВОСТ 
 В СЕМЕЙСТВОТО

Пр. Адалисио Фонтес 
Португалия – Руководител нa Семейния Отдел 

на Генералната Конференция

29 Май

ри за това са ластици и тояги за 
скок на височина, които се огъват, 
без да се чупят и след това се връ-
щат към първоначалната си фор-
ма. Устойчивостта също е дума, 
която психологията е заимствала 
от физиката. Според професор 
Фрома Уолш, Чикагски универ-
ситет, САЩ, устойчивостта, в 
контекста на човешките способ-
ности, е „способността да се об-
новяваш след злополуки, подсилен 
и с повече ресурси. Това е активен 
процес на съпротива, преструк-
туриране и растеж в отговор на 
кризата и предизвикателството.“ 
(Walsh, 2005. p 4). 

Когато говорим за устойчи-
вост в семейството, ние го кла-
сифицираме като способността 
на хората да се изправят пред 
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ситуации, които представляват 
предизвикателство за лична труд-
ност, без да губим способността 
да бъдем щастливи. 

С духовната устойчивост е съ-
щото. С Божия помощ християни-
нът може да се върне към нормал-
но състояние след изпитанието, 
борбата, болката, инцидента, 
стреса, напрежението и т. н. 

Трябва да отбележим, че из-
дръжливостта не предполага или 
не означава, че лицето няма да 
преживее или да премине през кон-
фликтни или неблагоприятни си-
туации, но че въпреки проблема, 
който изпитва, ще може да пре-
одолее тази ситуация с помощта 
на Бога. Преди всичко устойчи-
востта е християнски принцип и 
в много случаи Бог ни е заповядвал 
да бъдем устойчиви. 

В областта на психологията 
устойчивостта може да се разби-
ра като способността на човек да 
се изправя пред сериозни проблеми, 
да преодолява лични или социални 
пречки и да не се поддава на на-
тиск, независимо от ситуацията. 

Когато се идентифицира 
устойчивостта в екологията, е 
очевидно, че след момент на въз-
действие, например пожар, след 
определен период от време, коре-
ните отново поникват и растат. 
„Защото за дървото има надеж-
да, Че, ако се отсече, пак ще по-
никне, И че издънката му няма 
да изчезне, Даже ако коренът му 
остарее в земята, И ако пънът 
му умре в пръстта; Понеже от 
дъха на водата ще поникне, И ще 
покара клончета като новопосаде-
но.  (Йов 14. 7-9).“

Ако имаме тези примери за об-
новление, защо да не повярваме, че 

в Христос всичко също може да 
бъде направено ново? Устойчиви-
ят християнин също се сравнява 
с дърветата, които по време на 
някои бури с много силен вятър са 
принудени да се огъват, приближа-
вайки се до земята. След бурята 
обаче те стоят и растат отново. 
Вятърът ги разтърси, но корени-
те им навлизат все по дълбоко в 
напуканата земя. Ние имаме Бог, 
който ни познава и който няма 
да позволи да преминем през труд-
ности или изкушения, през които 
не можем да устоим. Тогава кол-
кото и да духа силен вятър и дори 
да изглежда, че сме на път да се 
счупим, трябва да стоим твърдо 
и Бог е обещал, че ще бъде до нас! 
Какво е казал Господ на Исус На-
виев и на други слуги? (Исус Нав. 
1:9). Под Негово ръководство на-
рода бе преведен през река Йор-
дан, разрушавайки стени и завла-
дявайки и разделяйки земята. 

Павел казва „А ние имаме това 
съкровище в пръстни съдове, за 
да се види, че превъзходната сила 
е от Бога, а не от нас.  Угнетя-
вани сме отвсякъде, но не сме 
утеснени; в недоумение сме, но 
не до отчаяние; гонени сме, но 
не оставени; повалени сме, но не 
погубени.  Затова ние не се обез-
сърчаваме: но ако и да тлее външ-
ният наш човек, пак вътрешният 
всеки ден се подновява.   Защото 
нашата привременна лека скръб 
произвежда все повече и повече 
една вечна тежина на слава за нас,   
които не гледаме на видимите, но 
на невидимите; защото видимите 
са временни, а невидимите вечни.“ 
(2 Кор. 4. 7-9, 16-18). 
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Какво представлява 
устойчивостта в контекста 
на християнството?

Какъв пример имаме от 
Езекиил? „Сине човешки, ето, Аз 
с един удар ще отнема от тебе 
желанието на очите ти; а ти да 
не жалееш или плачеш, нито да по-
текат сълзите ти.“  (Езек. 24:16). 

Бог каза на Езекиил, че ще пре-
махне любимата му жена и връз-
ката му с нея и добави изискване; 
Той му забрани да плаче и да опла-
ква загубата си. Не можеше да по-
еме период на траур. Каква беше 
Божията цел в това? Той искаше 
да използва поведението на про-
рока като илюстрация на проро-
чество, което искаше да предаде 
на народа. Но смъртта на съпру-
гата му беше реална и човешки-
те му чувства също бяха реални. 
Чувстваме загуба и плачем поради 
смъртта на любим човек. Колко 
жалко е обаче, че мнозина в наши 
дни не могат да преминат през 
нормалния процес на скърбене по-
ради смърт от COVID!

Нуждаете се от християнска 
устойчивост, за да можете да се 
подчинявате на Бог дори и пред 
болката, която изпитвате поради 
загубата на любим човек. 

В този период на пандемия-
та, който преживяваме, е изклю-
чително важно да практикуваме 
устойчивост. Хората преживяват 
трудни ситуации, които водят до 
емоционален натиск и често край-
ни реакции. Някои от тях включ-
ват самолечение, страх, стрес, 
химическа зависимост, алкохолизъм 
и дори самоубийство. Това са само 
някои от начините, по които хора-
та се справят със своите пробле-

ми. Какво трябва да бъде нашето 
мислене? „Не казвайте на Бога, че 
имате голям проблем, кажете на 
проблема, че имате велик Бог.“

УСТОЙЧИВОСТ В 
СЕМЕЙСТВОТО

Има много семейства, които 
нямат издръжливост пред труд-
ностите и съвместният живот 
се превръща в малък ад, в кой-
то отчаянието изкарва нравите 
им извън контрол. Те се нападат 
помежду си, където сбиването е 
част от ежедневието, чуват се 
писъци и се проявява сексуално на-
силие между роднини. 

В много семейства няма тази 
християнска учтивост, истин-
ската учтивост, почитание и 
уважение един към друг, които 
биха подготвили членовете си за 
сключване на брак и да направят 
свои щастливи семейства. На 
мястото на търпението, добро-
тата, нежната учтивостта и 
християнската симпатия и любов 
има остри думи, противоречиви 
идеи и критикуващ, диктаторски 
дух. Чрез спорове по незначителни 
въпроси се култивира горчив дух. 
Откритите разногласия и раздори 
внасят неизразима мизерия в дома 
и разделят онези, които трябва 
да бъдат обединени с връзките на 
любовта. (AH стр. 83)

Семействата трябва да пое-
мат отговорността да направят 
всичко, което е по силите им, за 
да създадат промените, които ис-
кат да видят в дома си, и да не се 
извиняват, когато все още не са 
направили всичко, което е по сили-
те им. Както в Пр. 31:27 е казано, 
„Добре внимава в управлението на 
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дома си, И хляб на леност не яде.“ 
Разпределете задачите на деца-

та си според възрастта и способ-
ностите им и насадете в разума 
им идеята, че „Вкъщи всички си 
помагат, защото сме семейство“. 
Когато работим заедно, създа-
ваме чувство на приятелство и 
сътрудничество. Планирайте дей-
ности за семеен отдих, за да заси-
лите взаимодействието и да съз-
дадете споделени спомени и опит. 
Упражнявайте авторитет като 
родители в дома. Това не означа-
ва авторитаризъм; това означава 
отговорност. Децата се нуждаят 
от ограничения, за да се чувстват 
защитени. Поставете последици 
за най-честите грешки на децата 
си. Не вземайте решение за дисци-
плина въз основа на възбуденост-
та на чувствата си, а имайте 
предварително установена схема, 
в която описвате какви ще бъдат 
последиците от подобни дейст-
вия. Не използвайте тежки после-
дици, просто ги направете посто-
янни и предсказуеми. Останете 
спокойни и прилагайте дисциплина. 
Не се страхувайте да оставите 
децата си да изпитват разочаро-
вания. По-скоро тренирайте дори 
малките деца на изкуството да 
чакат. Малките деца нямат ес-
тествен талант за търпение, 
така че това умение трябва да 
се култивира. Чрез устойчивост-
та на семейството е възможно да 
се развият умения, с които да се 
преодолеят кризисни моменти. 

Живеем в поколение без устой-
чивост. За разлика от самия Йосиф 
и Исус, Авесалом, Самсон и много 
от младежите и юношите днес 
са в подобна ситуация. Вероятно, 
тъй като те не са се сблъсквали с 

разочарования в детството си, са 
станали пълнолетни, но все още 
имат отношението на разглезено 
дете; те са достигнали зряла въз-
раст, но не и зрялост. Те не се се 
научили да се справят с разочаро-
ванията, не са били в противоре-
чие и в резултат на това те не 
знаят какво е устойчивост. Не-
брежни родители, които продъл-
жават да отглеждат наранени и 
недобросъвестни деца с неконтро-
лируемо желание да постигнат 
целта си, независимо от всичко, 
внимавайте! „Невъзможно е да се 
изобрази злото, което е резултат 
от оставянето на дете на собст-
вената му воля. Някои, които са 
се отклонили поради пренебрегва-
не в детството, по-късно, чрез 
натрупване на практически уроци, 
ще дойдат на себе си; но много от 
тях са загубени завинаги, защото 
в детството и младостта са по-
лучили само частична, едностран-
на култура... Цялото обучение, 
което могат да придобият, нико-
га няма да премахне злото, произ-
тичащо от слабата дисциплина в 
детството. „(CT 112, CG 202). 

ЖИВЕЕНЕ НА МАЛКО НЕБЕ

В началния текст Павел ни съ-
ветва да бъдем устойчиви, хора, 
които имат Христос като най-го-
лемия пример за постоянство, 
твърдост и вяра. „Радвайте се в 
надеждата, в скръб бивайте твър-
ди, в молитва постоянни.“ (Римл. 
12:12). Някои домове живеят мал-
ко небе на земята. Тези семейства 
притежават устойчивост в разга-
ра на конфликти и загуба на близки, 
но също така имат способността 
да стават и да рестартират свои-
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те житейски проекти. Семейства-
та, които живеят на малко небе, 
се защитават взаимно. Когато ви-
дят, че някой от членовете на се-
мейството пада или се проваля, те 
се защитават взаимно и си пома-
гат да станат при всяка криза. Те 
са силни семейства, които знаят 
как да се справят с всякакъв вид 
оттегляне на съпруга. Те остават 
верни на фона на раздялата и на 
кризите, причинени от разводи, по-
следици от злоупотреба и наркома-
ния. Те постоянно използват стра-
тегии за преодоляване на всяка 
пречка в живота с Божията сила. 

 „Домът трябва да стане всич-
ко най-хубаво и привлекателно, 
което тази дума означава. Трябва 
да бъде малко небе тук на земя-
та — място, чувствата се въз-
питават и проявяват, без да се 
подтискат. В него трябва да се 
възпитава любов, съчувствие и 
дълбоко уважение един към друг. 
Нашето щастие зависи от всичко 
това. Най-хубавият образ на Не-
бето е онзи дом, в който обита-
ва Божият Дух. Ако се изпълнява 
волята на Бога, мъжът и жената 
ще се уважават взаимно и между 
тях ще съществува трайна любов 
и доверие.“ Християнският Дом 5. 

Радост в надеждата: Надеж-
дата е съставка номер едно, коя-
то позволява на човека, преживял 
травма, да се върне към нормал-
ното си състояние на живот. Бор-
бата и провалът определено не са 
краят, а вместо това началото 
на нов етап в Христос. 

Търпението в скръбта: Тър-
пението е една от най-добрите 
тайни за преодоляване на всяко 
препятствие. От друга страна, 
бързането, като злото на този 

век, лиши човека от това благо-
словение. Когато апостолът каз-
ва, че трябва да бъдем търпеливи 
в скръбта, може да се каже, че за 
да се преодолее нежелана ситуа-
ция, ще е необходимо човекът да 
бъде твърд и търпелив. Яков ни 
предупреждава за търпение, из-
ползвайки фигурата на земеделеца, 
за да илюстрира важността на 
този добродетел: «И тъй, братя, 
останете твърди, до Господното 
пришествие. Ето земеделецът 
очаква скъпоценния плод от земя-
та и търпи за него докле получи 
и ранния и късния дъжд.“   (Яков 
5:7 ). 

Както чухме в предишни кон-
ференции, въпреки всичко, което 
се случи в живота на Йов и семей-
ството му, той успя да се върне 
в първото състояние с Божията 
благодат. Защо? Защото той беше 
търпелив в скръбта: „Чули сте 
за търпението на Йова, и виде-
ли сте сетнината въздадена нему 
от Господа... „(Яков 5:11). Какво 
казва Псалом 40:1? „Чаках с тър-
пение Господа; И Той се преклони 
към мене; и послуша вика ми.“

Постоянството в молитвата: 
Упоритостта означава да не се 
отказвате. Постоянството е го-
ляма добродетел. Това е настоява-
не, поддържане на хладнокръвие и 
изчакване. Исус каза на Яир: „Не се 
отказвай, продължавай да вярваш.“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христос е нашият най-голям 
пример за устойчивост. От ясла-
та до тежкия кръст непрекъсна-
то го обиждаха, презираха, поди-
граваха и провокираха. И все пак 
през цялото си пътуване по земя-

52



та той остава вежлив, съсредо-
точен, безкористен и неподаващ 
се пред всяко изкушение. 

„Христос вкуси всяка горчи-
вина, която е възможно човешко 
същество да изпита. Някои се оп-
итваха да Го презират за рожде-
нието Му. Още в детството Си 
Той трябваше да среща подигра-
вателни погледи и зли шушукания. 
Ако бе отговорил с прибързана 
дума или поглед, ако се съгласеше с 
братята Си дори само в една лоша 
постъпка, не би бил съвършен при-
мер.“ Желанието на вековете 24. 

Всичко това се сравнява с ни-
вото на духовна устойчивост, за 
което Исус ни научи да се стре-
мим ден след ден. Исус ни научи 
да бъдем наясно, когато сме из-
правени пред отхвърляне, изоста-
вяне, критика и дори обуславяне, 
поддържане на емоционален и ду-
ховен баланс, без да реагираме с 
агресия или меланхолия и да не 
се отказваме от Неговата ми-
сия. Но най-шокиращият момент 
беше моментът на разпятието, 
където беше ясно, че дори кръ-
стът не е направен за него, да го 
носи. Той беше по-широк, защото 
беше направен за Варава, който 
беше физически по-едър. Виждаме, 
че ръцете и краката на Исус бяха 
придърпани с физически натиск, за 
да бъдат забити гвоздеите. 

Според физиката устойчивост-
та е, когато обектите са подло-
жени на голям натиск и могат да 
се върнат в първоначалното си 
състояние. В процеса на разпятие 
ние възприемаме емоционален и 
духовен натиск, който е преодо-
лян с устойчивост на всички нива 
и в крайна сметка води до баланс. 

Ако вече сте преживяли или 

преживявате стрес, проблеми, 
мъка, разочарование или дори пе-
риод на траур, знайте, че Бог има 
насърчение за вас: „Не бой се, за-
щото Аз съм с тебе: Не се ужа-
сявай, защото Аз съм твой Бог; 
Ще те укрепя, да! ще ти помогна. 
Да! ще те подпра с праведната 
Си десница“  (Ис. 41:10). Бъдете 
силни, постоянствайте в молит-
ва, защото Този, който е дал тези 
обещания, е верен и няма да се 
промени. Псалмистът казва: «Бог 
е нам прибежище и сила, Винаги 
изпитана помощ в напасти, „(Пс. 
46:1). Колко хора са се отказали по 
средата на пътя, колко са загубили 
търпение или други са изоставили 
вярата си, не следвайки вече Хрис-
тос? Библията ни казва: «Ние, 
обаче, не сме от ония, които се 
дърпат назад, та се погубват, а 
от тия, които вярват та се спа-
сява душата им.“ (Hebrews 10:39). 

Можем да се обърнем към 
Христос като най-големия ни из-
точник на вдъхновение и най-го-
лямата ни справка в алтруизма, 
толерантността, кротостта, 
непоклатимостта и устойчивост-
та! Възлюбени в Христос, нека не 
се пускаме от силната ръка на 
Исус. Завършвам с прекрасните 
обещания в Исая 54:2-3: „Уголеми 
мястото на шатъра си, И нека 
разширят завесите на жилищата 
ти; Не се скъпи; продължи въже-
тата си И закрепи колчетата си.   
Защото ще се разпространиш на-
дясно и наляво; Потомството ти 
ще завладее народите И ще насе-
лят запустелите градове.“ 

Пастор Адалисио Фонтес Пор-
тугалия - ръководител на семей-
ния отдел на GC
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Стратегията за устойчивост в семействата има 
за цел да идентифицира и засили ключовите процеси, 
които са им необходими за преодоляване на кризи и 
стресови събития, както в настоящето, така и в 
дългосрочен план. 

Днес семействата преминават през панорама на 
силна болка, засягаща живота в емоционалната, фи-
зическата и духовната сфера. Понякога чуваме само 
стенанията на тези, които са загубили близките си. 
Но светът е болен, икономическите загуби са по-
тресаващи, оставяйки хиляди семейства в несъсто-
ятелност. Умът е бил засегнат до такава степен, 
че психичните разстройства са се увеличили, учудва-
нето на разводите и раздялата са безброй, а много 
деца са като безцелни кораби, пропускащи житей-
ските си планове. Тази ситуация е причинила много 
страдания и отчаяние в семействата. 

УСТОЙЧИВОСТ
на семейството


