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Информация за Рик Уорън

Рик  Уорън  (1954),  американски  евангелски  християнски  пастор
(протестант, Южно баптист) и автор. Основател и старши пастор на
църквата Седлбек – 8-мата по големина църква в САЩ, в Лейк Форест,
Калифорния.  Автор  е  на  най-продаваните  християнски  книги:
„Целенасочената  църква,“  Целенасоченият  живот“  (продадени  повече
от 30 мил. копия), „Силата на Бога да променя живота ви“ и др. Има
консервативни  теологични  и  евангелски  възгледи  относно  аборта,
хомосексуалния  брак  и  др.  социални  теми.  Често  е  наричан  „най-
влиятелният  духовен  лидер  в  САЩ.“  Основател  е  на  „Целенасочено
движение,“  мрежа  от  десетки  хиляди  църкви  от  всички  християнски
деноминации  в  160  страни  по  света.  Обучавал  е  повече  от  350  000

пастори по целия свят. По време на президентските избори през 2009 Барак Обама го покани да
води молитвата по време на церемонията във Вашингтон за стъпването му в длъжност.

Тази книга е предназначена за вас. Преди да бяхте роден, Бог е планирал този момент в живота
ви. Не е случайност, че сега държите в ръцете си тази книга. Бог копнее да откриете този вид живот,
заради който той ви е създал да живеете – тук на земята и завинаги във вечността.

В Христос ние откриваме кои сме и заради какво живеем. Много преди за пръв път да чуем за
Христос „той ни е видял, изработил е планове славно живеене за нас, които са част от общото
намерение, която той изработва във всичко и във всеки човек“ (Еф.1:11 – мой превод).

Признателен съм на стотиците автори и учители, както класически, така и съвременни, които
формираха  живота  ми  и  ми  помогнаха  да  науча  тези  истини.  Благодаря  на  Бога  и  на  вас  за
привилегията да ги споделя с вас.
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Пътуване с намерение

Вземете възможно най-много от тази книга. Това е нещо повече от книга; това е ръководство за
едно 40-дневно духовно пътуване, което ще ви направи способни да откриете отговора на най-важния
въпрос  в  живота  ни:  „За  какво  съм тук?“  В края  на  това  пътуване  ще научите  какво  е  Божието
намерение за  вашия живот и ще разберете голямата картина (пъзела)  на живота си – как всички
парченца от живота ви се подреждат заедно. Когато имате тази гледна точка, това ще намали нивото
на  вашия  стрес,  ще  опрости  процеса  на  решенията,  които  вземате,  ще  увеличи  нивото  на
задоволството ви и най-важното – ще ви подготви за вечността.

Вашите следващи 40 дни
Днес средната продължителност на живота е 25 550 дни. Толкова дълго ще живеете,  ако сте

средностатистически човек. Не мислите ли, че ще е разумна употреба на времето, ако отделите 40 от
тези дни, за да разберете какво иска Бог да направите вие с оставащата час от живота ви? Библията
ясно казва, че според Бога, 40 дни са важен духовен период от време. 

Когато искал да подготви някой за изпълнение на неговата задача, Бог отделял 40 дни:
 Животът на Ной бил променен чрез дъжд, който продължил 40 дни.
 Животът на Моисей бил променен чрез 40-те дни, прекарани на планината Синай.
 Съгледвачите, изпратени да разузнаят Обещаната Земя, били променени след като престояли

там 40 дни.
 Давид бил променен след 40-дневното предизвикателно държание на Голиат. 
 Илия бил променен, когато с едно ядене Бог му дал сили да върви 40 дни в пустинята.
 Целият  град  Ниневия  бил  променен,  когато  Бог  дал  на  жителите  му  40  дни  срок  да  се

променят.
 Исус бил подсилен чрез 40-те дни на изпитание, прекарани в пустинята.
 Учениците били променени чрез 40-те дни, прекарани с Исус след неговото възкресение.

Следващите 40 дни ще променят живота ви.
Тази книга е разделена на 40 кратки глави. Силно ви призовавам всеки ден да четете само по една

глава, за да имате време да мислите за значението и за приложението във вашия живот на това, което
сте научили. Библията казва: „Позволете на Бога да ви превърне в нова личност, като промени начина
на мисленето ви.  Тогава ще узнаете какво Бог иска да направите вие.“ Една от причините, поради
която повечето книги не ни променят е, че ние сме толкова жадни да прочетем следващата глава, че не
се спираме и не отделяме време да обмислим сериозно това, което току-що сме прочели. Бързаме да
научим  следващата  истина,  без  да  сме  размислили  върху  това,  което  вече  сме  научили.  Не  се
задоволявайте просто да прочетете тази книга.  Взаимодействайте заедно с нея.  Подчертайте това.
Записвайте собствените си мисли в празните места на страниците. Превърнете я във вашата книга.
Нека тя да бъде вашата собствена книга! Книгите, които най-много са ми помогнали са тези, на чиито
текстове съм реагирал и съм ги коментирал, а не само съм ги прочел.

Три отличителни черти на тази книга, които ще ви помогнат
В края на всяка глава има раздел, озаглавен  „Мислейки за намерението на моя живот.“ Там ще

намерите:
 Тема  за  размисъл  .  Това  е   някоя  истина,  която  обобщава   определен  принцип  за

целенасоченото живеене, върху който можете да размишлявате през целия си ден. Павел казал на
Тимоти: „Размишлявай върху това, което ти казвам, защото Господ ще ти даде да разбереш всичко
това“ (2Тим.2:7 – мой превод).

 Стих за запомняне наизуст  . Това е стих от Библията, който ни учи на  някоя истина от тази
глава. Ако наистина искате да подобрите живота си, запомнянето на стихове от Библията е може би
най-важният  навик,  с  който  трябва  да  започнете.  Можете  да  напишете  тези  стихове  на  малки
листчета и да ги носите със себе си.

 Въпрос за обмисляне  . Тези въпроси ще ви помогнат да мислите как да приложите в живота си
това, което сте прочели. Окуражавам ви да пишете вашите отговори на тези въпроси в полетата на
тази книга или в някакъв бележник. Написването на мислите ви е най-добрият начин да си изясните
на себе си какво искате да кажете.
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Аз се молих за вас
Докато писах тази книга, аз често се молех вие да изживеете невероятното чувство на надежда,

енергия и радост, което идва от откриването на това нещо, за чието извършване Бог ви е поставил да
живеете на тази планета.  Нищо друго не може да се оприличи с това чувство.  Аз съм възхитен,
защото знам всички велики неща, които ще ви се случат.  Те се случиха и на мен, и откакто открих
целта на моя живот,  аз вече не съм същият.  И понеже знам ползите,  аз искам да ви призова да
участвате неотклонно в това духовно пътуване през следващите 40 дни, без да пропускате нито един
ежедневен  прочит.  Животът  ви  заслужава  да  отделите  време  за  това.  Направете  това  да  е  ваша
ежедневна задължение и го включете в графика  си. Ако сте решени да направите това, нека заедно да
подпишем един завет (договор). Има нещо значимо в това да видите името си написано под това,
което сте решили да направите. Ако имате и партньор, с който ще изминете заедно това 40-дневно
духовно пътуване, поканете него или нея също да се подпише. Нека тръгнем заедно.

За какво съм тук?

Животът, който е посветен на нещата е мъртъв живот, дървен крак; животът, който е оформен от
Бога е цъфтящо дърво (виж Пр.11:28).

„Благословени са тези, които вярват в Господа...Те са като дърветата, посадени по брега на
реката  и  корените  им  са  потопени  дълбоко  във  водата.  Такива  дървета  не  се  страхуват  от
горещината, нито се тревожат от дългите месеци на сушата. Листата им остават зелени и те
продължават да раждат вкусен плод“ (Йер.17:7-8 – мой превод).

Ден 1
Всичко започва от Бога

„Защото  всяко  нещо,  абсолютно  всяко  нещо,  на  небето  и  на  земята,  видимото  и
невидимото...всяко нещо започва от него и намира своето предназначение в него“ (Кол.1:16 – мой
превод)

Ако не допуснете, че има Бог, въпросът за целта на живота е безсмислен. (Бертран Ръсел, атеист)

Животът не ви е даден за вас самият. Целта на живота ви е много по-обхватна, отколкото вашето
лично осъществяване, мирът в разума ви или вашето щастие. Тази цел е много по-голяма, отколкото
вашето семейство, вашата кариера или вашите най-необуздани мечти и амбиции. Ако искате да знаете
защо сте поставени на тази планета,  вие трябва да започнете от Бога. Вие бяхте роден от неговата
промисъл и заради неговата цел. 

От хиляди години търсенето на смисъла на живота е озадачавало хората. Това е така, защото
обикновено ние започваме от погрешна стартова точка – от себе си. Задаваме егоцентрични въпроси
като: „Какъв искам да бъда?“, „Какво трябва да направя с живота си?“ и „Кои са моите цели, моите
амбиции и моите мечти за бъдещето ми?“ Но фокусирането ни в себе си никога няма да ни разкрие
целта на нашия живот.  Библията казва: „Бог е този, който ръководи живота на своите създания;
животът на всеки човек е в ръцете на Бога.“ (Йов 12:10 – мой превод)

Обратното на това, което ви казват многобройни популярни книги, филми и семинари, вие няма
да можете да откриете смисъла на своя живот, ако търсите този смисъл вътре в себе си. Може би вече
сте си опитвал да направите това.  Вие не сте създали сам себе си, поради което няма начин вие да
кажете на себе си заради какво сте бил създаден! Ако ви бях дал някакво изобретение, която преди
това вие никога не сте виждали, вие нямаше да знаете с каква цел е създадено то, нито пък самото
изобретение щеше да е в състояние да ви каже това. Единствено неговия създател или наръчника за
собственика могат да ви разкрият целта на това изобретение. 

Веднъж, докато шофирах, аз се изгубих в планината. Когато спрях край един къмпинг и помолих
да ми кажат как мога да стигна до мястото, за където пътувах, те ми казаха: „Оттук вие не можете да
отидете там. За да стигнете до това място, трябва да тръгнете от другата страна на планината!“ По
същият начин, вие не можете да стигнете до целта на живота си, ако започнете да търсите тази цел,
фокусирайки  се  в  себе  си.  Трябва  да  започнете  от  Бога,  вашият  Създател.  Вие  съществувате
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единствено, защото Бог е пожелал вие да съществувате. Вие сте направен от Бога и за Бога и докато
не разберете това, животът ви никога няма да има смисъл. Единствено в Бога ние откриваме своя
произход, своята идентичност, своя смисъл, своята цел, своята значимост и своята съдба. Всеки друг
път води до път без изход.

Много хора се опитват да използват Бога са своето собствено осъществяване, но това е противно
на природата и е обречено на провал. Вие сте създаден за Бога, а не обратното и смисълът на живота е
вие да позволите на Бог да ви използва за своите цели, а не вие за използвате Бога за достигането на
вашата цел. В Рим.8, 9 и 10 Библията казва: „Натрапчивата идея за фокусиране в себе си по тези
въпроси е път без изход; фокусирането в Бога ни отвежда в открито място, в просторен и свободен
живот.“ Прочел съм много книги, които предлагат пътища за откриване целта на моя живот. Всички те
могат да бъдат класифицирани като книги за „самопомощ“, защото те извършват изследването си,
гледайки от егоцентрична гледна точка.

Книгите  за  „самопомощ,“  даже  и  да  са  християнски,  обикновено  предлагат  едни  и  същи
предвидими стъпки, за да намерите целта на живота си: обмислете мечтите си; изяснете собствените
си ценности; поставете си някои цели; осъзнайте в кои неща сте добър; имайте висока цел; стремете
се да я достигнете; бъдете дисциплиниран; вярвайте, че можете да постигнете целите си; въвличайте
и другите; никога не се предавайте. Разбира се, често тези препоръки довеждат до огромен успех.
Обикновено вие можете да успеете да достигнете някоя цел, ако през цялото време мислите за това.

Но това да бъдеш успешен и онова да си осъществил целта на живота си изобщо не са едно и
също нещо! Вие можете да постигнете всичките си лични цели, да имате очарователен успех според
стандарта на света, но въпреки това да сте пропуснали целите, заради които Бог ви е създал. Вие
имате нужда от нещо повече от съвет за самопомощ. Библията казва: „Самопомощта изобщо не е
помощ.  Саможертвата е пътят, тя е моят път да намерите себе си и вашето истинско „Аз“.“
(Посланието, Мат. 16:25 – мой превод)

Тази книга не е книга за „самопомощ.“ Нейната цел не да ви помогне да намерите правилната си
кариера, да осъществите мечтите си или да планирате живота си.  Нейната цел не да ви научи как да
натъпчете повече дейности в препълнения си график. Целта на тази книга е точно обратната – тя ще
ви научи да правите по-малко неща в живота си, като се фокусирате в нещата, които са най-важни. Тя
ще ви покаже как да станете такъв, какъвто Бог ви е създал да бъдете.

Открихте ли целта, заради която бяхте създаден? Имате само два варианта за отговор. Първият
вариант е предположение. Повечето хора избират този вариант. Те се догаждат, опитват се да налучкат
верния отговор и теоретизират. Когато хората кажат: „Винаги съм си мислил, че живота е...“ те искат
да кажат: „Това е най-доброто предположение, което мога да направя.“ От хиляди години брилянтни
философи обсъждат и правят предположения за смисъла на живота. Философията е сериозна учебна
дисциплина и тя си има своите правила и методи, но когато става въпрос за определянето на целта на
живота,  даже най-мъдрите философи просто се догаждат.  Веднъж Д-р Хю Муурхед,  професор по
философия  в  Североизточния  университет  в  Илиноис  написал  писмо  до  250  от  най-прочутите
философи,  учени,  писатели  и  интелектуалци  от  целия  свят  и  ги  попитал:  „Какъв  е  смисълът  на
живота?“ След време публикувал отговорите им в една книга. Някои от тях направили най-добрите си
предположения,  други признали, че самите те са  съставили определение за  смисъла на живота,  а
трети били достатъчно искрени да кажат, че не знаят. Всъщност, много от известните интелектуалци
помолили проф. Муурхед да им пише отново и да ги информира, ако е открил смисъла на живота! За
щастие,  има  алтернатива  на  догадките  за  смисъла  и  за  целта  на  живота.  Тази  алтернатива  е
революция. Ние можем да се обърнем към това, което Бог е разкрил за живота в  Словото си. Най-
лесният начин да открием предназначението на едно изобретение е да попитаме неговия създател.
Същото се отнася и за отриването на целта на живота: Попитайте Бога.

Бог  не ни е  оставил в тъмнината да се  питаме и да предполагаме.  Той ясно е  разкрил чрез
Библията своите 5 намерения за нашия живот. Тя е нашият Наръчник на собственика. Тя ни обяснява
защо живеем, как работи живота, кои неща да избягваме и какво да очакваме в бъдещето. Тя обяснява
това,  което  книгата  за  „самопомощ“  или  философската  книга  не  може  да  знае.  Библията  казва:
„Божията  мъдрост...достига  дълбоко  във  вътрешността  на  неговите  намерения...Това  не  е
последното съобщение, но е много вероятно да е най-старото...какъв начин и избрал Бог, да създаде
в нас най-доброто, на което е способен“ (Посланието, 1Кор.2:7-13 – мой превод).  Бог не е просто
стартовата точка на вашия живот; той е източникът на този живот. За да откриете целта на живота,
вие трябва да се обърнете към Божието Слово, а не към светската мъдрост.

Трябва да изградите живота си върху вечните истини, а не върху популярната философия, не
върху  мотивацията  за  успеха  или  върху  вдъхновяващи  истории.  Библията  казва:  „В  Христос
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установяваме кои сме ние и за какво живеем. Много преди за пръв път да сме чули за Христос и да
сме се изпълнили с надежда, той вече ни е видял, изработил е планове славно живеене за нас, за да
бъдем част от неговата обща цел, която той изработва във всичко и във всеки човек“(Еф.1:11 – мой
превод). Този стих ни дава 3 прозрения за постигането на вашата цел.

1.  Вие  откривате  своята  идентичност  и  цел  чрез  връзка  с  Исус  Христос.  Ако  нямате  такава
връзка, по-късно ще ви обясня как да поставите началото й.

2. Бог е мислил за вас много преди вие да сте помислили за него. Неговата цел във вашия живот
предшества вашата представа. Той е планирал това още преди вие да сте съществували, без вашия
принос! Вие можете да избирате вашата кариера, вашите хобита и много други части от живота си, но
не се захващайте да избирате целта на живота си.

3.  Целта  на  живота  ви  е  в  хармония  с  много  по-голямата  и  космическа  цел,  която  Бог  е
проектирал за вечността. За това се разказва в тази книга. Руският писател Андрей Битов израсъл в
атеистичния комунистически режим. Но в един мрачен ден Бог привлякъл вниманието му. Той си
спомня: „Когато бях на 27 години и пътувах в метрото в Ленинград (сега Санкт Петербург), аз бях
обхванат  от  отчаяние,  което  беше  толкова  голямо,  че  ми  се  струваше,  че  животът  веднага  спря,
завладян от бъдещата вечност и загуби всякакъв смисъл. Внезапно,  от самосебе си в главата ми се
появи една фраза: „Без Бога живота няма никакъв смисъл.“ Повтаряйки я в удивление, аз се качих на
тази фраза като на движещ се ескалатор, излязох от метрото и влязох в Божията светлина.“

Може би сте се чувствали в тъмнина относно целта на живота. Поздравления, предстои ви да
влезете в светлината.

Мисли за целта на моя живот
1. Тема за размисъл: „Животът не ми е даден, за да си правя с него каквото си поискам.“
2. Стих за запомняне: „Всичко започна в него и намира своето предназначение в него“ (Кол.1:16б

– мой превод)
3. Въпрос за обмисляне: „Въпреки всички реклами около мен, как мога да напомням на себе си,

че животът всъщност е да живея за Бога, а не за себе си?

Ден 2

Вие не сте се родил случайно

„Аз съм твоят Създател. Аз се грижех за теб още преди ти да беше роден“ (Ис.44:2 – мой
превод).

Бог не си играе на зарчета. (Алберт Айнщайн)

Вие не сте се родил случайно. Вашето раждане не е било поради грешка или лош късмет, нито
пък животът ви е щастлива случайност на природата. Родителите ви може да не са ви планирали, но
Бог ви е планирал. Той въобще не е бил изненадан от раждането ви. Всъщност, той го е очаквал.
Много преди вие да бяхте заченат  от родителите ви,  вие бяхте заченат в  Божия разум.  Той пръв
помисли за вас. Раждането ви не е съдба, не е шанс, не е късмет, нито е случайност, че вие дишате
точно в този момент.  Вие сте жив, защото Бог искаше да ви създаде!  Библията казва: „Господ ще
изпълни своето намерение за мен“ (Пс.138:8 – мой превод).

Бог е предписал всяка подробност на тялото ви. Той преднамерено е избрал вашата раса, цвета на
кожата ви, косата ви и всяка друга отличителна черта. Той ви е направил по поръчка тялото ви точно
такова,  каквото  е  искал  да  бъде.  Той  е  определил  природните  таланти,  които  ще  притежавате  и
уникалността на самоличността ви.  Библията казва:  „Ти ме знаеш вътрешно и външно, ти знаеш
всяка кост в тялото ми; Ти знаеш точно как бях направен, късче по късче, как бях изваян от нищо в
нещо“ (Пс.139:15 – мой превод). 

Понеже ви е направил поради някаква причина, освен това Бог е решил кога ще бъдете роден и
колко дълго ще живеете.  Той е планирал предварително дните на живота ви,  като е избрал точно
времето на вашето раждане и на вашата смърт. Библията казва: „Ти ме видя преди аз да бях роден и
планира всеки ден от живота ми преди да бях започнал да дишам. Всеки ден беше записан в твоята
Книга!“ (Пс. 139:16 – мой превод). 

Бог  планира  къде  ще  бъдете  роден  и  къде  ще  живеете  заради  неговата  цел.  Вашата  раса  и
националност  не  са  случайни.  Бог  не  е  оставил  нито  една  подробност  на  случайността.  Той  е
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планирал всичко това заради своето намерение. Библията казва: „От един човек той направи всички
народи...и той определи времената, определени за тях и точните места, където трябва да живеят“
(Деян.17:26 – мой превод).  Нищо в живота ви не е произволно. Всяко нещо е създадено с някакво
предназначение.  Най-удивителното  е,  че  Бог  е  решил  как  вие  ще  бъдете  роден.  Независимо  от
обстоятелствата, свързани с вашето раждане или с това кои са вашите родители, Бог е имал план,
когато ви е създал. Не е важно дали родителите ви са били добри, лоши или безразлични. Бог е знаел,
че  тези две  личности притежават  точно правилните  генетични характеристики,  за  да  ви създадат
според образа, който Бог е имал предвид. Те са имали това ДНК, който Бог е искал да имате и вие.

Въпреки, че има извънбрачни родители, няма незаконни деца. Много деца се раждат, без да са
били планирани от родителите си,  но те  не са  „непланирани“ от Бога.  Божието намерение взема
предвид грешката на човека, даже неговия грях. Бог никога не прави нещо случайно и той никога не
греши.  Той  има  причина  за  всяко  нещо,  което  създава.  Всяко  растение  и  всяко  животно  е  било
планирано от Бога и всеки човек е бил проектиран поради някаква причина и с някаква цел. Много
преди да бяхте заченат от родителите си, вие бяхте заченат в разума на Бога. За да ви зачене, Бог беше
мотивиран от своята любов. Библията казва: „Много преди да беше положил основите на земята,
той е мислил за нас и е решил ние да бъдем във фокуса на неговата любов“ (Еф.1:4 – мой превод).

Бог е мислил за вас още преди да беше създал света.    Всъщност,  поради това той е създал  
света! Той е проектирал условията на нашата планета да бъде такава, че ние да можем да живеем на
нея.  Ние сме във фокуса на Божията любов и сме най-ценните от всичко друго, което Бог е създал.
Библията казва:  “Бог решил да ни даде живот чрез словото на истината, с цел ние да бъдем най-
важното от всички неща, който той е направил“ (Як.1:18 – мой превод). Поради това Бог ви обича
толкова много и ви цени! Бог не действа наслуки, както му дойде; той е планирал всичко с голяма
прецизност. Колкото повече неща за вселената научават физиците, биолозите и другите учени, толкова
по-добре ние разбираме по какъв уникален начин вселената е подходяща за нашето съществуване, по
какъв  начин,  напълно  съобразен  с  точните  и  детайлни  изисквания  е  създадена  тя,    за  да  стане  
възможен човешкия живот!

Д-р Майкъл Дентън,  старши изследовател в областта на молекулярната генетика на човека в
университета  в  Отаго,  Нова  Зеландия  е  стигнал  до  следното  заключение:  „Налице  са  всички
доказателства в биологичната наука, които подкрепят сърцевината на предположението...че космос е
специално проектиран цялостно с основната цел и намерение - живота и човечеството – цялостност, в
която  всички  проявления  на  реалността  имат своят  смисъл  и  обяснение  в  този  централен факт.“
Хиляди години преди това Библията е казала същото нещо: „Бог сътвори земята...Той не я сътвори
да бъде празна, а я сътвори да бъде населена“ (Ис.45:18 – мой превод). Защо Бог е направил всичко
това? Защо си е направил труда да мине през всички главоболия, свързани със създаването на вселена
за нас? Защото той е Бог на любовта. Трудно е да се измери и разбере такъв вид любов, но тя е
фундаментално надеждна и изпитана.  Вие бяхте създаден като специален обект на Божията любов!
Бог ви създаде, за да може да ви обича. Вие трябва да изградите живота си върху тази истина.

Библията  ни казва:  „Бог е  любов“  (1Йоан 4:8).  Тя  не казва:  „Бог  има любов,  а  казва  „Той  е
любов!“ Любовта е същината на Божия характер.  В общността на Троицата има перфектна любов,
поради което Бог не се е нуждаел да създава вас. Той не е бил самотен.  Но Бог е пожелал да ви
създаде, за да даде израз на своята любов. Бог казва: „Аз те носих откакто ти беше роден; грижих се
за теб от раждането ти. Даже когато ти остарееш, Аз ще бъда същия. Даже когато косата ти побелее,
Аз ще се грижа за теб. Аз те създадох и ще се грижа за теб.“ Ако нямаше Бог, всички ние щяхме да
сме „случайности,“ резултати от астрономическия произволния шанс във вселената. Щяхте да можете
да престанете да четете тази книга, защото животът нямаше да има цел, смисъл и значение. Нямаше
да има правилно и грешно, нямаше да има и надежда отвъд вашите кратките години тук на земята.

Но има Бог, който ви е създал поради някаква причина и вашият живот има дълбок смисъл! Ние
откриваме този смисъл и цел  само когато  превърнем Бога  в  „полярна звезда“ за  живота си.  Във
варианта на превод на Библията на английски, наречен „Посланието,“ парафразирането на Рим.12:3
казва: „Единственият точен начин да разберем себе си, е да знаем какво е Бог и чрез какво той
работи за нас“ (мой превод)

Следващото стихотворение от Ръсел Келфер обобщава това:
Вие сте това, което сте поради някаква причина.
Вие сте част от един сложен план.
Вие сте скъп, перфектен и уникален проект.
Наричан сте Божия специална жена или мъж.
Вие изглеждате така, както изглеждате поради някаква причина.
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Нашият Бог не греши.
Той ви е съединил в утробата,
вие сте точно това, което той е искал да направи.
Родителите, които имахте са онези, които той избра,
и няма никакво значение какво чувствате вие,
те са специално проектирани според Божия замисъл,
и те носят печата на Господаря.
Не, нараняването, което вие имате не беше леко.
И Бог плака, защото и вас ви болеше;
Но това беше допуснато, за да бъде оформено сърцето ви
така, че когато приличате на него, вие ще израствате.
Вие сте такива, каквито сте поради някаква причина,
вие бяхте оформени чрез жезъла на Господаря.
Вие сте такива, каквито сте, обичани,
защото има Бог.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз не съм роден случайно.
Стих за запомняне: „Аз съм твоя Създател. Аз се грижех за теб даже преди ти да беше роден“

(Ис.44:2 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: „Знам, че Бог ме е създал да съм уникален. Кои области в моята личност,

произход и физически образ ми е трудно да приема?

Ден 3

Какво мотивира живота ви?

„Видях,  че  движещата  сила  на  завистта  и  на  ревността  е  основният  мотив  за  успеха!“
(Екл.4:4 – мой превод).

Човек без цел в живота си е като кораб без рул – бездомник, нищо, това не е човек.  (Томас
Карлайл)

Животът  на  всеки  човек  е  мотивиран  от  нещо.  Според  повечето  тълковни  речници,
определението на глагола „мотивирам, движа, карам, върша“ означава: „да ръководя, да контролирам,
да насочвам.“ Независимо от това дали карате кола, забивате гвоздей или удряте топката за голф, вие
ръководите, контролирате или насочвате. 

Коя е движещата сила в живота ви? Сега,  в този момент може би сте мотивиран от някакъв
проблем,   от  някакво  напрежение  или  от  някакъв  важен  срок.  Може  би  сте  движен  от  някакъв
болезнен  спомен  или  от  натрапчив  страх,  или  от  неосъзната  вяра.  Има  стотици  обстоятелства,
ценности и емоции, които могат да движат живота ви. Вижте  пет от най-често срещаните движещи
сили: 

Много  хора са  движени от чувството за  вина.  Те  пропиляват  целия  си  живот,  бягайки от
съжаленията и криейки се от срама. Хората, които са движени от чувството за вина са манипулирани
от  спомените.  Те  позволяват  на  тяхното  минало  да  контролира  тяхното  бъдеще.  Често  пъти  те
несъзнателно наказват  себе си,  като  пречат  на  собствения си  успех.  Когато Кайн извършил грях,
неговата вина прекъснала контакта му с Божието присъствие и Бог казал: „Ти ще бъдеш беглец и
скитник на земята“ (Бит.4:12 – мой превод).  Това описва повечето от сегашните хора – те се лутат
безцелно в живота. Ние сме продукти на миналото си, но не трябва да се превръщаме в пленници на
миналото си. Божията цел не е ограничавана от миналото ви. Той превърнал един убиец, наричан
Моисей във водач, както и един страхливец, наричан Гедеон в храбър герой, така че Бог може да
извърши удивителни неща и в останалата част от вашия живот.  Бог е специалист в даването на нов
старт  на  хората.  Библията  казва:  „Какво  се  случва  с  тези,  чийто  грях  е  бил  простен!...Какво
облекчение за тези, които са признали своите грехове и Бог е изчистил досието им“ (Пс.32:1-2 – мой
превод). 

Много хора са движени от негодуванието и гнева. Те постоянно си спомнят за нараняванията
си от миналото и никога не могат да ги победят. Вместо да простят и така да се отърват от болката си,
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те  постоянно  повтарят  минало  в  умовете  си.  Една  част  от  хората,  които  са  мотивирани  от
негодуванието „се успокояват“ и потискат негодуванието си дълбоко в себе си, а друга част от тях
периодично  „избухват“  и  стоварват  негодуванието  си  върху  другите  хора.  И  двете  реакции  са
нездравословни и  безполезни.  Негодуванието винаги ви наранява  повече,  отколкото ви е  наранил
човека във вашето минало, срещу когото негодувате. Може би този човек вече е забравил обидата,
която ви е причинил, а вие продължавате да къкрите на бавен огън във вашата болка, увековечавайки
миналото. Чуйте: Тези, които в миналото са ви наранили, не могат да продължават да ви нараняват
сега, освен ако вие не продължавате да се държите за болката чрез негодуванието си. Вашето минало
е  оставало  в  миналото!  Нищо  не  може  да  го  промени!  Чрез  вашата  горчивина  вие  просто  се
самонаранявате. Заради собственото си добро, вземете си поука от това, което се е случило и после му
позволете да си  замине.  Библията  казва:  „Да тревожиш себе  си до  смърт чрез  негодуванието е
глупаво и неразумно нещо“ Йов 5:2 – мой превод).

Много хора са движени от страха. Може би страховете им са последица от някакво болезнено
преживяване,  от  нереални  очаквания,  от  това,  че  са  израсли  в  семейство  с  много  взискателни
родители  или  понеже  имат  генетични  предразположения  към  страха.  Независимо от  конкретната
причина, хората, които са мотивирани от страха често пъти изпускат прекрасни шансове, защото се
страхуват да поемат риск.  Вместо да направят това,  те предпочитат да се държат за спокойния и
сигурен  път,  избягват  рисковете  и  се  опитват  да  запазят  съществуващото  положение.  Страхът  е
самоналожен затвор, който ще ви пречи да станете такъв, какъвто Бог иска вие да бъдете. Длъжни сте
да вървите срещу страха с оръжието на вярата и любовта. Библията казва: „Добре оформената любов
пропъжда страха. Тъй като страхът е осакатяващ, боязливият живот се страхува от смъртта и
от осъждането – това е човек, който не е напълно оформен в любовта“ (1Йоан 4:18 – мой превод).

Много хора са мотивирани от материализма.  Желанието им да придобиват се  превръща в
основната  цел  в  живота  им.  Този  стремеж  винаги  да  искат  повече  се  основана  на  погрешната
представа,  че  когато  притежаваш  повече  неща,  това  ще  те  направи  по-щастлив,  по-важен  и  по-
осигурен, но всичките тези три представи не са верни. Притежанията предоставят само временно
щастие. Тъй като нещата не се променят, накрая ние се отегчаваме от тях и искаме по-нови, по-големи
и по-добри заместители на това, което имаме.

Мит  е  и  представата,  че  ако  придобия  повече  неща,  аз  ще  стана  по-важен.  Собствената  ви
представа за себе си и представата на другите хора за вас не са едно и също нещо. Вашата стойност не
се  определя  от  нещата,  които  притежавате  и  Бог  казва,  че  най-ценните  неща  в  живота  не  са
материални! Най-разпространеният мит за парите е, че ако имам повече пари, това ще ме прави по-
сигурен човек. Това няма да се случи. Богатството може да бъде изгубено веднага поради наличието
на многобройни и неконтролируеми фактори.  Истинската сигурност може да бъде намерена само в
онова нещо, което никога не може да ви бъде отнето – във връзката ви с Бога.

Много хора са мотивирани от нуждата да бъдат одобрявани. Те позволяват на очакванията на
родителите им, на брачния им партньор, на децата им, на учителите им или на приятелите им да
контролират живота им. Много възрастни хора продължават да се опитват да спечелят одобрението на
родители, на които никога не може да бъде угодено. Има хора, които са ръководени от външен натиск
и постоянно се тревожат за това, какво могат да си помислят другите хора. За нещастие, хората, които
вървят след тълпата, обикновено се изгубват в нея. Аз не знам всички пътища към успеха, но един от
пътищата към провала е да се опитваме да бъдем харесвани от всички хора. Да бъдете ръководени от
мнението на другите е гарантираният път за пропускане на намеренията на Бога за живота ви. Исус е
казал: „Никой не може да слугува на двама господари“ (Мат.6:24). Има и други сили, които могат да
мотивират живота ви, но всички те водят до същата задънена улица: неизползван потенциал, ненужен
стрес и неосъществен живот. 

Това 40-дневно пътуване ще ви покаже как да живеете целенасочен живот, който е насочван,
контролиран и направляван от целите на Бога. Няма по-важно нещо от това да знаете какви са целите
на Бога за живота ви и нищо не може да компенсира това незнание – нито успеха, нито богатството,
нито славата, нито удоволствията. Когато е лишен от цел, животът е движение без смисъл, дейност
без  посока  и  събития  без  здрав  разум.  Когато  е  лишен  от  цел,  животът  е  банален,  дребнав  и
безсмислен. Няма по-важно нещо от това да знаете какви са целите на Бога за живота ви и нищо не
може да компенсира това незнание.

Ползите от целенасоченото живеене
Има пет големи ползи от живеенето на целенасочен живот.
Знаенето на вашата цел придава смисъл на живота ви.  Вие сте създаден животът ви да има
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смисъл. Това е причината, поради която хората прибягват до съмнителни методи, като консултации с
астролози или медиуми, за да открият смисъла на живота си. Когато животът ви има някакъв смисъл и
цел, вие сте в състояние да понесете почти всичко; а когато животът ви е лишен от смисъл и цел,
всяко нещо е непоносимо. Млад мъж на 20-тина години написал: „Чувствам се като провален човек,
защото се боря да стана нещо, а даже не зная какво е то. Единственото, което знам да правя, е да
оцелявам. Някой ден, ако открия целта на живота си, аз ще усетя, че започвам да живея.“  Без Бога
животът няма цел, а без цел - животът няма смисъл. А когато няма смисъл, животът е без значимост и
без надежда. Многобройни и различни хора в Библията са давали израз на тази безнадеждност. Исая
се оплаквал: „Безцелно съм се трудил; изтощавах се до болка и заради нищо“ (Ис.49:4 – мой превод).
Йов казал: „Животът ми се влачи безнадеждно ден след ден“ (Йов 7:6 – мой превод) и „Предавам се;
омръзна ми да живея. Излез от живота ми. Животът ми няма никакъв смисъл“ (Йов 7:16 – мой
превод).  Най-голямата  трагедия  не е  смъртта,  а  безцелният живот.  Подобно на  въздуха  и водата,
надеждата  е  най-важна част  от  живота  ви.  За  да  се  справите  и  да  оцелеете,  вие  се  нуждаете  от
надежда. Д-р Бърни Сийгъл установил, че може да предскаже кой от раково болните му пациентите
ще бъде успешно излекуван според отговора, който давали, когато ги питал: „Искате ли да живеете до
100 години?“ Тези от тях, които притежавали дълбок смисъл за живота си, отговаряли положително и
те имали най-голям шанс да оцелеят.  Вярата идва от наличието на цел в живота.  Ако сте изгубили
надежда  –  дръжте  се!  В  живота  ви  ще  се  случат  чудни  промени,  когато  започнете  да  живеете
целенасочен живот. Бог казва: „Аз знам какво планирам за вас...Аз имам добри планове за вас, а не
планове да ви нараняват. Аз ще ви дам надежда и добро бъдеще“ (Йер.29:11 – мой превод). Може би
си мислите, че няма изход от ситуацията в която се намирате, но Библията казва: „Бог...е способен да
направи много повече от това, за което ние сме се осмелявали да искаме или даже да мечтаем –
безкрайно повече и от най-възвишените ни молитви, желания, мисли или надежди“ (Еф.3:20 – мой
превод).  Когато знаете своята цел,  това опростява живота ви.  Тази цел определя какво трябва да
правите и какво не трябва да правите. Вашата цел се превръща в стандарт, който използвате, за да
оценявате коя дейност е важна и коя не е. Вие просто си задавате въпроса: „Дали тази дейност ми
помага да достигна някоя от целите на Бога в живота ми?“ Без наличието на ясна цел вие нямате
фундамент, върху който да основавате решенията си, да определяте времето и графика си, и как да
употребявате  ресурсите,  с  които  разполагате.  Вие  ще  сте  склонни  да  правите  изборите  си,
основавайки се на обстоятелствата, на външния натиск или на настроението ви в този момент. Хората,
които не знаят каква е целта на живота им, се опитват да правят твърде много неща, а това причинява
стрес, умора и конфликти. Невъзможно е да направите всяко нещо, което хората искат от вас.  Вие
трябва да разполагате с достатъчно време, за да вършите Божията воля. Ако не успявате да свършвате
всичко, което трябва да правите, това означава, че вие се опитвате да правите и неща, които са извън
нещата,  което  Бог  е  планирал  да  правите  (или  е  възможно  вие  просто  да  гледате  твърде  много
телевизия). Целенасоченото живеене води до опростен стил на живот и по-здравословен и разумен
работен график. Библията казва: „Претенциозният и показен стил на живот е празен живот; ясният и
прост стил на живот е пълноценен живот.“ Този вид живот води и до мир в разума: „Ти, Господи,
даваш съвършен мир на  тези,  които здраво се придържат към тяхната цел  и уповават в Теб“
(Ис.26:3 – мой превод). Знаенето на вашата цел фокусира живота ви. Това концентрира усилията ви и
енергията  в  нещото,  което  е  важно.  Вие  ставате  ефективни,  защото  избирате  какво  да  правите.
Човешката природа е склонна ние да бъдем отклонявани от по-незначителни неща. В живота си ние
играем на играта „Банално занимание.“ (Коментар:Популярна игра в Канада и САЩ, а и по целия свят, в
която победителят се определя от способността на играча да отговаря на въпроси от общата и популярната
култура. Играе се с карти, зарчета и по друг начин. Има много модификации. По света са продадени десетки
милиони копия.  Въпросите в  играта са групирани по теми – наука,  природа,  култура и т.н.  Играе се и в
интернет. Д. Пр.) Хенри Дейвид Торо установил, че хората живеят живота си в „кротко отчаяние,“ но
сегашното и по-добро описание е безцелна разсеяност. Много хора приличат на жироскопи, които се
въртят  с  огромна  скорост,  но  никога  не  стигат  до  никъде.  Когато  нямате  ясна  цел,  вие  ще
продължавате да променяте посоката на движението си, работните си места, връзките си с хората, ще
сменяте църквата си или други външни неща -  с надеждата,  че всяка промяна ще сложи край на
объркването ви или ще запълни празнотата в сърцето ви. Вие си казвате: „Може би този път ще бъде
различно,“ но промяната не решава истинският ви проблем – липсата на фокус и цел. Библията казва:
„Не живейте лекомислено, без да мислите. Уверявайте се, че разбирате каква е Божията воля“
(Еф.5:17  –  мой превод).  Силата  на фокусирането лесно се демонстрира със слънчевата светлина.
Разсеяната светлина има малка сила за нагряване, но вие можете да концентрирате енергията й, като я
фокусирате. Слънчевите лъчи могат да бъдат фокусирани с увеличителна лупа и да запалят хартия
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или трева.  А когато светлината бъде фокусирана още повече като лазерен лъч,  тя  може да среже
стомана.  Нищо  не  може  да  се  сравни  с  потенциала  на  фокусираният  живот,  който  е  живян
целенасочено.  Жените  и  мъжете,  които  са  направили  най-големи  промени  в  историята  на
човечеството,  са  били  най-фокусирани.  Например,  апостол  Павел  почти  сам  е  разпространил
християнството в цялата Римска империя. Той казал: „Аз съм фокусирал цялата си енергия в едно
единствено нещо: Да забравям миналото и да гледам напред към онова, което е пред мен“ (Фил.3:13
– мой превод).  Ако искате животът ви да има някакво въздействие, фокусирайте го!  Престанете да
правите много и различни неща. Правете по-малко неща.

Окастрете даже добрите дейности и правете само онази работа, която е най-важната. Никога не
бъркайте  активността с производителността. Може постоянно да сте зает, без да имате цел, но има ли
смисъл в това? Павел е казал: „Нека да продължаваме да се фокусираме в тази цел, тези от нас,
които  искат  всичко,  което  Бог  има  за  нас“  (Фил.3:15  –  мой  превод).  Знаенето  на  вашата  цел
фокусира живота ви. Целта винаги произвежда страст. Нищо не стимулира така, както ясната цел.
От  друга  страна,  страстта  изчезва,  когато  липсва  цел.  Тогава  даже  самото  ставане  от  леглото  се
превръща в неприятно задължение. Обикновено ние се изтощаваме от безсмислената работа, а не от
претовареността с работа. Безсмислената работа изсмуква силата ни и ограбва радостта ни. Джордж
Бернард Шоу е написал: „Това е истинската радост в живота: да бъдете използвани за постигането на
някаква цел,  която е  оценявана високо от вас;  да бъдете сила на природата,  а  не да сте трескав,
егоистичен съсирек от болести и недоволства, който се оплаква, че светът не е посветил себе си за да
ви направи щастливи.“

Знаенето на вашата цел ви подготвя за вечността. Много хора прекарват живота си, опитвайки се
да оставят след себе си трайно наследство на земята. Те искат да бъдат запомнени, когато умрат. Но
въпреки това, най-важното нещо не е какво ще кажат другите хора за живота ви, а какво ще каже Бог .
Това,  което  хората  не  успяват  да  разберат  е,  че  всички  постижения  рано  или  късно  ще  бъдат
надминати, рекордите ще бъдат подобрени, репутацията ще избледнее и почитта ще бъде забравена.
Когато учел в колежа, целта на Джеймс Добсън  (Коментар:  роден през 1936,  американски евангелски
християнски автор, психолог и основател през 1977 на фондацията „Фокусиране върху семейството,“ която
ръководел  до  2003.  През  1980-те  е  бил  оценяван  като „най-влиятелният говорител“ на  консервативните
евангелски  социални  позиции  в  САЩ.  Въпреки  че  не  е  бил  църковен  служител,  той  бил  наричан  „най-
влиятелният евангелски лидер“ от списание Тайм, наричали го и наследник на Били Греам и др. Водел много
популярни радиопредавания, които се транслирали от 7000 радиостанции и се слушали от 220 млн. души по
целия свят. Д. Пр.) била да стане шампион по тенис на колежа. Той се почувствал горд, когато неговата
купа  на  победител  била  поставена  в  шкафа,  където  се  съхранявали  трофеите  на  знаменитите
възпитаници на колежа. След много години някой му изпратил по пощата този трофей, който бил
открит в контейнера за отпадъци, когато училището било преустроено. Джим казал: „След като мине
достатъчно време, всичките ви награди ще бъдат изхвърлени на боклука от някой друг!“

Да живеем с цел да създаваме земно наследство е недалновидна цел. По-мъдро е да използваме
времето си,  за  да  изградим едно вечно  наследство.  Вие  не  сте  поставен на  земята,  за  да  бъдете
запомнен, а за да бъдете подготвен за вечността. Един ден вие ще се изправите пред Бога и той ще
направи ревизия на живота ви, едно последно изследване, преди да влезете във вечността. Библията
казва: „Помнете, че всеки от нас ще отговаря лично през Божия съд...Да, всеки от нас ще отговаря
лично пред Бога“ (2Кор.5:10 – мой превод). За щастие, Бог иска ние да издържим този тест, поради
това ни е дал предварително въпросите, на които ще трябва да отговаряме. Имайки предвид казаното
в Библията, ние можем да предположим, че Бог ще ни зададе два съдбоносни въпроси: 

(1) „Какво направи ти с моя Син, Исус Христос?“ Бог няма да ви пита за вашето религиозно
минало или за гледните ви точки за религиозните учения.  Единственото нещо, което ще е важно е
дали сте приели онова, което Христос е направил за вас и дали сте се научили да го обичате и да
вярвате  в  него?  Исус  е  казал  да  търсим пътя,  истината  и  живота.  Той  е  казал:  „Аз  съм  пътят,
истината и животът, никой не идва при Отца, освен чрез мен“ (Йоан 14:6).

(2)  „Какво  направи  с  това,  което  ти  дадох?“  Какво  направихте  с  дарбите,  талантите,
възможностите,  енергията,  връзките  и  ресурсите  през  целия  живот,  които  Бог  ви  даде?  Дали  ги
изразходвахте за себе си или ги използвахте за целите, заради които Бог ви е създал? Целта на тази
книга е да ви подготви да отговорите на тези два въпроса.

Отговорът ви на първия въпрос ще определи,  къде ще прекарате вечността. Отговорът ви на
втория въпрос ще определи какво ще правите във вечността. В края на тази книга ще ще бъдете готов
да отговорите и на двата въпроса.
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Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Целенасоченото живеене е път към мира.
Стих за запомняне: „Ти, Господи, даваш съвършен мир на тези, които здраво се придържат към

тяхната цел и уповават в Теб“ (Ис.26:3 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Според семейството ми и приятелите ми, коя е движещата сила в живота

ми? Какъв човек наистина искам да бъда аз?

Ден 4

Вие сте направен да траете вечно

„Вие сте направени да траете вечно. Бог е...посадил вечността в сърцето на човека“ (Екл.3:11
– мой превод).

Няма никакво съмнение, че Бог не би създал такова създание като човека, ако то ще съществува
само един ден! Не, не, човекът е бил направен за безсмъртието. (Абрахам Линкълн)

Този живот не всичко, което   e  . Животът на земята е само генерална репетиция преди истинското
представление. Вие ще прекарате много повече време от другата страна на смъртта – във вечността,
отколкото  ще  живеете  тук.  Земята  е  пространството  зад  сцената,  зад  кулисите,  предучилищната
подготовка, репетицията за вашия живот във вечността. Това е тренировката преди истинския мач;
това  е  загряващата  обиколка  преди  започването  на  надбягването.  Този  живот  е  подготовка  за
следващият живот. 

В  най-добрият  случай  вие  ще  живеете  100  години  на  земята,  а  ще  живеете  завинаги  във
вечността.  Според думите на сър Томас Браун, вашето време на земята е „само кратък епизод от
вечността.“ Вие сте направени да траете вечно. Библията казва: „Бог е...посадил вечността в сърцето
на човека“ (Екл.3:11 – мой превод). Вие имате вроден инстинкт, който копнее за вечността. Това е
така, защото Бог ви е проектирал според собствения си образ, за да живеете вечно.

Въпреки  че  знаем,  че  накрая  всеки  човек  умира,  смъртта  винаги  изглежда  неестествена  и
несправедлива.  Причината да имаме усещането,  че трябва да живеем вечно е,  че Бог е вградил в
мозъка ни това желание! Един ден сърцето ни ще спре да пулсира. Това ще бъде краят на вашето тяло
и на вашето време на земята, но това няма да бъде вашия край. Земното ви тяло е само временен дом
за вашия дух. Библията нарича земното ви тяло с думата „палатка,“ а вечното ви тяло нарича с думата
„дом.“ Библията казва: „Когато тази палатка, в която живеем – нашето тяло тук тя земята бъде
разрушено, Бог ще има дом за нас на небето, в който да живеем, дом, който самият той е направил,
който ще трае вечно“ (2Кор.5:1 – мой превод). 

Докато живота на земята предлага много избори, вечността предлага само два варианта: небето
или ада.  Връзката ви с Бога на земята ще определи връзката ви с него във вечността. Ако сте се
научили да го обичате и да вярвате в Исус, Божият Син, вие ще бъдете поканен да прекарате с него
останалата част на вечността.  Обратното,  ако сте отхвърлили неговата  любов,  неговата прошка и
неговото спасение, вие ще прекарате вечността завинаги отделени от Бога. К. С. Луис казал: „Има два
вида хора: едни, които казват на Бога „Да бъде твоята воля“ и другите, на които Бог казва „Добре
тогава, живейте си по вашия начин.“ Трагично е, че много хора ще трябва да прекарат вечността без
Бога, защото те са избрали да живеят без него тук на земята.

Когато напълно осъзнаете, че има още много повече да живеете, отколкото тук на земята и сега, и
когато разберете, че този живот е просто подготовка за вечността, вие ще започнете да живеете по
различен начин. Ще започнете да живеете в светлината на вечността и това ще придаде колорит на
всяка ваша връзка,  на всяка ваша задача и на всяко обстоятелство в което се намирате.  Внезапно
много дейности, цели и даже проблеми, които досега са ви изглеждали, че са много важни, вече ще се
превърнат в банални, дребни и незаслужаващи вниманието ви.  Колкото по-близо живеете до Бога,
толкова по-дребно ще ви се струва всичко останало. Този живот е подготовка за следващият. Когато
живеете  в  светлината  на  вечността,  вашите  ценности  се  променят.  Тогава  започвате  по-мъдро  да
използвате времето и парите си. Тогава в класацията на приоритетите си вие поставяте на по-предно
място взаимоотношенията и характера, а не славата, богатството, постиженията и даже забавленията.
Тогава приоритетите ви биват пренареждани. Придържането към тенденциите, към изискванията на
модата и към популярните ценности вече не са важни за вас, както преди. Павел написал: „ Преди си
мислех, че всички тези неща бяха много важни, но сега ги считам за нищожни, поради това, което
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Христос е направил“ (Фил.3:7 – мой превод).
Ако вашето време на земята беше цялата продължителност на живота ви, аз щях да ви предложа

веднага да започнете да му се наслаждавате.  Можехте да забравите,  че  трябва да бъдете добър и
етичен и нямаше да се налага да се притеснявате за каквито и да са последици от действията си.
Можеше  да  се  отдадете  на  абсолютен  егоизъм,  защото  от  действията  ви  няма  да  последват
дълготрайни последствия. Но – и това прави цялата разлика – смъртта не е краят за вас! Смъртта не е
вашето унищожение, а е вашето преминаване във вечността, поради което има вечни последствия от
всяко нещо, което правите тук на земята. Всяко действие в живота ни удря някаква струна, която ще
вибрира  във  вечността.  Най-опасната  черта  на  съвременния  начин  на  живот  е  краткосрочното
мислене.  За  да  направите  най-доброто в  живота  си,  вие  трябва  постоянно да  имате  в  мозъка  си
представата  за  вечността,  както  и  постоянно  да  имате  представата  за  ценността  на  вечността  в
сърцето си. Има много повече неща, за които трябва да живеем, отколкото тук и сега!  Днес е само
видимият връх на айсберга. (Коментар: Височината на видимата част на айсберга е само 1/7 от цялата му
височина. Д. Пр.) Вечността е останала част, която не виждате, защото е под повърхността. 

На какво ли ще прилича вечността с Бога? Честно казано, капацитетът на мозъците ни не може
да борави с чудото и величието на небесата. Опитът да направим това би приличал на опита на една
мравка да опише интернет. Такива опити са безполезни и безплодни. Не са измислени думи, с които
да може да се опише живота във вечността. Библията казва: „Нито един човек никога не е виждал,
чувал,  нито даже си  е  представял  какви чудесни неща е  приготвил Бог  за  тези,  които обичат
Господа“ (1Кор.2:9 – мой превод). 

Обаче  Бог  ни е  дал да  зърнем бегло вечността  в  неговото Слово.  Още сега  знаем,  че  Бог  е
приготвил вечен дом за нас. На небето ние ще се съберем отново с любимите хора, които са вярващи
и са освободени от болката и страданието, възнаградени са за своята вярност на земята и на които
отново е  възложено да  работят  –  ние  ще  се  наслаждаваме  от  работенето.  Ние  няма  да  лежим в
облаците с ореоли на главите, свирещи на арфи! Ще се радваме на несломимото общуване с Бога и
той ще се радва на нас в продължение на една неограничена и безкрайна вечност. Един ден Исус ще
каже: „Елате, вие които сте благословени от моя Отец, вземете вашето наследство, царството,
приготвено за вас от сътворението на света“ (Мат.25:34 – мой превод).

К. С. Луис е успял да улови тази представа за вечността в последната страница на „Хрониките на
Нарния,“ този негова серия от 7 книги за деца. „За нас това е краят на всички тези истории...Но за тях
това беше само началото на истинската история. Целият техен живот в този свят...беше само корицата
и заглавната страница: най-накрая сега те започваха Глава Първа от Великата История, която никой
човек на земята не е чел, която ще продължава вечно, и всяка глава от която е по-добра отколкото
предишната.“ 

Бог има цел за вашия живот на земята, но животът не свършва тук. Божият план съдържа в себе
си много повече от няколкото десетилетия, които ще прекарате на тази планета. То е много повече от
„шанс за цял живот“; Бог ви предлага шанс, който отива отвъд този живот на земята. Библията казва:
„(Божиите) планове траят завинаги; неговите цели траят вечно“ (Екл.3:14 – мой превод). Повечето
хора  мислят  за  вечността  само  на  погребенията и  даже  тогава  това  мислене  е  повърхностно  и
сантиментално, защото се основава на незнанието. Може да считате, че е патологично да се мисли за
смъртта, но всъщност е нездравословно да живеем, отричайки смъртта и без да обмисляме това, което
неизбежно ще се случи. Вие трябва повече да мислите за вечността, а не по-малко.

Точно така, както 9-те месеца, които прекарвате в утробата на майка ви не са края сам по себе си,
така и животът тук на земята е подготовка за следващия живот.  Ако имате връзка с Бога чрез Исус,
вие не трябва да се страхувате от смъртта. Тя е вратата към вечността. Тя ще е последният час на
живота ви на земята, но няма да е последният час за вас самият. Вместо да е края на вашия живот,
смъртта ще бъде вашия рожден ден във вечния живот. Библията казва: „Този свят не е нашия дом; ние
очакваме с удоволствие нашия вечен дом на небето“ (Евр.13:14 – мой превод). 

Когато  живеете  в  светлината  на  вечността,  вашите  ценности  се  променят.  Измерено  според
стандартите на вечността, нашето време на земята трае колкото мигването на окото, но последствията
от този период ще траят вечно. Делата ни през този живот ще определят съдбата ни през следващия.
Трябва „да разбираме, че всеки момент, който прекарваме в тези земни тела е време, прекарано
далече от нашия вечен дом на небето с Исус“ (2Кор.5:6 – мой превод). 

Преди  години  имаше  един  популярен  лозунг,  който  окуражаваше  хората  така:  „Всеки  ден
живейте така, все едно че това е първият ден от останалата част от живота ви.“ Всъщност, по-мъдро е
всеки ден да живеете така,  все едно че той е последния ден от живота ви.  Матю Хенри е казал:
„Трябва да живеем така, че всеки ден да е подготовка за нашия последен ден.“



15

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Имаме да живеем повече, отколкото тук и сега.
Стих за запомняне: „Този свят залязва, заедно с всичките си жадувани неща. Но ако вършите

Божията воля, вие ще живеете вечно “ (1Йоан 2:17 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Тъй като съм направен да трая вечно, кое е това нещо, което трябва да

престана да правя и кое е онова нещо, което трябва да започна да правя?

Ден 5

Да гледаме на живота от Божията гледна точка

„Какъв е вашият живот?“ (Як.4:4 – мой превод).
Ние не виждаме нещата такива каквито са те, а ги виждаме такива, каквито сме самите ние.

(Аниас Нин – американска писателка от испански произход)

Начинът по който гледате на живота, оформя живота ви. Вашата представа за живота определя
съдбата ви. Гледната ви точка влияе на начина по който инвестирате времето си, харчите парите си и
цените взаимоотношенията  си.  Един от най-добрите начини да разберете другите хора е като им
задене въпроса: „Как гледате на живота си?“ Ще откриете, че има много и най-различни отговори на
този въпрос, така като има най-различни хора.

Казвали са ми, че животът е цирк, минно поле, влакче в увеселителен парк на ужасите, загадка,
симфония, пътуване или танц. Хората казват: „Животът е виенско колело: понякога сте горе, понякога
сте долу, а друг път вие просто се въртите без прекъсване“ или „Животът е велосипед с 10 скорости,
които ние никога не използваме“, или „Животът е игра на карти: трябва да изиграете картите, които са
ви дадени.“ Ако ви попитам как можете да обрисувате живота си, какъв образ ще ви дойде наум? Този
образ е метафората на вашия живот. Той е гледната ви точка към живота, която имате, съзнателно или
подсъзнателно в мозъка си. Тази метафора е вашето описание на начинът, по който според вас работи
живота  и  какво  очаквате  от  него.  Често  пъти  чрез  начина  си  на  обличане,  накитите,  колите,
прическите, надписите на задните стъкла на колите си или чрез татуировките си хората демонстрират
житейските си метафори. Безмълвните ви житейски метафори оказват по-голямо влияние отколкото
предполагате. Те определят  какви са вашите очаквания, ценности, взаимоотношенията ви, целите ви
и приоритетите ви. Например, ако си мислите, че животът е забавление, главната ценност в живота ви
ще бъде да се забавлявате. Ако считате, че животът е надбягване, ще цените скоростта и през по-
голямата  част  от  времето  си  ще  бързате.  Ако  считате,  че  животът  е  маратон,  ще  цените
издръжливостта. Ако считате, че животът е битка или мач, тогава победата ще е много важна за вас.

Каква  е  вашата  гледна  точка  за  живота?  Може  би  изграждате  живота  си  върху  погрешна
представа  за  живота?  За  да  изпълните  целите,  за  които  Бога  ви  е  създал,  вие  ще  трябва  да  се
противопоставите  на  обичайната  мъдрост  и  да  я  замените  с  библейските  метафори  за  живота.
Библията казва: „Не се приспособявайте към стандартите на този свят, а позволявайте на Бог да
ви променя вътрешно чрез пълна промяна на начинът ви на мислене.  Тогава ще сте способни да
знаете волята на Бога“ (Рим.12:2 – мой превод). Библията предлага три метафори, които ни учат на
Божията  гледан  точка  за  живота:  животът  е  изпитание;  животът  е  доверие;  животът  е  временно
назначение. Тези идеи са фундамента на целенасочения начин на живот. В тази глава ще разгледаме
първите две от тези метафори, а третата ще разгледаме в следващата глава.

Животът на земята е Изпитание. Метафората за този живот се вижда в историите, разказвани в
цялата Библия. Бог постоянно изпитва характера на хората, вярата им, подчинението им, обичта им,
почтеността  им  и  предаността  им.  Думите  изпитания,  изкушения,  пречистване  и  изпробване  се
срещат повече от 200 пъти в Библията. Бог изпитал Авраам, като поискал той да му принесе като
жертвоприношение синът си Исаак. Бог изпитал Яков, като се наложило да работи допълнително 7
години, за да може Рахил да му стане жена в отплата на труда му.

Адам и Ева не успели да издържат изпитанието в Райската Градина, а Давид в няколко случаи се
провалил при изпитанията от Бога. Но Библията ни дава и много примери на хора, които успешно са
издържали тежки изпитания, като Йосиф, Рут, Естир и Данаил. Характерът се развива и става видим
чрез изпитанията,  и всяко нещо в живота е  изпитание.  Вие винаги сте изпитвани. Бог постоянно
наблюдава вашите отговори на хората, на проблемите, на успехите, на конфликтите, на болестите, на
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разочарованията и даже на метеорологичното време! Той даже наблюдава и най-незначителните ни
действия, като например, когато отваряме вратата за да минат други хора, когато се навеждаме да
вземем късче боклук от земята или когато сме любезни към някоя служителка или сервитьорка.

Ние не знаем всички видове изпитания, които Бог ще ви даде, но основавайки се на Библията
можем да предскажем някои от тях.  Вие ще бъдете изпитван чрез големи промени, чрез закъсняло
изпълнение на обещания, чрез проблеми, които не можете да разрешите, чрез молитви, на които не
сте получили отговор, чрез незаслужено критично отношение и даже чрез зашеметяващи трагедии. В
собствения ми живот съм забелязал, че Бог изпитва вярата ми чрез проблеми, изпитва надеждата ми
чрез начина, по който боравя с нещата, които притежавам, изпитва и обичта ми чрез хората.  Много
важно изпитание е начинът, по който действате, когато не усещате Божието присъствие в живота си.

Понякога Бог преднамерено се отдръпва от нас и ние не можем да усещаме близостта му. Един
цар, на име Езекия бил подложен на това изпитание. Библията казва: „Бог се изтегли от Езекия за да
го изпита и да види какво всъщност имаше в сърцето му“ (2Лет.32:31 – мой превод).  Езекия се
наслаждавал на близко общуване с Бога, но в един критичен момент от живота му Бог го оставил сам,
за да провери характера му, да се разкрие една слабост и да го подготви за по-голяма отговорност. 

Когато осъзнаете, че живота е изпитание, вие разбирате, че в живота ви няма незначителни неща.
Даже и най-малката случка има значение за развитието на вашия характер. Всеки ден е важен ден и
всяка секунда е нова възможност за да задълбочавате характера си, да демонстрирате любовта или
зависимостта си от Бога. Някои изпитания изглеждат съкрушителни, а други даже не ги забелязвате.
Но всички те имат вечни последици. Характерът се развива и демонстрира чрез изпитанията, и всичко
в живота е изпитание. Добрата новина е, че Бог иска вие да издържите изпитанията на живота, поради
което никога не позволява да бъдете подложени на по-тежко изпитание от милостта, която той ви
дава,  за  да се справите с тях.  Библията казва:  „Бог спазва обещанието си и той никога няма да
позволи да бъдете изпитвани отвъд силата да издържите изпитанието, а заедно с това ще ви
предостави и изходен път“ (1Кор.10:12 – мой превод). Всеки път, когато издържите някое изпитание,
Бог забелязва това и прави планове да ви възнагради във вечността. Яков казва: „Блажени са онези,
които  устоят,  когато  бъдат  изпитани.  Когато  издържат  на  изпитанието,  те  ще  получат
короната на живота, който Бог е обещал на онези, които го обичат“ (Як.1:12 – мой превод). 

Животът на земята е Доверие. Това е втората библейска метафора на живота. Нашето време на
земята и нашата енергия, нашата интелигентност, шансовете ни, взаимоотношенията ни и ресурсите
ни са дарове от Бога, които той е поверил на нас, за да се грижим за тях и да ги управляваме. Ние сме
управители на всяко нещо,  което Бог ни дава.  Тази представа за  ролята на управителя започва с
осъзнаването, че Бог е собственикът на всичко и на всеки човек на земята. Библията казва: „Светът и
всичко, което е в него принадлежи на Господа; земята и всичко, което живее на нея са негови“
(Пс.24:1 – мой превод). Всъщност ние никога не притежаваме нищо по време на краткия ни престой
на земята. Бог просто ни дава земята да я ползваме, докато сме тук. Тя е била собственост на Бога
преди още ние да сме пристигнали тук и Бог ще я даде да бъде ползвана от някой друг, след като ние
умрем. Вие просто трябва да й се наслаждавате за известно време.

Когато Бог създал Адам и Ева, той им възложил да се грижат за неговото създание и ги назначил
да  бъдат  попечители  на  неговата  собственост. (Коментар:  Според  тълковния  речник,  попечителят
(настойникът или опекунът) е човек, който е назначен от собственика, за да се грижи за собствеността,
която му е поверена. Д. Пр.) Библията казва: „(Бог) ги благослови и каза: „Раждайте много деца, с цел
вашите потомци да живеят по цялата земя и да я поставят под техен контрол. Давам ви я да се
грижите за нея“ (Бит.1:28 – мой превод). Първата работа, която Бог възложил на хората, е била да
управляват и да се грижат за земята, която е негова. Тази роля никога не е била отменяна. Това е част
от  целта,  заради  която  сме  създадени.  Към всяко  нещо,  на  което  се  наслаждаваме,  трябва  да  се
отнасяме като към нещо, което ни е поверено от Бога. Библията казва: „Какво притежавате вие,
което не ви е било дадено от Бога? А ако всичко, което притежавате, сте го получили е от Бога,
защо се хвалите, все едно че вие самостоятелно сте постигнали нещо?“ (1Кор.4:7 – мой превод)

Преди години едно семейство  позволи на  дамата  с  жена  ми да  използваме  през  ваканцията
техния красив дом на брега на океана в Хавай. Това беше преживяване, което никога не бихме могли
да си позволим и ние се наслаждавахме извънредно много. Беше ни казано: „Използвайте го така, все
едно  че  е  ваш  дом“  и  ние  направихме  точно  това!  Плувахме  в  басейна,  ядохме  от  храната  в
хладилника, използвахме хавлиите в банята и чиниите, и даже скачахме на леглата за забавление! Но
знаехме, че всичко това всъщност не беше наше, поради което бяхме особено грижовни към всяко
нещо. Наслаждавахме се на изгодите да използваме този дом, без да го притежаваме. Нашата култура
ни учи: „Ако нещо не е ваше, не се грижете за него.“ Но християните живеят според един по-висш
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стандарт: „Тъй като Бог е собственик на това нещо, аз трябва да положа всички усилия, за да се грижа
за него“ Библията казва: „Тези, на които е поверено нещо ценно, трябва да покажат, че са достойни
за това доверие“ (1Кор.4:2 – мой превод). Исус често пъти казвал, че животът е доверие и е разказвал
много истории, за да илюстрира тази отговорност към Бога. 

В  притчата  за  талантите  (Мат.25:14-30),  един  бизнесмен  поверил  богатството  си  на  своите
служители да се грижат за него,  докато отсъства.  Когато се върнал,  той оценил отговорността на
всеки от служителите си и ги възнаградил според заслугите им. Собственикът казал: „Отлично, добри
и верни служителю! С малкото неща ти си бил верен; ще те поставя да ръководиш много неща. Влез
и  сподели щастието на господаря си“ (ст.21 – мой превод). 

В края на живота ви на земята вие ще бъдете оценен и възнаграден според това колко добре сте
се справяли с това, което Бог ви е поверил. Това означава, че всичко което правите, даже ежедневните
дребни задължения, имат вечни последствия. Ако се отнасяте към всяко нещо като към доверие, Бог
обещава три награди във вечността.

Първо, вие ще получите Божието уверение: Той ще каже: „Добра работа! Отлично!“ След това
ще получите повишение и ще ви бъде възложена по-голяма отговорност във вечността: „Аз ще те
поставя да ръководиш много неща.“ После вие ще бъдете почетен с празненство: „Влез и сподели
щастието на своя Господар.“ Колкото повече ви дава Бог, толкова по-отговорен очаква той да бъдете
вие.

Повечето хора не успяват да осъзнаят, че парите са както изпитание, така и доверие от Бога. Бог
използва финансите за да ни научи да му се доверяваме,  а за много хора парите са най-голямото
изпитание.   Бог  наблюдава  как използваме парите  за  да  види доколко заслужаваме той да  ни се
поверява  някакви  отговорности.   Библията  казва:  „Ако  не  заслужавате  да  би  бъде  поверявано
земното  богатство,  кой  ще  ви  повери  истинските  богатства  на  небето?“  (Лука  16:11  –  мой
превод). Това е много важна истина. Бог казва, че има пряка връзка между начина, по който използвам
парите си и качеството на духовния ми живот. Начинът по който управлявам парите си („земното
богатство“)  определя  до  каква  степен  Бог  може  да  ми  има  доверие  с  духовните  благословии
(„истинските богатства“). Нека да ви попитам: „Дали начинът, по който управлявате вашите пари,
пречи на Бога да върши повече неща в живота ви? Могат ли да ви бъдат поверени духовни богатства?
Исус е казал: „От всеки, на когото е било дадено много, много ще се изисква; и от онзи, на когото е
било поверено извънредно много, извънредно много ще се изисква“ (Лука 12:48 – мой превод). 

Животът е изпитание и доверие, и колкото повече ви дава Бог, толкова по-отговорен той очаква
да бъдете вие. 

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Животът е изпитание и доверие.
Стих за запомняне: „Ако не сте верни в малките неща, вие няма да сте верни и в големите неща“

(Лука 16:10 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Дали това, което ми се случи наскоро е било изпитание от Бога, което чак

сега осъзнавам? Кои са най-важните неща, които Бог ми е поверил?

Ден 6

Животът е временно назначение

„Господи, напомняй ми колко кратко ще е моето време на земята. Напомняй ми, че дните ми са
преброени и че животът ми бързо отминава“ (Пс.39:4 – мой превод).

„Аз съм тук на земята само за кратко време“ (Пс.119:19 – мой превод).
Животът  на  земята  е  временно назначение.  Библията  е  пълна  с  метафори,  които  ни  учат  за

краткотрайната, временна и мимолетна природа на живота на земята. Животът е описван като мъгла,
като  бегач,  като  дихание  или  като  струйка  дим.  Библията  казва:  „Защото  ние  бяхме  родени
вчера...Нашите дни на земята са мимолетни като сянка“ (Йов 8:9 – мой превод).

За да използвате по най-добрия начин живота си, вие никога не трябва да забравяте две истини:
(1)  В сравнение с вечността, животът на земята е извънредно кратък. (2) Земята е само временно
обиталище. Вие няма да стоите дълго тук, поради което не се привързвайте много. Молете Бог да ви
помага да гледате на живота на земята така, както той гледа на този живот. Давид се молел така:
„Господи, помогни ми да разбера колко кратко ще е времето ми на земята. Помогни ми да знам, че аз
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съм тук само за още един кратък миг“ (Пс.39:4 – мой превод).  Библията постоянно сравнява живота
на земята с временния живот в чужда страна. Това не е вашият постоянен дом или вашето последно
предназначение. Вие просто преминавате, просто посещавате земята. 

Библията употребява думи като чужд поданик, странник, чужденец,  чужд човек, посетител и
пътник, за да опише нашия кратък престой на земята. Давид казал: „Аз съм само чужденец тук на
земята“ (Пс.119:19 – мой превод), а Петър обяснявал: „Ако наричате Бога ваш Отец, изживейте
времето си като временни  обитатели на земята“ (1Пет.1:17 – мой превод). В Калифорния, където
живея, много хора идват от други части на света да работят тук, но продължават да са граждани на
родината  си.  От  тях  се  изисква  да  носят  регистрационна  карта  на  посетител  (наричана  „зелена
карта“), която им позволява да работят тук, въпреки, че не са граждани на САЩ. Християните трябва
да носят духовни зелени карти, които да им напомнят, че нашето гражданство е на небето. Бог казва,
че неговите деца трябва да мислят по различен начин в сравнение с невярващите хора. „Всичко за
което те (невярващите) мислят, е за този живот тук на земята. А ние сме граждани на небето,
където живее Господ Исус Христос“ (Фил.3:19б-20 – мой превод). Истински вярващите разбират, че
има много по-дълго време да живеят, отколкото само няколкото години, които живеем на тази планета.

Вашата  самоличност  е  във  вечността  и  вашата  родна  страна  е  небето.  Когато схванете  тази
истина,  вие ще престанете да се хапете помежду си за „да имате всичко“ на земята.  Бог е много
откровен относно опасността да живеем заради тукашния живот и сега, и да възприемаме ценностите,
приоритетите и стиловете на живот на света около нас.  Когато флиртуваме с изкушенията на този
свят, Бог нарича това духовна изневяра. Библията казва: „Вие изневерявате на Бога. Ако всичко, което
искате, е да вървите по собствения си път, да флиртувате със света при всеки шанс, който ви се
предоставя, накрая ще станете врагове на Бога и на неговия път“ (Як.4:4 – мой превод).

Представете си, че бъдете помолен от вашата родина да бъдете неин посланик в някоя вражеска
страна. Тогава вероятно ще се наложи да научите нов език и да се приспособите към някои обичаи и
културни различия, за да бъдете учтив и да изпълните възложената ви мисия. Понеже сте посланик,
вие няма да можете да се изолирате от враговете. За да изпълнявате мисията си, вие ще трябва да
контактувате и да се свързвате с тях. Но да предположим, че вие дотолкова се приспособите към тази
чужда  страна,  че  се  влюбите  в  нея  и  започнете  да  я  предпочитате  пред  своята  родина.  Вашата
преданост и обвързаност  ще се промени.  Ролята ви на посланик ще бъде посрамена.  Вместо да
представляване родината си, вие ще започнете да действате като неин враг. Вие ще бъдете предател.
Библията казва: „Ние сме посланици на Христос“ (2Кор.5:20 – мой превод).

Тъжно е, че много християни се изменили на своя цар и на своята родина. Те глупаво са стигнали
до заключението, че понеже живеят на земята, това е техния дом. Но това не е вярно! Библията казва
ясно: „Приятели, този свят не  е вашият дом, поради това не се чувствайте уютно в него. Не
угаждайте на егото си за сметка на душата си“ (1Пет.2:11 – мой превод). Бог ни предупреждава да
не бъдем твърде силно привличани от това, което са около нас, защото това е временно. Той ни казва:
„По-рядкото контактуване с нещата от света ще позволи добре да се ползваме от тях,  без да
ставаме твърде привързани към тях,  защото този свят и всичко,  което е  в  него,  ще  премине“
(1Кор.7:31 – мой превод). За по-голямата част от Западния свят съвременният живот е несравнимо по-
лесен от живота през  миналите векове. Ние постоянно сме забавлявани, разсмивани и снабдявани с
това, което ни е нужно. Когато днес  разполагаме с всички тези очарователни и привлекателни неща, с
хипнотизиращата медия и с приятните преживявания,  и можем да се ползваме от тях,  е лесно да
забравим, че стремежът към щастието не е Божията цел за живота ни. Единствено ако помним, че
животът е изпитание, доверие и временно назначение, съблазънта на тези неща ще отпусне хватката
си, с която държи живота ни. „Нещата, които виждаме сега, днес са тук, а утре са заминали. А
нещата, които не можем да видим сега, ще траят вечно“ (2Кор.4:18 – мой превод).

Фактът, че земята не е нашия последен дом обяснява защо, като ученици на Исус, ние имаме
трудности, мъка и отхвърляне в този свят. Този факт също обяснява защо някои от обещанията на Бога
изглежда,  че  не  са  изпълнени,  че  някои  молитви  остават  без  отговор  и  че  някои  обстоятелства
изглеждат  несправедливи.  Това  не  е  краят  на  историята.  Вашата  самоличност  е  във  вечността  и
вашата родина е небето. С цел да ни предпази да не станем твърде много привързани към земята, Бог
позволява  ние  да  се  чувстваме  доста  негодуващи  и  недоволни  от  живота  на  земята  и  да  имаме
стремежи, които никога няма да бъдат осъществени тук, от тази страна на вечността.  Ние не сме
напълно щастливи тук, защото от нас не се очаква да бъдем напълно щастливи! Земята не е нашият
последен дом; ние бяхме създадени за нещо много по-добро.

Рибата никога няма да бъде щастлива, ако живее на сушата, защото тя е създадена да живее във
водата. Орелът никога няма да се чувства доволен, ако не му се позволява да лети. Вие никога няма да
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се чувствате напълно доволен на земята, защото сте направен за нещо повече. Тук ще имате щастливи
мигове, но нищо не може да се сравни с онова, което Бог е планирал за вас. Когато осъзнаете, че
животът на земята е просто едно временно назначение,  това коренно ще промени ценностите ви.
Вечните, а не временните ценности ще се превърнат в определящи фактори за вашите решения. Както
е  казал  К.  С.  Луис:  „Всяко  нещо,  което  не  е  вечно,  е  вечно  безполезно.“  Библията  казва:  „Ние
насочваме погледа си не към това, което е видимо, а към онова, което е невидимо. Защото видимото
е временно, а невидимото е вечно“ (2Кор.4:18 – мой превод). Съдбоносна грешка е да считате, че
целта на Бога в живота ви е материалното благополучие или популярния успех, както счита света.
Изобилният живот няма нищо общо с материалното изобилие и верността към Бога не е гарантира
успех в кариерата или даже в служението на Бога. Никога не се фокусирайте във временните корони.
Павел  е  бил  верен,  но  въпреки  това  е  умрял  в  затвора.  Йоан  Кръстител  е  бил  верен,  но  е  бил
обезглавен. Милиони верни хора са били мъченици, изгубили  са всичко и в края на живота си не са
притежавали нито едно нещо, което покажат. Но краят на живота не краят!

В очите на Бога, най-великите герои на вярата не са тези, които са стигнали до благополучие,
успех и власт в този живот, а онези, които са считали, че този живот е временно назначение и са
служили  вярно,  очаквайки  да  получат  във  вечността  тяхната  обещана  награда.  Библията  казва
следното за Божията „Зала на славата“ : „Всички тези велики хора умряха във вярата. Те не получиха
нещата, които Бог обеща на своите хора,  но те ги видяха,  че идват далече в бъдещето и бяха
щастливи.  Те  казаха,  че  са  като посетители и  чужденци на  земята“  (Евр.11:13  –  мой превод).
Вашето време на земята не е цялата история на живота ви. Вие ще трябва да изчакате да отидете на
небето, за да прочетете останалите глави от тази история. Нужна е вяра, за да живееш като чужденец
на земята. Често пъти се разказва една стара история за пенсиониран мисионер, който се завръщал в
Америка на борда на същия кораб,  с  който пътувал и президента на САЩ. Приветстващи тълпи,
военен оркестър, червен килим, знамена и журналисти посрещнали президента, който си върнал у
дома, а мисионерът слязъл от кораба, без някой да му обърне внимание. Изпълнен със самосъжаление
и негодувание, той започнал да се оплаква на Бога. Тогава Бог нежно му напомнил: „Но дете мое, ти
все още не си се прибрал у дома.“

Още след първите 2 секунди от пристигането ви на небето вие ще извикате: „Защо придавах
толкова голяма важност на неща, които са толкова краткотрайни? Какво съм мислел? Защо пропилях
толкова много време,  енергия и безпокойства за неща,  които се оказва,  че  не са  трайни?“  Когато
животът ви стане труден, когато се питате дали си струва да живеете за Христос, спомнете си, че вие
все още не сте у дома.  Когато умрете, вие няма да напуснете дома си, вие ще си отидете у дома.
Земята не е вашия последен дом; вие бяхте създаден за нещо много по-добро.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Този свят не е моят дом.
Стих за запомняне: „Ние насочваме погледа си не към това, което е видимо, а към онова, което е

невидимо. Защото видимото е временно, а невидимото е вечно“ (2Кор.4:18 – мой превод)
Въпрос за обмисляне: Как фактът, че животът на земята е само временно назначение променя

начинът, по който живея сега?

Ден 7

Основанието за всичко

Защото всичко идва единствено от Бога. Всяко нещо живее чрез неговата сила и всяко нещо е за
неговата слава“ (Рим.11:36 – мой превод)

„Господ е направил всяко нещо за своите собствени цели“ (Пр.16:4 – мой превод).
Всичко  е  за  него.  Крайната  цел  на  вселената  е  да  демонстрира  славата  на  Бога.  Това  е

основанието за  всяко нещо, което съществува,  включително и вие.  Бог е създал всичко за  своята
слава. Ако я нямаше Божията слава, нямаше да има нищо. Какво е славата на Бога? Тя е това, което е
Бог.  Тя  е  същността  на  неговата  природа,  тежестта  на  неговата  важност,  блясъкът  на  неговото
великолепие, демонстрацията на неговата сила и атмосферата на неговото присъствие. Божията слава
е изразът на неговата доброта и на всичките му други присъщи и вечни качества. 

Къде е Божията слава? Просто погледнете около себе си. Всичко създадено от Бога, по някакъв
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начин отразява неговата слава. Навсякъде виждаме това, от най-малката и микроскопична форма на
живот  до  необятния  Млечен  път,  от  залезите  на  слънцето  и  звездите  на  небето  до  ураганите  и
сезоните. Да живеем за прослава на Бога е най-великото постижение, което можем за осъществим в
живота си. Създанието разкрива славата на нашия Създател. От природата научаваме, че Бог е могъщ,
че се наслаждава на многообразието, че обича красотата, че е организиран, че е мъдър и съзидателен.
Библията казва: „Небесата обявяват славата на Бога“ (Пс.19:1 – мой превод).

През цялата история на човечеството Бог е разкривал славата си пред хората в различни условия.
За пръв път той я разкрил в Райската градина, после пред Моисей, после в палатковия храм и в храма,
после чрез Исус, а сега чрез църквата. Божията слава е била онагледявана като всепоглъщащ огън,
като облак, като гръм, като дим и като блестяща светлина. На небето Божията слава предоставя цялата
светлина,  която е  нужна.  Библията  казва:  „Градът не  се  нуждае от слънцето или луната да го
осветява, защото Божията слава го осветява“ (Откр.21:23 – мой превод). Божията слава най-добре
се вижда в Исус Христос. Той, Светлината на света, осветява Божията природа. Поради Исус, ние
вече не сме в тъмнината относно истинският образ на Бог. Библията казва: „Синът е сиянието на
Божията слава“ (Евр.1:3 – мой превод). Исус дойде на земята, за да можем ние напълно да разберем
Божията  слава.  „Словото стана човек  и  живя  между  нас.  Ние  видяхме неговата слава...слава  с
благодат и истина“ (Йоан 1:14 – мой превод). Присъщата слава на Бога е такава, защото той е Бог.
Славата е в неговата природа. Ние не можем да добавим нищо към тази слава, точно така, както не
бихме  могли  да  накараме  слънцето  да  свети  по-ярко.  Но  на  нас  ни  е  заповядано  да  признаваме
неговата  слава,  да  отдаваме  почит  на  славата  му,  да  обявяваме  неговата  слава,  да  възхваляваме
неговата слава, да отразяваме неговата слава и да живеем за неговата прослава. Защо? Защото Бог
заслужава тази слава! Ние му дължим всяка почит, която сме в състояние да му дадем. Тъй като Бог е
сътворил всичко, той заслужава цялата слава. Библията казва: „Ти си достоен, О, Господи, Боже наш,
да получиш слава, почит и власт. Защото ти си създал всичко“ (Откр.4:11 – мой превод).

В цялата вселена само две от създанията на Бога не успяват да го прославят: падналите ангели
(демоните) и ние (хората). В същността си всеки грях е провал да се прослави Бога. Грехът означава
да обичаме нещо друго повече, отколкото обичаме Бога. Отказът да прославим Бога е горд бунт и
точно този вид грях е станал причината за провала на Сатаната, а и на нас. По много и най-различни
начини  всички ние  сме  живели  за  нашата  собствена,  а  не  за  Божията  прослава.  Библията  казва:
„Всички  съгрешиха  и  не  успяха  да  прославят  Бога“  (Рим.  3:23  –  мой  превод).  (Коментар:  В
българските  преводи на  Библията този  стих  е  преведен  по  два  начина:  „Понеже всички съгрешиха  и  не
заслужават да се прославят от Бога“ или „Всички съгрешиха и са лишени от Божията слава.“ И двата
превода внушават представата, че Бог или ни прославя, или не ни прославя. Но според Рик Уорън ние трябва
да прославяме Бога, а не Той – нас. Грънчарят не прославя гърнето, което е направил, а гърнето прославя своя
създател. Д. Пр.) Чрез начина си на живот нито един от нас не отдава пълната слава на Бога, която той
заслужава.  Това  е  най-лошият  грях  и  най-голямата  грешка,  която  можем  да  направим.  От  друга
страна, живеенето за прослава на Бога е най-голямото постижение в живота ни. Бог казва: „Те са мои
собствени хора и аз ги създадох, за да ми донасят слава“ (Ис.43:7 – мой превод), следователно това
трябва да е най-важната цел в живота ни.

Как мога да прославям Бога?
Исус казал на Отца: „Аз те прославих тук на земята, като извърших всяко нещо, което ти ми

каза да направя“ (Йоан 17:4 – мой превод).  Исус отдал почит към Бога,  като изпълнил целта  за
идването  му  на  земята.  Ние  отдаваме  почит  на  Бога  по  същия  начин.  Когато  някаква  част  от
създанието изпълни целта си, тя прославя Бога. Птиците прославят Бога като летят, чуруликат, правят
гнезда и когато според Божия план вършат други,  свойствени неща за  птиците.  Даже нищожната
мравка прославя Бога, когато изпълни целта, заради която е била създадена. Бог е създал мравките за
да бъдат мравки, той е създал и теб, за да бъдеш такъв, какъвто си създаден. Св. Иреней е казал:
„Славата на Бога е човешко създание, което е изцяло живо!“ 

Има много начини да прославяме Бога, но те могат да бъдат обобщени в 5 цели на Бога за вашия
живот. В останалата част на тази книга ние ще разгледаме подробно всяка една от тези цели, но тук
ще направим един общ преглед:

Ние прославяме Бога,  когато се  прекланяме пред  него.  Преклонението и обожаването са
нашата първа отговорност пред Бога. Ние се прекланяме пред Бога, когато му се наслаждаваме. К. С.
Луис е казал: „Заповядвайки ни да го прославяме, Бог ни кани да му се наслаждаваме.“  Бог иска
нашето преклонение да бъде мотивирано от любовта, благодарността и насладата, а не от чувството за
дълг. Когато някакво създание изпълни целта, заради която е било създадено, то прославя Бога. Джон
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Пайпър казал: „Бог е най-прославян в нас, когато ние сме най-доволни в него.“ Преклонението пред
Бога е много повече от хваление, пеене и молитви към Бога. Преклонението е стил на живот, чрез
който ние се наслаждаваме на Бога, обичаме го и му предоставяме себе си за неговите цели. Когато
употребявате  живота  си  за  прослава  на  Бога,  всяко  нещо,  което  можете  да  направите,  е  акт  на
преклонение.  Библията казва:  „Употребявайте цялото си тяло като инструмент, за да правите
това, което е правилно за прослава на Бога“ (Рим.6:13 – мой превод). 

Ние  прославяме  Бога,  като  обичаме  другите  вярващи.  Когато  бъдете  роден  отново,  вие
ставате член на Божието семейство. Вървенето след Христос не е само въпрос на вяра; в него се
включва и да принадлежим, и да се научаваме да обичаме семейството на Бога. Йоан пише: „Нашата
обич един към друг доказва, че ние сме преминали от смъртта към живота“ (1Йоан 3:14 – мой
превод).  Павел казал: „Приемайте се един друг така, както Христос прие вас, тогава Бог ще бъде
прославен“ (Рим. 15:7 – мой превод). Ваше задължение е да се научите да обичате така, както обича
Бог, защото Бог е любов и когато обичаме, така ние му отдаваме почит. Исус е казал: „Аз ви обикнах и
вие също трябва да се обичате един друг: По това всички хора ще познаят, че сте мои ученици, ако
се обичате помежду си“ (Йоан 13:34-35 – мой превод).

Ние прославяме Бога, като се превръщаме в подобни на Христос. След като вече сме родени
в Божието семейство, ние искаме да израснем до духовната зрялост. Какво представлява тази зрялост?
Това означава да ставаме като Исус по начинът, по който мислим, чувстваме и действаме. Колкото
повече развивате в себе си характер, който е подобен на характера на Христос, толкова повече ще
прославяте Бога. Библията казва: „Когато Духът на Господа работи вътре в нас, ние ставаме все
повече и повече подобни на него и отразяваме още повече неговата слава“ (2Кор.3:18 – мой превод).
Когато приемете Христос, Бог ви дава нов живот и нова природа. Оттук нататък, до края на живота ви
на земята,  Бог  иска да  продължи процеса  на промяна  на вашия характер.  Библията  казва:  „Нека
винаги  да  бъдете  изпълнени  с  плодът  на  вашето  спасение  –  с  онези  добри  неща,  които  се
произвеждат в живота ви от Исус Христос, защото това ще донесе много слава и хваление на
Бога“ (Фил.1:11 – мой превод). 

Ние прославяме Бога чрез обслужването на другите хора с нашите дарби. Всеки от нас е
уникално проектиран от Бога с таланти, дарби, умения и способности. Всички тези неща не са ви
дадени случайно. Бог не ви е дал вашите способности заради вашите егоистични цели.  Те ви бяха
дадени за да бъдат в полза на другите, точно така, както на другите хора бяха дадени способности, за
да бъдат във ваша изгода. Библията казва: „Бог е дал дарби на всеки от вас от великото разнообразие
на неговите духовни дарби. Управлявайте ги добре, за да може Божията щедрост да протича през
вас...Призован ли сте да помагате на другите? Правете всичко това със силата и енергията, която
Бог ви доставя. Тогава Бог ще бъде прославян“ (1Пет. 4:10-11 – мой превод). 

Ние прославяме Бога, когато разказваме на другите хора за него. Бог не иска неговата любов
и целите му да бъдат пазени в тайна. След като знаем истината, той очаква от нас да я споделяме с
другите хора. Голяма е привилегията да запознавате другите хора с Исус, да им помагате да открият
целта на живота си и да ги подготвите за тяхната вечна съдба. Библията казва: „Когато Божията
благодат довежда все повече и повече хора при Христос...Бог ще получава все повече и повече слава“
(2Кор.4:15 – мой превод).

За какво ще живеете вие?
За  да  изживявате  остатъка  от  живота  си  за  прослава  на  Бога,  ще  се  наложи  да  промените

приоритетите си, графика си, взаимоотношенията си и всичко друго.  Понякога това ще означава да
избирате да вървите по трудния, а не по лекия път. Даже Исус се е борил с този проблем. Знаейки, че
скоро ще бъде разпънат на кръста,  той извикал:  „Душата ми е разтревожена; и дали трябва да
кажа: „Отче, спаси ме от този час?“ Но заради тази цел дойдох до този час. Отче,  прослави
името Си!““ (Йоан 12:27 – мой превод) 

Исус се намирал на кръстопът. Дали ще изпълни целта, заради която е дошъл на земята и ще
прослави Бога или ще се отдръпне и ще живее удобен и фокусиран в себе си живот? И вие трябва на
направите същия избор. Дали ще живеете за постигане на собствените си цели, удобно и приятно или
ще изживеете останалата част от живота си за прослава на Бога, знаейки, че той е обещал вечни
награди? Библията казва: „Всеки, който се държи здраво за живота, такъв какъвто  е, унищожава
този живот. Но ако го пуснете да си отиде...вие ще имате живот завинаги, истински и вечен“
(Йоан 12:25 – мой превод). Време е да отговорите на този въпрос. 

Заради кого ще живеете: за себе си или за Бога? Може би се колебаете, чудейки се дали ще имате
силата да живеете за Бога. Не се тревожете. Бог ще ви даде онова, от което имате нужда, достатъчно е
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само да изберете, че ще живеете за него. Библията казва: „Всяко нещо, което влиза в живота, който е
приятен на Бога, ни е давано по чуден начин чрез личното и интимно опознаване на Онзи, който ни е
поканил при Бога“ (2Пет.1:3 – мой превод). Сега, в този момент, Бог ви кани да живеете за неговата
слава, като изпълнявате целите, заради които той ви е създал. 

Това  наистина  е  единственият  начин,  по  който  трябва  да  живеем.  Всичко  друго  е  само
съществуване. Истинският живот започва, когато напълно посветите себе си на Исус Христос. Ако не
сте сигурни дали сте направили това, всичко, което трябва да направите е да приемете Христос и да
вярвате. Библията обещава: „На всички, които Го приеха, той даде правото да станат деца на Бога“
(Йоан 1:12 – мой превод). Ще приемете ли предложението на Бога?

Първо, вярвайте. Вярвайте, че Бог ви обича и ви е създал за собствените си цели. Вярвайте, че не
сте роден случайно. Вярвайте, че сте създаден да живеете вечно. Вярвайте, че Бог ви е избрал, за да
имане връзка с Исус, който е умрял на кръста заради вас. Вярвайте, че каквото и да сте направили, Бог
иска да ви прости.

Второ, Приемете Исус в живота си като ваш Господ и Спасител. Приемете неговата прошка за
вашите грехове. Приемете неговия Дух, който ще ви даде силата да изпълните целта на вашия живот.
Библията казва: „Който приеме и вярва в Сина, получава всичко - завинаги цялостен живот!“ (Йоан
3:36 – мой превод). Където и да се намирате сега, когато четете тези думи, аз ви каня да сведете
главата си и тихо да прошепнете молитвата, която ще промени вашата вечност: „Исусе, вярвам в теб и
те приемам.“ Продължете смело напред!

Ако искрено искате това, което казва тази молитва, поздравления! Добре дошли в семейството на
Бога!  Сега  вие  сте  готов  да  откриете  и  да  започнете  да  изживявате  Божията  цел  за  живота  ви.
Призовавам ви да кажете на някой друг за това. Вие ще се нуждаете от подкрепа.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Всичко е направено за Бога.
Стих за запомняне: „Защото всичко идва единствено от Бога. Всяко нещо живее чрез неговата

сила и всяко нещо е за неговата слава“ (Рим.11:36 – мой превод)
Въпрос за обмисляне: Къде в ежедневието си мога да започна да разбирам по-добре Божията

слава? Исус ще ви даде всяко нещо, от което се нуждаете, за да живеете за него.

Ден 8

Вие сте планиран за Божията наслада

Защото  Бог  ги  е  посадил  като  здрави  и  елегантни  дъбове  за  своята  собствена  прослава“
(Ис.61:3 – мой превод).

„Те са планирани за Божията наслада, Ти си създал всички неща и те съществуват, и са били
създадени за твоята наслада“ (Откр.4:11 – мой превод).

„Господ се наслаждава на хората си“ (Пс.149:4 – мой превод)

Вие сте планиран за Божията наслада. В мигът, в който сте се родили на света, Бог е бил там като
невидим свидетел и се е усмихвал при раждането ви. Той ви искаше жив и вашето пристигане му
достави огромно удоволствие. Бог не беше длъжен да ви създава, но той избра да ви създаде заради
собственото си забавление.  Вие съществувате заради неговата изгода, за неговата цел и за неговата
наслада.

Да доставяте удоволствие на Бога, като живеете за неговата наслада, е първата цел на живота ви.
Когато напълно разберете тази истина, вие никога повече няма да имате проблемът да се чувствате
незначителен. Тази истина доказва вашата значимост. Ако сте толкова важен за Бога и той ви счита за
достатъчно ценен, за да ви запази, за да бъдете с него във вечността, каква по-голяма значимост бихте
могли да имате? Вие сте дете на Бога и му доставяте удоволствие, което е несравнимо с нищо друго,
което той е създал. Библията казва: „Поради любовта си Бог вече беше решил, че чрез Исус Христос
той ще ни направи свои деца – това беше неговата наслада и цел“ (Еф.1:5 – мой превод). 

Един от най-големите дарби, които Бог ви е дал, е способността да изпитвате удоволствие от
насладата. Той ви е създал с 5 сетива и емоции, за да можете да изживявате тази наслада. Той иска вие
да изпитвате удоволствие от живота, а не просто да го понасяте. Причината да сте в състояние да се
наслаждавате на удоволствието е, че Бог ви е направил по своя образ. Ние често забравяме, че и Бог



23

има  емоции.  Той  усеща  нещата  много  задълбочено.  Библията  ни  казва,  че  Бог  тъгува,  ревнува,
разгневява  се,  изпитва  състрадание,  съжаление,  скръб  и  съчувствие,  както  и  щастие,  радост  и
удоволствие. Бог обича, наслаждава се, изпитва удоволствие, весели се, забавлява се и даже се смее!
Доставянето на удоволствие на Бога се нарича „обожаване.“ Библията казва: „Господ харесва само
тези, които му се покланят и вярват в неговата любов“ (Пс.147:11 – мой превод). 

Всяко направено от вас нещо, което доставя удоволствие на Бога, е акт на поклонение. Подобно
на диамант, преклонението е многостранно. Ще са нужни много томове книги, за да са се обхване
всичко, което трябва да се разбере за поклонението, но в тази глава ще разгледаме само главните
черти на поклонението.

Антрополозите са открили, че поклонението е универсален подтик, който е дълбоко вграден от
Бога в сърцевината на нашето същество – една вродена нужда да се свързваме с Бога. Поклонението е
толкова естествено, както е и яденето или дишането.  Ако не успеем да се поклоним пред Бога, ние
винаги намираме някакъв друг заместител, даже когато това довежда до загубата на самоличността
ни. Причината, поради която Бог ни е създал с това желание е, че той заслужава да има поклонници!
Исус е казал: „Бог търси поклонници“ (Йоан 4:23 – мой превод). В зависимост от религиозната среда
в която сте израсъл,  може би вие ще трябва  да разширите разбирането си за  „поклонението или
богослужението.“  Може  би  си  представяте  църковни  служби  с  пеене,  молитва  и  слушането  на
проповед. Или може да си представяте церемонии, свещи и участие в Господната трапеза. Или  -
изцеления, чудеса и изпадането в транс. Поклонението пред Бога може да включва тези елементи, но
е много повече от тях. 

Поклонението е стил на живот. То е много повече отколкото музика. За мнозина, поклонението е
просто  синоним на  музиката.  Те  казват:  в  нашата  църква  ние  първо  имаме  поклонение,  а  после
обучение.  Това  е  голямо  неразбиране.  Всяка  част  от  църковната  служба  е  акт  на  поклонение:
молитвата,  четенето  на  текстове  от  Библията,  пеенето,  изповядването,  тишината,  мълчанието,
внимателното слушане на проповедта, воденето на бележки, после музикално изпълнение, даването
на  десятък,  кръщението,  участието  в  Господната  трапеза  и  даже  поздравяването  на  другите
посетители в църквата. Всъщност, поклонение е имало още преди появата на музика в църквата. Адам
се е покланял на Бога в Райската градина, но до Бит.4:21, когато се родил Ювал, в Библията не се
споменава за музика. Ако преклонението беше само музика, тогава всички хора, които са лишени от
музикални дарби, нямаше да могат да се покланят на Бога. Поклонението е много повече от музика.

Още по-лошо е, че често пъти думата „поклонение“ е използвана неправилно, за да се обозначи
определен  музикален  стил:  „Първо  ние  пеем  химн,  след  това  имаме  хваление,  а  после  песен  за
поклонение.“  Или:  „Харесвам  бързите  хвалебни  песни,  но  най-много  се  наслаждавам  на  бавните
песни на поклонение.“ Според този начин на употреба, ако една песен е бърза или шумна, или ако се
използват духови инструменти, това се счита, че е „хваление на Бога.“ Но ако музиката е бавна или
тиха и интимна, например, ако е с акомпанимент на китара, това е „поклонение.“ Това е популярната
употреба на думата „поклонение.“ 

Поклонението няма нищо общо със стила, със силата на звука или с темпото на песента. Бог
обича  всички  видове  му музика,  защото той я  е  измислил  –  както бавната,  така  и  бързата,  като
шумната,  така  и  тихата,  както  старата,  така  и  новата.  Вероятно  вие  не  харесвате  всички  видове
музика, но Бог ги харесва! Ако музиката е предлагана на Бога с дух и истина, тя е акт на поклонение.

Често пъти има несъгласие сред християните относно стила на музиката, която е използвана в
богослужението и всеки страстно защитава стилът, който предпочита като най-библейски или най-
добре отдаващ почит на Бога.  Но не съществува такова нещо като библейски стил на музиката! В
Библията няма никакви ноти, ние даже не знаем какви са били музикалните инструменти, които са
използвали  в  богослуженията  в  библейските  времена.  Всяко  правено  от  вас  нещо,  което  доставя
удоволствие на Бога, е акт на преклонение.

Искрено  казано,  музикалният стил,  който вие  най-много харесвате,  говори  повече  за  вашето
минало и за вашата самоличност, отколкото за Бога. Музиката на една етническа група може да звучи
като шум за друга етническа група, но Бог харесва разнообразието и се наслаждава на всички стилове.

Няма такова нещо като „християнска“ музика, има само християнска лирика. Думите са тези,
които правят песента да е свята, а не мелодията. Няма духовни мелодии. Ако изсвиря една песен пред
вас без да пея, без думи, няма начин за познаете, дали това е „християнска“ песен. Поклонението не е
за ваша изгода. Като пастор аз получавам написани бележки, в които се казва: „Харесва ми днешното
поклонение.  Получих много от него.“ Това е друго погрешно разбиране за поклонението.  То не е
предназначено за вашата изгода, неговата цел е да достави удоволствие на Бога, а не на нас самите .
Ако някога сте казвали: „Не получих нищо от днешното поклонение,“ това означава, че вие сте се
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покланяли поради неправилна причина. Поклонението не е за вас. То е за Бога. Разбира се, повечето
служби на поклонение включват в себе си и елементи на братство, на обучение и на евангелизация и
поради това има изгоди от поклонението,  но ние не се покланяме, за да доставяме удоволствие на
себе си. Нашата мотивация е да доставим слава и удоволствие на нашия Създател.

В Ис.29 Бог се оплаква от поклонението, което е апатично и лицемерно. Хората отправяли към
Бога банални и изтъркани молитви, неискрено хваление, празни думи и създадени от хората ритуали,
без  въобще да  се  замислят  за  смисъла  на  това,  което правят.  Сърцето  на  Бога  не  е  трогвано  от
традицията  в  богослужението,  а  от  страстта  и  обвързаността.  Библията  казва:  „Тези  хора  се
приближават до мен с устата си и ме почитат с устните си, но сърцата им са далече от мен.
Тяхното поклонение пред мен е съставено само от ритуали, преподавани от хората“ (Ис.29:13 –
мой превод). 

Поклонението пред Бога не е част от живота ви – то е самият ви живот! Поклонението не е
просто църковна служба. На нас ни е казано „да му се покланяме постоянно“ и „да го хвалим от
изгрева до залеза на слънцето.“  В Библията хората хвалят Бога на работното си място, у дома, по
време на битка, в затвора и даже в леглото! Хвалението трябва да е първото нещо, което правите,
когато си отворите очите сутринта и да е последното нещо, преди да ги затворите, когато заспивате
вечерта. Давид е казал: „Ще благодаря на Господа по всяко време. Устата ми винаги ще го хвали“
(Пс.34:1 – мой превод).  Всяка дейност може да се превърне в акт на поклонение, когато я вършите с
цел хваление, прослава и доставяне на удоволствие на Бога. Библията казва: „И така, дали ядете или
пиете, или вършите нещо друго, вършете всичко за славата на Бога“ (1Кор.10:31 – мой превод).
Мартин Лутер е казал: „Доячката може да дои кравите за славата на Бога.“

Как е възможно да вършим всяко нещо за славата на Бога? Като правим всяко нещо така, както
бихме го правили за Исус и  когато постоянно разговаряме с него, докато работим. Библията казва:
„Каквото и да вършите, вършете го с цялото си сърце, все едно че работите за Господа, а не за
хората“ (Кол.3:23 – мой превод). Това е тайната на стилът на живот в поклонение – да вършите всяко
нещо  така,  все  едно  че  го  вършите  за  Исус.  Преводът  на  Библията,  наречен  „Посланието“
парафразира  това  по  следния  начин:  „Вземете  ежедневието  си,  обичайният си  живот,  вашето
спане, ядене, ходене на работа и ежедневните занимания – и ги поставете пред Бога, а когато ги
посветите на Бога – вършете всичко това със съзнанието за неговото присъствие.“

Когато за пръв път се влюбих в съпругата си, аз си мислех постоянно за нея: докато закусвах,
докато шофирах до колежа, когато бях в класната стая, когато чаках на опашка в супермаркета, когато
зареждах колата си с гориво – аз не можех да престана да мисля за тази жена! Често пъти си говорех
сам за нея и мислех за всички неща, които обичах в нея. Това ми помагаше да се чувствам близо до
Кей, въпреки че ние живеехме на няколко стотин километра един от друг и се учехме в различни
колежи. Понеже постоянно мислех за нея, аз живеех в нейната любов. 

Това е смисълът на истинското поклонение пред Бога – да се влюбим в Исус.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз съм планиран за удоволствието на Бога.
Стих за запомняне: „Господ се наслаждава на хората си“ (Пс.149:4 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Каква обичайна задача бих могъл да започна да изпълнявам и да я правя
така, все едно че я правя директно за Исус?

Ден 9

Кое кара Бог да се усмихва?

„Господ да ти се усмихне“ (Чис.6:25 – мой превод).
„Усмихни се  на  мен,  твоят слуга;  учи  ме да  живея  по  правилния начин“ (Пс.119:135 – мой

превод).
Усмивката на Бога е целта на живота ви. Тъй като да бъдете харесван от Бога е първата цел за

живота ви, вашата най-важна задача е да откриете как да направите това. Библията казва: „Открийте
какво доставя удоволствие на Христос и го правете“(Еф.5:10 – мой превод). За щастие Библията ни
дава ясен пример за живот, който наслаждава Бога. Името на този човек е Ной.

По времето,  когато  е  живял Ной,  целият свят  се  превърнал в  морален банкрут.  Всеки човек
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живеел за своя собствено удоволствие, а не за да доставя удоволствие на Бога. По цялата земя Бог не
можал да намери нито един човек, който да иска го наслаждава, поради което се натъжил и съжалил,
че е създал човека. Бог дотолкова се отвратил от човешката раса, че решил да я премахне. Но имало
един човек, който накарал Бог да се усмихне. Библията казва: „Ной беше наслада за Господа“ (Бит.6:8
– мой превод). Бог казал: „Този човек ме наслаждава. Кара ме да се усмихвам. С неговото семейство
ще  поставя  новото  начало  на  човешкия  род.“  Вие  и  аз  днес  сме  живи,  защото  Ной  доставил
удоволствие на Бога. От неговия живот научаваме 5-те постъпки на поклонение, които карат Бог да се
усмихва.

Бог се усмихва, когато ние го обичаме безпределно. Ной обичал Бога повече от всичко друго на
света, даже когато никой друг не го обичал. Библията ни казва, че през целия си живот „Ной вярно
вършеше Божията воля и се наслаждаваше на близка връзка с Него“ (Бит.6:9 – мой превод).  Това
най-много иска Бог от вас: да има взаимна връзка с вас! Това е най-изумителната истина във вселената
– нашият Създател иска да има взаимна връзка с нас. Бог ви е създал, за да ви обича, и той бленува в
замяна и вие да го обичате. Той казва: „Не искам жертвоприношенията ви - искам вашата обич; не
искам приносите ви – искам вие да ме познавате“ (Ос.6:6 – мой превод). Можете ли да почувствате
Божията страст в този стих? Бог дълбоко ви обича и иска в замяна и вие да го обичате. Той бленува
вие да го опознаете и да прекарвате времето си с него. Поради това да се научите да обичате Бога и да
бъдете  обичани  от  него  трябва  да  е  най-важната  задача  на  живота  ви.  Нищо  друго  даже  не  се
доближава до нея по важността й. Исус казал, че това е „Най-великата заповед.“ „Да обикнеш Господа
твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е първата и най-великата
заповед“ (Мат.22:37-38 – мой превод). 

Бог  се  усмихва,  когато  ние  напълно  вярваме  в  него.  Втората  причина,  поради  която  Ной  е
наслаждавал Бога е била,  че той е вярвал в Бога, даже когато тази вяра е била напълно лишена от
логика.  Библията  казва:  „Чрез  вяра  Ной  построи  кораб  в  средата  на  една  суха  земя.  Той  беше
предупреден  за  нещо,  което  той  не  можеше  да  види,  и  направи  това,  което  му  беше
казано...Вследствие на това, той стана интимен с Бога“ (Евр.11:7 – мой превод). Представете си
следната сцена: Един ден Бог идва при Ной и казва: „Разочарован съм от хората. В целия свят нито
един човек не ми благодари. Но Ной, когато те погледнах, аз започнах да се усмихвам. Аз се насладих
на твоя живот, поради което ще направя потоп на земята и с твоето семейство ще създам отново
човешката раса. Искам ти да построиш гигантски кораб, който ще спаси теб и животните.“

Имало е три проблема, които можели да накарат Ной да се съмнява.  Първо, Ной никога не бил
виждал  дъжд,  защото  преди  Потопа  Бог  напоявал  земята  отдолу  нагоре.  Второ,  Ной  живеел  на
стотици километри от най-близкия океан. Даже ако е успеел да се научи на строи кораб, как би могъл
да го вкара във водата?  Трето, имало проблем с намирането, събирането и отвеждането на всички
животни в кораба, както и с грижите за тях след това.  Но Ной не се оплакал, нито започнал да се
извинява,  че няма да може да свърши възложената му работа.  Той вярвал напълно в Бога и това
накарало Бог да се усмихне. Да вярваме напълно в Бог означава да имаме вярата, че той знае кое е
най-доброто за нашия живот. Вие очаквате от Бога да спази обещанията си, да ви помага, когато имате
проблеми и когато е нужно – да прави това, което е невъзможно. Библията казва: „Той се наслаждава
на онези, които му отдават почит; на онези, които вярват в Неговата постоянна любов“ (Пс.147:11
– мой превод).  На Ной му били нужни 120 години, за да построи ковчега. Представям си, че той е
имал много дни на обезкуражение. Когато година след година нямало никакъв признак, че ще завали
дъжд, той бил безмилостно критикуван (и подиграван) от другите хора и бил наричан „луд човек,
който  си  мисли,  че  Бог  му  говори.“  Представям  си  как  често  пъти  децата  на  Ной  са  били
притеснявани  от  огромният  кораб,  който  се  строял  в  предния  им  двор.  Но  въпреки  това  Ной
продължил да вярва в  Бога. 

В кои области в живота ви трябва да вярвате напълно на Бога? Вярването е акт на поклонение.
Точно  така,  както  родителите  се  наслаждават,  когато  виждат,  че  децата  им  вярват  в  обичта  и
мъдростта на родителите си, така и вашата вяра прави щастлив Бога. Библията казва: „Без вяра е
невъзможно да се угоди на Бога“ (Евр.11:6 – мой превод).

Бог  се  усмихва,  когато  ние  му  се  подчиняваме  с  цялото  си  сърце.  Спасяването  на
представителите  на  животните  от  световния  потоп  изисквал  да  се  обърне  голямо  внимание  да
складирането  в  ковчега  на  онова,  което е  нужно за  живота  им  и  на  подробностите.  Всяко нещо
трябвало да бъде направено точно така, както Бог бил предписал. Бог не казал: „Ной, построй такъв
кораб, какъвто на теб ти харесва.“ Точно обратното, Бог дал много подробни указания за размерите,
формата и материалите за построяване на ковчега, както и за различния брой животни от всеки вид,
които трябвало да бъдат доведени в ковчега. Библията ни казва какъв е бил отговорът на Ной: „И Ной
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извърши всичко така, както Бог му беше заповядал“ (Бит. 6:22 – мой превод). Да вярваме с цялото си
сърце на Бога означава да имаме вярата, че той знае кое е най-доброто нещо за живота ни. 

(Коментар: Добавена от мен снимка на едно от съвременните копия на Ноевия ковчег. Д. Пр)

Забележете, че Ной се подчинил напълно (всяко едно указание на Бога е било изпълнено) и той
се подчинил точно (в смисъла, че всяко нещо е било направено точно така и в указаното време, както
Бог е искал да бъде направено). Това е смисълът на израза „с цялото си сърце.“ Не е чудно, че Бог се е
усмихвал на Ной. Ако Бог ви каже да построите гигантски кораб, не мислите ли, че може би ще имате
някои въпроси, възражения или уговорки? А Ной не е мислел така. Той се подчинил на Бога с цялото
си сърце. Това означава да направим онова, което Бог ни е казал да направим, без никакви уговорки
или колебания. Вие не се „мотате,“ не се бавите и не казвате: „Аз ще се моля за това“, а го правите
НЕЗАБАВНО. Всеки родител знае, че закъснялото подчинение всъщност е неподчинение. Бог не ви
дължи  никакво  обяснение  или  обосноваване  за  всяко  нещо,  което  ви  възложи  да  направите.
Разбирането може да почака, но подчинението не може. Незабавното подчинение ще ви научи повече
за Бога, отколкото продължаващото цял живот обсъждане на Библията. Всъщност, вие никога няма да
разберете смисъла на някои заповеди, ако преди това не им се подчините.  Подчинението отключва
вратата към разбирането. Често пъти ние се опитваме да предложим на Бога частично подчинение.
Ние искаме да избираме на кои заповеди да се подчиняваме. Правим списък на заповедите, които
харесваме и се подчиняваме на тях, а в същото време пренебрегваме и не се подчиняваме на онези
заповеди, за които си мислим че са нелогични, трудни, скъпи или непопулярни. Ще ходим в църквата,
но няма да даваме десятък. Ще четем Библията, но няма да прощаваме на човека, който ме е наранил.
Но  частичното  подчинение  всъщност  е  неподчинение.  Подчинението  с  цялото  сърце  се  прави  с
радост и с ентусиазъм. Библията казва:  „Подчинявайте се на Господа с веселие“ (Пс.100:2 .-  мой
превод).  Същото казва  и Давид:  „Само ми кажи какво да  направя  и аз  ще го направя,  Господи.
Докато съм жив, аз ще ти се подчинявам с цялото си сърце“ (Пс.119:33-34 – мой превод). Говорейки
на християните, Яков казал: „Ние наслаждаваме Бога чрез това, което правим, а не само с това, в
което вярваме“ (Як.2:8 – мой превод). Божието Слово ясно казва, че вие не можете да заслужите
спасението  си.  То  идва  само  по  милост,  а  не  чрез  вашето  усилие.  Но  като  дете  на  Бога  чрез
подчинението си вие можете да насладите вашия небесен Отец. 

Всеки акт на подчинение е и акт на поклонение. Защо подчинението носи толкова голяма наслада
на Бога?  Защото то доказва, че вие наистина го обичате. Исус е казал: „Ако ме обичате, вие ще се
подчинявате на заповедите ми“ (Йоан 14:12 – мой превод). Бог се усмихва, когато ние го хвалим и
постоянно му благодарим. Малко са нещата, които ви карат да се чувствате по-добре от случаите,
когато получавате искрената похвала и високата оценка от някой друг. Бог също обича това. Той се
усмихва,  когато  ние  изразяваме  към  него  своето  преклонение  и  благодарност.  Животът  на  Ной
донесъл наслада на Бог, защото Ной живял със сърце, пълно с благодарност и възхвала. 
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Първото  нещо,  което  направил  Ной  след  като  оцелял  след  Потопа,  било  да  демонстрира
благодарността  си  към  Бога  чрез  едно  жертвоприношение.  Библията  казва:  „Тогава  Ной  изгради
жертвеник на Господа...и принесе всеизгаряне на него“ (Бит.8:20 – мой превод). Поради саможертвата
на Исус, ние не предлагаме животно като жертвоприношение на Бога, както е направил Ной. Вместо
това, на нас ни е казано да предлагаме „жертвата на хвалението“ и „жертвата на благодарението.“ Ние
хвалим Бога заради това, което той е и му благодарим заради това, което е направил. Давид казал:
„Ще хваля името на Бога с песен и ще го прославям с благодарение. И това ще хареса на Господа“
(Пс.69:30 – мой превод). 

Удивително нещо се случва, когато хвалим и благодарим на Бога. Когато доставяме удоволствие
на Бога, нашите сърца се изпълват с радост! Майка ми обичаше да готви за мен. Даже след като се
ожених за Кей, когато ходехме на гости на родителите ми, мама подготвяше невероятни пиршества с
домашно сготвени ястия. Едно от най-големите удоволствия в живота й беше да наблюдава как ние,
нейните деца, ядяхме и се наслаждавахме на онова, което тя беше сготвила.  Колкото повече ние се
наслаждавахме, толкова по-радостно й ставаше на нея. Но и ние с удоволствие наслаждавахме мама,
като давахме израз на насладата си от нейното ядене. И двете страни се наслаждавахме. Докато ядях
прекрасното ядене,  аз говорех възторжено за  него и хвалех моята майка.  Аз исках не само да се
наслаждавам на яденето, но да доставя удоволствие и на мама. Всички бяха щастливи.

Поклонението работи по същия начин. Ние се радваме на това, което Бог е направил за нас и
когато изразим радостта си, това доставя радост на Бога,  доставя му наслада,  но в същото време
увеличава и нашата радост. В книгата Псалми се казва: „Праведните са радостни и се веселят в
Неговото присъствие; те са щастливи и викат от радост“ (Пс.68:3 – мой превод). Бог се радва,
когато  използваме  способностите  си.  След  Потопа  Бог  дал  на  Ной  следните  прости  указания:
„Плодете се и се размножавайте, напълнете земята...Всяко нещо, което живее и се движи, ще бъде
храна за вас. Така както ви дадох зелените растения, сега ви давам всичко“ (Бит.9:1,3 – мой превод).

Бог казал на Ной и семейството му: „Време е да живеете! Правете тези нещата, които аз съм
планирал хората да правят. Правете любов със съпругата си. Раждайте бебета, Създавайте семейства.
Посаждайте посеви и яжте храна. Бъдете хора! Бъдете такива, каквито съм ви направил да бъдете!“
Може би си мислите, че Бог са наслаждава от вас само когато вършите „духовни дейности“ - като
четенето на Библията, ходенето на църква, молитвите или споделянето на вярата си с другите хора? И
може би си представяте, че Бог не се интересува от другите неща от живота ви? Истината е, че Бог се
наслаждава,  когато наблюдава всяка подробност от живота ви,  независимо от това дали работите,
молите се, почивате си или се храните. Той не пропуска нито едно ваше движение. Библията казва:
„Стъпките на вярващите са насочвани от Господа. Той се наслаждава от всяка подробност от
живота им“ (Пс.37:23 – мой превод). Всяка човешка дейност, с изключение на греха, може да бъде
извършвана с манталитета за хваление за Божията наслада. Можете да миете чинии, да ремонтирате
някаква  машина,  да  продавате  някаква  стока,  да  пишете  компютърна  програма,  да  отглеждате
земеделски  продукти  или  да  се  грижите  за  семейството  си,  с  манталитета  за  прослава  на  Бога.
Подобно на горд родител,  Бог особено се радва,  когато ви наблюдава как използвате талантите и
способностите, които той ви е дал. Бог нарочно ни е надарил различно за своята собствена наслада.
Той е направил някои хора да са атлетични, а други да са аналитични. Вие може би сте надарен с
дарби в областта на механиката, математиката, музиката или с хиляди други умения. Всички тези
способности могат да накарат Бог да се усмихне. Библията казва: „Той е оформил всеки човек един
след друг и сега наблюдава всичко, което правим ние“ (Пс.33:15 – мой превод).

Вие  не  донасяте слава  или наслада  при Бога,  когато  криете способностите си или когато  се
опитвате да бъдете някой друг. Вие го карате да се забавлява, само когато сте самият вие. Всеки път,
когато отхвърлите нещо от себе си, вие отхвърляте Божията мъдрост и суверенното му право, с което
ви е създал. Бог казва: „Ти нямаш никакво право да спориш със своя Създател. Ти си просто едно
глинено гърне, което е оформено от грънчаря. Глината не попита: „Защо си ме оформила  по този
начин?“ (Рим. 9:20 – мой превод).

Във филма „Огнените колесници,“ олимпийският бегач Ерик Лидел казва: „Аз вярвам, че Бог ме
е създал с цел, но в същото време ме е създал да съм бърз, поради което аз бягам. Аз усещам Божията
наслада.“ По-нататък той казва: „Да се откажа да бягам, това би означавало да се отнеса презрително
към Бога.“ 

(Коментар:  Ерик  Лидъл  (1902–1945).  Шотландски  атлет,  ръгбист  и  мисионер.  По  време  на
Олимпиадата през 1924 в Париж отказал да участва във финалното бягане на коронната си дисциплина – 100
спринтово бягане, защото се провеждало в неделя, а той бил християнин. През следващите дни участвал в
бягането на 400 м и станал Олимпийски шампион. През 1925 се върнал в Китай, където бил мисионерски
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учител. Останал там до смъртта си в японски концлагер през 1945. Историята на живота му е описана във
филма “Огнените колесници,“ който спечелил наградата „Оскар“ за 1981 год. Д. Пр.) 

Няма  „недуховни“  способности,  има  само  погрешно  използвани  способности.  Започнете  за
използвате вашите способности, за да наслаждавате Бога.

Бог се наслаждава и когато ви гледа, как вие се радвате на неговото създание. Той ви е дал очи за
да се наслаждавате на красотата, уши – за да се радвате на звуците, нос и вкусови рецептори – за да се
наслаждавате  на  мириса  и  на  вкусовете,  дал  ви  е  и  нерви под кожата,  за  да  се  наслаждавате  на
докосването. Всеки акт на радост и наслада се превръща в поклонение, когато ние благодарим на Бога
за това нещо. Библията казва: „Бог...щедро ни дава всичко, за да се наслаждаваме“ (1Тим.6:17 – мой
превод). 

Бог  даже се  наслаждава,  когато  ви  гледа  докато спите!  Когато децата  ми бяха  малки,  аз  си
спомням с какво огромно задоволство ги наблюдавах, докато те спяха. Понякога денят беше пълен с
проблеми и неподчинение, но сега, когато спяха, те изглеждаха доволни, в безопасност и изпълнени с
мир, и това ми напомняше колко много ги обичам. Не беше нужно децата ми да правят каквото и да е
за мен, за да им се радвам, аз бях щастлив просто да ги гледам как дишат, защото толкова много ги
обичах. Когато малките им гърдички се издигаха и се спускаха, аз се усмихвах, а понякога даже се
просълзявах от радост. Когато спите, Бог поглежда към вас с обич, защото вие сте създаден по негов
проект. Той ви обича така, като че ли вие сте единственият човек на земята.

Бог се наслаждава, когато наблюдава всяка подробност от живота ви. Родителите не изискват
децата им да са безгрешни, нито пък да са зрели, за да им се радват. Те им се радват на всеки етап от
тяхното развитие. По същият начин Бог не изчаква вие да достигнете до зрелостта и чак след това да
започне да ви харесва. Той ви обича и ви се радва на всеки етап от духовното ви развитие. Докато сте
израствали, може да сте имали отблъскващи учители или родители. Но ви моля, не считайте, че Бог
има същите чувства към вас като тях. Той знае, че вие сте неспособен да бъдете безгрешен или да не
правите грехове. 

Библията казва: „Той със сигурност знае от какво сме направени. Той помни, че ние сме пръст“
(Пс.103:14 – мой превод).  Бог търси настройката на сърцето ви и начинът ви на мислене. Дали
вашето  най-скривано желание го наслаждава? Според Павел, целта на живота е следната: „Повече от
всичко друго, обаче, ние искаме да насладим Бога, дали в нашия дом тук, или там“ (2Кор.5:9 – мой
превод).  Когато живеете в  светлината  на вечността,  вашият фокус се  променя  и от целта  „Колко
голямо удоволствие получавам аз от живота?“ се премества върху целта „Колко голямо удоволствие
получава Бог от моя живот?“ 

През  21-я  век  Бог  търси  хора  като  Ной,  които  искат  чрез  живота  си  да  наслаждават  Бога.
Библията казва: „Бог гледа надолу от небесата към цялото човечество за да види, дали има някой,
който  е  мъдър,  който  иска  да  наслади  Бога“  (Пс.14:2  –  мой  превод).  Ще  превърнете  ли
наслаждаването на Бога в цел на живота си? Няма такова нещо, което Бог ще откаже да направи за
човека, който е фокусиран в изпълнението на тази цел.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Бог се усмихва, когато аз вярвам в него.
Стих за запомняне: „Господ се наслаждава на онези, които му отдават почит; на онези, които

вярват в Неговата любов“ (Пс.147:11 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Тъй като Бог знае кое е най-доброто, в кои области от живота ми аз трябва

най-силно да вярвам в него?

Ден 10

Сърцевината на поклонението

„Предавайте себе си на Бога...Предавайте цялото си същество на него, за да бъде използвано за
праведни цели“ (Рим.6:13 – мой превод).

Сърцевината на поклонението е предаването. Думата „предавам се“ е непопулярна, тя е мразена
почти  толкова,  колкото  и  думите  „подчинение“,  „покорство“  и  „послушание.“  Тя  предполага  да
загубим, а никой не иска да бъде губещ човек.  Предаването събужда в нас неприятните сцени на
признаване на поражението в сражение, на загуба в някаква игра или в отстъпване пред по-силен
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противник.  Почти  винаги  думата  предаване  е  използвана  в  негативен  контекст.  Заловените
криминални престъпници се предават на властите.

В днешната конкурентна култура ние сме учени никога да не се предаваме и никога да не се
съгласяваме, когато сме принуждавани, поради това ние рядко чуваме да се говори за предаването.
Ако целта да печелим е всичко, тогава да се предаваме е немислимо. Ние предпочитаме да говорим за
побеждаването,  за  успяването,  за  преодоляването  и  за  завладяването,  а  не  за  отстъпването,
подчинението, покорството и предаването. Но предаването на Бога е сърцевината на поклонението. То
е естествения отговор на изумителната Божия любов и милост. Ние му даваме себе си не поради страх
или задължение, а поради любовта, „защото той пръв ни обикна“ (1Йоан 4:19 – мой превод).

Целият смисъл на поклонението се съдържа в това, да предложите себе си на Бога. След като
изразходвал 11 глави в книгата Римляни, за да обяснява невероятната Божия милост към нас, Павел
ни призовава напълно да предадем живота си на Бога в поклонение: „Следователно, приятели мой,
поради  великата  Божия  милост  към  нас...предложете  себе  си  като  жива  жертва  на  Бога,
посветена на негово служение и за неговата наслада.  Това е истинското поклонение,  което вие
трябва да предлагате“ (Рим.12:1 – мой превод). Истинското поклонение, което наслаждава Бога се
случва, когато вие предоставите себе си изцяло на Бога.

Обърнете внимание,  че първата и последната дума в този стих е една и съща: „предложете.“
Целият смисъл на поклонението се съдържа в това, да предлагаме себе си на Бога. Този акт на лично
предаване  е  наричан  с  различни  имена:  посвещаване;  правене  на  Исус  да  е  вашия  Господ;  да
поставите кръста на рамото си; да умрете за себе си; да се предадем на Духа.  Важно е това, което
правите, а не начинът, по който го наричате. Бог иска живота ви – целият, без никакво изключение.
95% от живота ви не са достатъчни.

Има  три  бариери  които  блокират  пълното  ни  предаване  на  Бога:  страхът,  гордостта  и
объркването. Ние не разбираме колко много ни обича Бог, искаме да контролираме собствения си
живот и погрешно разбираме смисъла на предаването.

Мога ли да се доверя на Бога? Доверието е важена съставна част от предаването. Вие няма да се
предадете на Бога, ако нямате доверие в него, а не можете да му се доверите, докато не го опознаете
по-добре. Страхът не ни позволява да се предадем, но любовта прогонва всички страхове. Колкото
повече разбирате колко силно ви обича Бог, толкова по-лесно става предаването. 

Как разбирате, че Бог ви обича? Той ви дава много доказателства за това: казва ви, че ви обича;
вие никога не сте извън неговия поглед; той се грижи за всяка подробност от живота ви; дава ви
способността да се радвате на всички видове наслади; той има добри планове за живота ви; той ви
прощава; той се отнася с любовно търпение към вас. Бог ви обича неограничено повече, отколкото
вие можете да си представите. Най-голямата демонстрация на това е жертването на Божия Син заради
вас. „Бог доказва любовта си към нас в това, че още когато ние бяхме грешници, Христос умря
заради нас“ (Рим.5:8 – мой превод). Ако искате да разберете колко важен сте за Бога, погледнете към
Христос, който е разперил ръцете си на кръста и казва: „Аз те обичам толкова много! Предпочитам да
умра, отколкото да живея без теб.“ Бог не е някакъв надзирател на роби или тиранин, който използва
брутална сила, за да ни принуждава да се подчиняваме. Той не се опитва да пречупи волята ни, а ни
увещава да отидем при него, с цел сами доброволно да се предоставим в ръцете му. Бог е любовник и
освободител,  и  когато  се  предаваме  на  него,  това  ни носи  свобода,  а  не  робство.  Когато  изцяло
предадем себе си на Исус, ние откриваме, че той не е тиранин, а е спасител; че той не е началник, а е
брат; че той не е диктатор, а е приятел.

Да признаваме ограничените си способности. Втората бариера пред пълното предаване е нашата
гордост.  Ние  не  искаме  да  признаем,  че  просто  сме  същества  и  не  ръководим  всичко  на  света.
Гордостта  е  най-старото  изкушение:  „Вие  ще  бъдете  като  Бога!“  (Бит.3:5  –  мой  превод).  Това
желание: да контролираме всичко, е причината за огромния стрес в живота ни. Животът е борба, но
подобно на Яков    (  Коментар  : виж Бит.32:22-32.Д.Пр.  ), мнозинството от хората не осъзнават, че това  
всъщност е борба с Бога! Самите ние искаме да бъдем Бог и няма начин ние да победим в тази борба.

А. У. Тозер е казал: „Причината, поради която мнозина все още се тревожат, все още търсят и все
още твърде малко напредват е, че те все още не са достигнали до края на силите си. Ние все още се
опитваме да заповядваме и да пречим на работата на Бога вътре в нас“

Ние не сме Бог и никога няма да бъдем. Ние сме хора. Поради това, когато се опитваме да бъдем
Бог,  накрая  свършваме  като  Сатана,  който  искал  същото  нещо.  Интелектуално  ние  приемаме
човешката си същност, но не и емоционално. Когато се изправим пред собствените си ограничени
възможности, ние реагираме с раздразнение, гняв и негодувание. Ние искаме да сме по-високи (или
по-ниски), по-умни, по-силни, по-талантливи, по-красиви и по-богати. Искаме да притежаваме всичко
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това и да правим всичко това, и се разстройваме, когато това нещо не се случва. А когато забележим,
че Бог  е  дал на другите хора отличителни черти,  които ние не притежаваме,  ние отговаряме със
завист, ревност и самосъжаление.

Какво  означава  да  се  предадем?  Предаването  на  Бога  не  е  пасивно  примирение,  фатализъм
(Коментар: „така ми е писано“ Д.Пр.) или някакво извинение заради нашия мързел. Предаването на
Бога не означава, че просто приемаме съществуващото положение.  Предаването може да означава
точно обратното: да пожертвате живота си или да приемете страданието, за да бъде променено във
вас това, което трябва да бъде променено. Бог често призовава хората, които са се предоставили в
ръцете му, да се сражават, борейки се за неговата кауза. Предаването не е за хора, които са страхливи
или имат понижено самочувствие. Нито пък предаването означава, че след това човек престава да
мисли разумно. Бог не би прахосал мозъка, който ви е дал! Бог не иска роботи, които да му служат. 

Предаването  не  означава,  че  трябва  да  потискате  своята  самоличност.  Бог  иска  да  използва
вашата уникална самоличност. Вместо да я омаловажава, предаването подсилва самоличността ви. К.
С. Луис забелязал: „Колкото повече позволяваме Бог да ни завладява, толкова по-съответстващи на
себе си ставаме ние, защото той ни е създал. Той е изобретил всички различни хора, каквито вие и аз
искахме да бъдем...Когато се обърнах към Бога, когато дадох себе си на Неговата самоличност, тогава
за пръв път започнах да имам своя собствена и истинска самоличност.“

Предаването е най-добре демонстрирано чрез подчинението. Вие отговаряте с: „Да, Господи“ на
всяко  нещо,  което  той  ви  помоли  да  направите.  Да  отговорим  с  „Не,  Господи“  означава  да
опровергаем себе си. Не можете да казвате, че Исус е вашият Господ, и в същото време да отказвате
да му се подчините. След една нощ на безплодно ловене на риба Симон дал пример за човек, който се
подчинява,  когато  Исус  му  казал  да  хвърли  отново  рибарските  мрежи:  „Учителю,  цяла  нощ  се
трудихме и нищо не хванахме. Но понеже ти казваш това, аз ще хвърля отново мрежите“ (Лука 5:5
– мой превод).  Хората,  които са се  предали,  се  подчиняват на Божието слово,  даже когато им се
струва, че то е нелогично.

Друга отличителна черта човека, който напълно се е предал на Бога, е доверието. Авраам вървял
натам,  накъдето  го  водел  Бог,  без  да  знае  къде  ще  го  отведе  той.  Анна  чакала  безпогрешно
определения момент от Бога да роди дете (Самуил), без да знае кога ще стане това. Мария очаквала
чудо,  без да знае как ще забременее.  Йосиф се доверил на Божието намерение,  без да знае защо
всичко е станало така, както е станало. Всеки от тези хора е предал себе си изцяло на Бога.

Вие разбирате, че сте се предали напълно пред Бога, когато разчитате на Бог да свърши работата
и престанете да контролирате другите хора, да се опитвате да налагате своя график и да контролирате
ситуацията. Вие се отдръпвате настрани и позволявате на Бог да свърши работата. Не трябва винаги
вие „да ръководите.“ Библията казва: „Предай себе си на Господа и го чакай търпеливо“ (Пс.37:7 –
мой превод). Вместо да се опитвате да работите по-упорито, вие трябва да се доверявате повече. 

Вие разбирате, че сте се предали напълно на Бога, когато не реагирате на критичното отношение
и не се втурвате да се защитавате. Сърцата,  които са се предали, изявяват себе си най-добре във
взаимоотношенията. Вие не оказвате натиск върху другите, не изисквате правата си и не обслужвате
себе си, когато сте се предали на Бога. За много хора най-трудната област за предаването са техните
пари. Мнозина си мислят: „Искам да живея за Бога, но искам и да печеля достатъчно пари, за да
живея удобно и някои ден да се пенсионирам.“ Пенсионирането не е житейска цел на човека, който се
е предал на Бога, защото стремежът към пенсиониране се конкурира с Бога за основната цел в живота
ни. Исус казва: „Не можете да слугувате едновременно на Бога и на парите“ (Мат.6:24 – мой превод)
и „Където е богатството ви, там ще бъде и сърцето ви“ (Мат.6:21 – мой превод).

Висшият пример за саможертва е Исус. В нощта преди разпъването му на кръста Исус предал
себе си на Божия план. Той се молил: „Отче, за теб всичко е възможно. Моля те, вземи чашата на
страданието от мен.  Но въпреки това,  аз  искам твоята воля,  а  не  моята“  (Марк 14:36  – мой
превод). Исус не се е помолил: „Боже, ако си способен да отнемеш тази болка, моля те, направи го.“
Той вече бил потвърдил, че Бог може да направи всичко! Вместо това Исус се помолил: „Боже, ако е в
твой  най-голям  интерес  да  премахнеш  това  страдание,  моля  те,  направи  го.  Но  ако  страданието
изпълнява твоята цел, аз искам и него.“ Искреното предаване казва: „Отче, ако този проблем, болка,
болест или обстоятелство е нужен за постигането на твоето намерение и слава в моя живот или в
живота на друг човек, моля те, не го отнемай.“ Не се стига лесно до това ниво на зрялост. В случая с
Исус,  той  агонизирал  толкова  силно  над  Божия  план,  че  от  него  капели  кървави  капки  пот.
Предаването е трудна работа. В нашия случай това е напрегната борба с егоцентричната ни природа.

Благословията на предаването. Библията е кристално ясна относно това, което печелите, когато
напълно предадете живота си на Бога. Първо, вие живеете в мир: „Престани да се караш с Бога! Ако
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си в съгласие с него, най-накрая ще имаш мир и нещата ще се подредят добре за теб“ (Йов 22:21 –
мой превод).  Второ,  вие ще имате свобода: „Предайте себе си на пътищата на Бога и свободата
никога няма престане...(неговите) заповеди ви правят свободни да живеете открито в неговата
свобода“ (Посланието, Рим.6:15-18 – мой превод).  Трето,  вие живеете с Божията сила в живота ви.
Непреклонните изкушения и заливащите ни проблеми могат да бъдат победени от Христос, когато се
предадем на него. Когато му предстояло да започне най-голямото сражение в живота си, Исус Навин
срещнал Бога, поклонил се пред него и ме предал плановете си за сражението. Това предаване довело
до изумителната победа при Йерихон. Това е парадоксът: Победата идва чрез предаване. Предаването
пред Бога не ви прави по-слаб, а ви прави по-силен. Когато се предадете на Бога, вие не трябва да се
страхувате или да се предавате на някой друг. Основателят на „Армията на спасението“, Уилям Буут,
казал: „Величието на силата на даден човек се измерва чрез големината на неговото предаване.“

Бог използва хората, които се предават на него. Той избрал Мария да бъде майката на Исус, не
защото тя е била талантлива, богата или красива, а защото напълно се била предала на него. Когато
ангелът й обяснил Божия план, тя спокойно отговорила: „Аз съм слугинята на Господа и съм готова
да приема всичко, което той поиска“ (Лука 1:38 – мой превод). Нищо не е по-могъщо от живот, който
е предаден в ръцете на Бога. „И така, предоставяйте себе си напълно на Бога“ (Рим.6:13 – мой
превод).

Най-добрия начин да живеем. Рано или късно всеки човек се предоставя изцяло на нещо или на
някой. Ако не се предоставите на Бога, вие ще се предоставите на мненията или на очакванията на
другите хора, на парите, на негодуванието, на страха или на вашата собствени гордост, похоти или
его.  Вие сте проектиран да се поклоните на Бога и ако не успеете да направите това,  вие ще си
създадете други неща (идоли), на които ще подчините живота си.  Вие сте свободен да изберете на
кого да се предадете, но не сте освободен от последствията от вашия избор. Е. Стенли Джонс е казал:
„Ако не се предадете на Христос, вие ще се предадете на хаоса.“ 

Предаването не е най-добрия начин за живеене – това е единственият начин за живеене. Нищо
друго  не  върши  работа.  Всички  други  пътища  водят  до  неудовлетвореност,  разочарование  и
самоунищожение. В във варианта на превод на Библията, наречен „Крал Джеймс“, предаването на
Бога е наречено „вашето благоразумно служение.“ В друг вариант на превод на Библията предаването
наречено „най-здравомислещият начин да служим на Бога.“ 

Да предадете живота си на Бога не е глупава емоционална постъпка, а е разумен и интелигентен
акт – най-отговорното и значимо нещо, което можете да направите в живота си. Поради това Павел
казал: „Затова ние си поставяме за цел да  му угаждаме“ (2Кор.5:9 – мой превод). Вашите най-мъдри
моменти ще бъдат тези, в които сте казвали „Да“ на Бога.

Понякога  е  нужно  да  минат  дълги  години,  но  накрая  откривате,  че  най-голямата  пречка  за
Божията благословия не са другите хора, а сте самият вие – вашето своеволие, упоритата ви гордост и
личните ви амбиции. Вие не можете да постигнете Божиите цели в живота ви, докато се фокусирате в
изпълнението на собствените си планове. Ако ще трябва Бог да извърши своята най-дълбока работа
във вас, тя ще започне с това. Поради това, предоставете всичко в ръцете на Бога: съжаленията ви за
миналото, настоящите ви проблеми, амбициите ви за бъдещето, страховете ви, мечтите ви, слабостите
ви, навиците ви, болките ви и затрудненията ви.  Поставете Исус Христос на шофьорското място в
живота си и свалете ръцете си от волана. Не се страхувайте; всяко нещо което е под неговия контрол,
не може да се изплъзне от този контрол.

Когато сте владян от Христос, вие можете да се справите с каквото и да е. Вие ще бъдете като
Павел: „Готов съм за всичко и мога да се справя с всичко чрез Онзи, който вдъхва вътрешна сила в
мен,  иначе  казано,  аз  съм независим в  зависимостта си  от Христос“  (Фил.4:13  –  мой  превод).
Моментът на предаване за Павел се случил на пътя за Дамаск, след като бил съборен от коня на
земята от една ослепяваща светлина. За други хора Бог получава нашето внимание чрез не толкова
драстични методи.  Независимо от методите, предаването не е еднократно събитие. Павел казал: „Аз
всеки  ден  умирам“  (1Кор.15:31).  Има  момент  на  предаване,  а  има  и  процес  на  предаване,  който
преминава етап по етап и трае през целия ни живот. Проблемът с живата жертва е, че тя може да слезе
пълзешком от жертвеника, поради което вие трябва да предавате живота си по 50 пъти на ден. Вие
можете на превърнете това в ежедневен навик. Исус е казал: „Ако хората искат да ме следват, те
трябва  да  се  откажат  от  нещата,  които  искат.  Те  трябва  да  са  съгласни  ежедневно  да  се
отказват от живота си, за да ме следват“ (Лука 9:23 – мой превод). Предаването не е най-добрия
начин за живеене – това е единственият начин за живеене. Нищо друго не върши работа.

Нека да ви предупредя: Когато решите да живеете напълно предаден живот, това решение ще
бъде подложено на изпитание. Понякога това ще означава да извършвате неприятни, непопулярни,
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скъпо струващи или наглед невъзможни задачи. Често това ще означава да вършите нещо, което което
е противоположно на това, което харесвате да правите.

Един от най-великите християнски лидери на 20-я век е Бил Брайт, основателят на „Кръстоносен
поход за Христос.“  (Коментар:  „Кръстоносен поход за Христос“ е евангелска християнска организация,
основана през 1951 год в  Калифорнийския университет в Лос Анджелис с цел предоставяне на възможност на
студенти да  бъдат мисионери  по  света.  От тогава обхвата на  мисионерите се  е  разширил  и  в  него  се
включват  професори,  преподаватели,  спортисти  и  др.  През  2011  тази  организация  е  изпратила  25  000
мисионери в 191 страни по света. Д. Пр.) Чрез работата на персонала на тази организация по целия свят,
чрез брошурата „Четирите духовни закони“ и филмът „Исус“ (гледан от повече от 4 млрд души),
повече от 150 млн. души станаха християни и ще прекарат вечността на небето. Веднъж попитах Бил:
„Защо  Бог  използва  и  благослови  толкова  много  живота  ти?“  Той  каза:  „Когато  бях  младеж,  аз
сключих договор с Бога. Буквално написах този договор и се подписах с името си под него. В него се
казва: „От този ден нататък, аз съм роб на Исус Христос.“

Подписвали ли сте някога такъв договор с Бога? Или все още спорите и се борите с Бога относно
правото си да правите с живота си каквото ви харесва? Сега е вашето време да се предадете – на
Божията милост, любов и мъдрост.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Предаването на Бога е сърцевината на поклонението.
Стих за запомняне: Предавайте цялото си същество на него, за да бъде използвано за праведни

цели“ (Рим.6:13б – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Коя област от живота си не съм предал на Бога?

Ден 11

Как да стана най-добър приятел на Бога?

„Понеже бяхме възстановени за приятелство с Бога чрез смъртта на неговия Син още докато
бяхме негови врагове, ние със сигурност ще бъдем освободени от вечното наказание чрез неговия
живот“ (Рим.5:10 – мой превод).

Бог  иска  да  бъде  вашия  най-добър  приятел.  Взаимоотношението  ви  с  Бога  има  различни
отличителни черти: Бог е вашият Създател и Творец, Господ и Господар, Съдия, Освободител, Баща,
Спасител и много други неща. Но най-шокиращата истина е, че Всемогъщият Бог бленува да бъде
ваш Приятел! В Райската градина виждаме представата на Бога за идеалната му връзка с нас: Адам и
Ева  са  се  наслаждавали  на  интимното  приятелство  с  Бога.  Не  е  имало  ритуали,  церемонии  или
религия, а просто и изпълнено с обич взаимоотношение между Бог и хората, които той е създал. 

За нещастие, поради чувството за вина или страха, Адам и Ева се отчуждили от Бога, както и той
- от тях. Ние сме направени да живеем в постоянното присъствие на Бога, но след Грехопадението
тази  идеална  връзка  била  изгубена.  Само  няколко  човека  от  периода  на  Стария  Завет  са  имали
привилегията да бъдат приятели с Бога. Моисей и Авраам били наричани „приятели на Бога,“ Давид
бил  наричан  „човек  според  собственото  сърце  на  Бога,“  а  Йов,  Енох  и  Ной  са  имали  интимно
приятелство  с  Бога.  Но  във  времената  на  Стария  Завет  най-често  срещаното  отношение  е  било
страхът от Бога, а не приятелството.

После Исус променил тази ситуация. Когато той платил на кръста заради греховете ни, завесата в
храма, която символизирала нашата отделеност от Бога се разцепила отгоре до долу, показвайки, че
ние отново имаме директен достъп до Бога. За разлика от свещениците от времето на Стария Завет,
които в продължение на часове се подготвяли да се срещнат с Бога, сега ние можем да отидем при
Бога по всяко време. Библията казва: „Сега можем да се радваме на нашата великолепна нова връзка
с Бога – всичко е поради това, което нашия Господ Исус Христос е направил за нас, като ни направи
приятели с Бога“ (Рим.5:11 – мой превод). 

Приятелството с Бога е възможно само поради милостта на Бога и жертвата на Исус. „Всичко
това е направено от Бога, който чрез Христос ни превърна от врагове в негови приятели“ (2Кор.5:18
– мой превод). В един стар химн се казва: „Какъв приятел имаме ние в Исус,“ но всъщност Бог ни
кани да се радваме на приятелство и братство с всичките три личности в Троицата: нашият Отец,
Синът и Светия Дух. 

Исус казал: „Вече не ви наричам слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А ви
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нарекох приятели, защото ви изявих всичко, което научих от моя Отец“ (Йоан 15:15 – мой превод).
Думата приятел в този стих не означава случаен познат, а близка и надеждна връзка. Същата дума е
използвана  по  отношение  на  „кръстника“  на  сватбата  и  за  члена  на  царския  вътрешен  кръг  на
интимните и доверени приятели. В царските дворове слугите са длъжни да спазват дистанция от царя,
но  доверените  приятели  от  вътрешния  кръг  се  радват  на  близък  контакт,  на  пряк  достъп  и  на
конфиденциална информация.

Трудно ми да разбера, че Бог иска аз да му бъда близък приятел, но Библията казва: „Той е Бог,
който е ревнив относно връзката си с теб“ (Изх.34:14 – мой превод). Бог силно жадува ние да го
познаваме интимно.  Всъщност, той е планирал вселената и е организирал историята, включително
подробностите в нашия живот така, че ние да можем да станем негови приятели. Библията каза: „Той
е направил цялата човешка раса и е направил земята да е гостоприемна, с изобилие от време и
място за живеене, за да можем да търсим Бога и не просто да вървим пипнешком в тъмнината, но
наистина да го намерим“ (Посланието, Деян.17:26-27 – мой превод). Да познаваме и обичаме Бога е
нашата най-голяма привилегия, а да бъде познаван и обичан – това е тай-голямото удоволствие на
Бога.  Бог  казва:  „Ако  някои искат да се  хвалят,  те  трябва да  се  хвалят,  че  ме  познават и  ме
разбират. Това са нещата, които ме наслаждават“ (Йер.9:24 – мой превод).

Трудно е да си представим как е възможно да има интимно приятелство между един всемогъщ,
невидим и безгрешен Бог и едно ограничено и греховно човешко същество. По-лесно е да разберем
взаимоотношението Господар-слуга или Създател-създание, или даже взаимоотношението Отец-дете.
Но какво означава Бог да иска аз да му бъда приятел? Разглеждайки живота на приятелите на Бога,
които са описани в Библията, ние научаваме 6 тайни на приятелството с Бога. Две от тези тайни ще
разгледаме в тази глава, а останалите 4 – в следващата.

Как да стана най-добър приятел на Бога?
1.  Чрез  постоянно  разговаряне.  Никога  няма  да  създадете  близка  връзка  с  Бога,  ако  само

посещавате църквата веднъж седмично или даже когато ежедневно имате „тихо време за четене на
Библията, за молитва и размисъл.“ Приятелството с Бога се изгражда, когато споделяте с него всичко
в ежедневието ви. Разбира се, важно е да си създадете навик за ежедневен период от време, което да
прекарвате с Бога, но той иска повече от една уговорена среща във вашия график. Той иска да бъде
включен във всяка дейност, във всеки ваш разговор, във всеки ваш проблем и даже във всяка ваша
мисъл. Вие можете да водите постоянен и безкраен разговор с него през целия ден, като споделяте с
него това, което правите или мислите в момента. „Молитвата без прекъсване“ означава да разговаряте
с Бога докато пазарувате, шофирате, работите или вършите някакви други ежедневни работи.   Да
познаваме и обичаме Бога е нашата най-голяма привилегия, а да бъде познаван и обичан – това е тай-
голямото удоволствие на Бога.  Често се  среща погрешното разбиране,  че „прекарване на време с
Бога“ означава да бъдем насаме с него. Разбира се, придържайки се към примера на Исус, вие се
нуждаете от време, в което да бъдете насаме с Бога, но това е само част от времето, през което сте
буден. Всичко, което правите може да бъде „прекарване на време с Бога,“ ако той е поканен да участва
и вие сте наясно с неговото присъствие.

Класическата книга за научаването как да водим постоянен разговор с Бога е „Практикуване на
присъствието на Бога“ от брат Лоуренс, скромен готвач в един френски манастир. Брат Лоуренс бил
способен да превърне даже най-обикновеното място и слугинските задачи, като готвенето на ястия  и
миенето на чинии в дела на хваление и общуване с Бога. Той казал, че ключът за приятелството с Бога
не е в промяната на това, което правите, а във вашето отношение към това, което правите. Това, което
нормално правите заради себе си, сега започвате да го правите заради Бога, независимо дали това
нещо е ядене, къпане, работене, отпочиване или изхвърляне на боклука.

Днес често пъти ние имаме усещането, че трябва „да излезем“ от ежедневната си рутина, за да се
поклоним на Бога, но причината да се стремим към това е, че не сме се научили да живеем през
цялото време в Божието присъствие. Брат Лоуренс установил, че е лесно да се покланяме на Бога чрез
обичайните си житейски задачи; на него не му се налагало да ходи някъде, за да бъде с Бога и да му се
покланя. Точно такава е представата на Бога за нашето поведение. В Райската градина поклонението
не е било някакво събитие на което трябва да присъстваме, а е било постоянно поведение; Адам и Ева
били в постоянно общуване с Бога. 

Понеже Бог е с вас през цялото време, няма място, което да е по-близо до Бога от мястото, където
в момента се намирате. Библията казва: „Той управлява всичко и е навсякъде, и във всичко“ (Еф.4:6 –
мой  превод).  Друга  полезна  идея  на  брат  Лоуренс  е  да  се  молим  с  кратки  разговорни  молитви
постоянно през целия ден, а не да отделяме специално време за молитви и да се молим със сложни



34

молитви. За да поддържаме фокусираността си и да противодействаме на блуждаещите си мисли, той
казал: „Не ви съветвам да говорите дълго и сложно, когато се молите, защото често пъти дългото
говорене предоставя шанс на мислите ни да блуждаят.“ В сегашната епоха на липса на фокусиране,
това предложение от преди 450 години да се стремим към простотата изглежда особено подходящо.

Библията ни казва: „Непрестанно се молете“ (1Сол. 5:17). Как е възможно да правим това? Един
от начините е да използваме „дишащи молитви“ през деня, така както са правили много християни
през вековете. (Коментар: „дишащата молитва“ е кратка фраза или дума, която се произнася ритмично и
бавно, в хармония с дишането. Д.Пр.) Избирате си някакво кратко изречение или проста фраза, която
може да бъде повтаряна пред Исус на един дъх, като например: „Ти си с мен“, „Аз получавам твоята
милост“, „Аз завися от теб“, „Искам да те познавам“, „Аз съм твой“, „Помогни ми да вярвам в теб.“
Можете да използвате и кратки фрази от Библията: „За мен да живея е Христос“ (Фил.1:21), „Ти
никога  няма да ме  изоставиш“  (Втор.31:6,8),  „Ти си  мой Бог“  (Пс.63:1).  Молете  се  с  тези  думи
колкото  се  може  по-често,  с  цел  тези  истини  да  се  вкоренят  дълбоко  в  сърцето  ви.  Просто  се
уверявайте, че вашият мотив е да отдавате почит на Бога, а не да му казвате какво да направи и да го
контролирате.

Практикуването  на  живеенето  в  присъствието  на  Бога  е  умение  и  навик,  който  можете  да
придобиете.  Така  както   музикантите  се  упражняват  ежедневно,  за  да  могат  с  лекота  да  свирят
прекрасно, така и вие трябва да принуждавате себе си да мислите за Бога през различните периоди от
ежедневието си.  Трябва да  упражнявате  мозъка  си,  за  да  помните Бога.  В началото трябва  да си
създадете сигнали, които постоянно да връщат мислите ви обратно при усещането, че Бог е с вас в
този момент. Започнете чрез поставянето около вас на видими неща, които да ви напомнят за това.
Можете да закачите малки бележки, на които да пише: „В този момент Бог е с мен и за мен!“

Бенедиктинските монаси използват ежечасовите удари на часовника, за да им напомнят да спрат
и да се помолят с „ежечасовата молитва.“ Ако имате часовник или мобилен телефон с аларма, вие
можете да направите същото.  Понякога ще усещате Божието присъствие; в други случаи няма да го
усещате. Ако се стремите да изживеете някакво особено преживяване в Божието присъствие, това
означава, че не сте успели да схванете същността. 

Ние не хвалим Бога с цел ние да се почувстваме добре, а с цел да правим добро. Вашата цел не е
някакво чувство, а постоянната увереност за реалността, че Бог винаги е до нас. Това е стилът на
живота в поклонение пред Бога. Всичко, което правите може да бъде „прекарване на време с Бога,“
ако той е поканен да участва и вие сте наясно с неговото присъствие.

2. Чрез постоянно размишляване. Вторият начин за установяване на приятелство с Бога е чрез
мислене за  текстове от неговото Слово през  целия ви ден.  Това се  нарича размисъл и Библията
многократно ни призовава да размишляваме за това, кой е Бог, какво е направил и какво  е казал той.
Невъзможно е да бъдете приятел на Бога, без да знаете какво казва той. Не можете да обичате Бога,
ако не го познавате, а не можете да го опознаете, без да знаете неговото Слово. Библията казва, че Бог
„разкриваше себе си на Самуил чрез своето слово“ (1Ц.3:21 – мой превод). И днес Бог продължава да
използва този метод.

Въпреки че не можете по цял ден да изучавате Библията, вие можете да мислите през деня за нея,
да си припомняте стихове, които сте прочели или сте запомнили наизуст и мислено да ги разглеждате
от  всички  страни.  Размишлението  често  пъти  е  възприемано  неправилно  като  някакъв  труден  и
тайнствен  ритуал,  който  е  практикуван  от  самотни  монаси  и  мистици.  Но  истината  е,  че
размишлението е мислене, което е фокусирано в някаква тема. Това е умение, което може да бъде
усвоено и използвано навсякъде.

Когато постоянно мислите за някакъв проблем, това се нарича безпокойство. А когато постоянно
мислите за Библията, това е размишление. Ако знаете как да се безпокоите, вие вече знаете как да
размишлявате!  Просто  трябва  да  превключите  вниманието си   и  вместо за  вашите  проблеми,  да
започнете  да  мислите  за  стихове  от  Библията.  Колкото  повече  размишлявате  за  Божието  Слово,
толкова по-малко ще се налага да се безпокоите.

Причината, поради която Бог е считал, че Йов и Давид са негови приятели е, че те са ценели
Словото повече от всичко друго и постоянно са мислели за текстове от него. Йов признал: „Ценях
думите на устата му повече, отколкото ежедневния ми хляб“ (Йов 23:12 – мой превод).  А Давид
казал: „О, как обичам твоя закон! Размишлявам над него през целия ден“ (Пс.119:97 – мой превод).
„Те са постоянно в мислите ми. Не мога да спра да мисля за тях“ (Пс.77:12 – мой превод).

Приятелите споделят тайни и Бог ще споделя своите тайни с вас, ако си създадете навика да
мислите над неговото Слово през целия ден. Бог казвал на Авраам тайните си и правел същото и с
Давид, Павел, с учениците и с другите си приятели. Когато четете Библията си или когато слушате
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проповед, не я забравяйте небрежно и продължавайте живота си. Създайте си навик постоянно да
обмисляте истината, която сте научили.  Колкото повече време отделяте за обмисляне на това, което
Бог ви е казал, толкова повече ще разбирате „тайните“ на сегашния живот, които повечето хора не
разбират.  Библията  казва:  „Приятелството  с  Бога  е  запазено  за  тези,  които  го  почитат.
Единствено на тях той споделя тайните на своите обещания“ (Пс.25:14 – мой превод).

В следващата глава ще разгледаме другите четири тайни за създаването на приятелство с Бога, но
вие не чакайте до утрешния ден. Още днес започнете да практикувате постоянно да разговаряте с
Бога и постоянно да размишлявате над неговото Слово.  Молитвата ви позволява вие да говорите на
Бога, а размишлението позволява на Бог да говори на вас. И двете неща са много важни, за да станете
приятел на Бога. 

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Бог иска бъде моя най-добър приятел.
Стих за запомняне: „Приятелството с Бога е запазено за тези, които го почитат.“ (Пс.25:14а –

мой превод).
Въпрос за обмисляне: Какво мога да направя, за да си напомням по-често през деня да мисля и

да говоря за Бога?

Ден 12

Развивайте приятелството си с Бога

„Той предлага приятелството си на праведните“ (Пр.3:32 – мой превод).
„Приближавайте се до Бога и Бог ще се приближава до вас“ (Як.4:8 – мой превод).

Вие сте толкова близо до Бога, колкото вие избирате да бъдете. Подобно на всяко приятелство,
вие трябва да работите за развиването на приятелството ви с Бога.  Това няма да стане случайно. За
това е  нужно желание,  време и енергия.  Ако искате по-задълбочена и по-интимна връзка с Бога,
трябва да се научите честно да споделяте чувствата си с него, да му се доверявате, когато той ви
помоли да направите нещо, да се научите да се грижите за нещата, за които и той се грижи, и повече
от всичко друго да искате  да бъдете негов приятел. 

1. Аз трябва да избирам да бъда честен с Бога. Първата тухла за изграждане на задълбочено
приятелство с Бога е 100%-вата ви честност относно вашите грешки и вашите чувства. Бог не очаква
да бъдете безгрешен, но настоява да сте напълно искрен. Нито един от приятелите на Бога, описани в
Библията, не е бил безгрешен. Ако се изискваше безгрешност, за да бъде човек приятел  с Бога, тогава
ние никога нямаше да можем да бъдем негови приятели. За щастие, поради Божията милост, Исус все
още е „приятелят на грешниците“ (Мат.11:19).

В Библията приятелите на Бога са били честни относно чувствата си, често са се оплаквали,
опитвали  са  да  отгатнат  предварително,  обвинявали  са  и  са  спорели  със  своя  Създател.  Но  Бог
изглежда, че не се е дразнел от тази откровеност; всъщност, той я е окуражавал. Бог позволявал на
Авраам да му задава въпроси и да не се  съгласява с решението му относно град Содом. Авраам
изтормозил Бога и успял да го убеди да не унищожава този град, ако в него живеят 50 праведни хора,
а после продължил да се пазари с Бога и накрая го убедил да не унищожава града, ако в него живеят
само 10 праведни хора.  Бог  слушал  търпеливо многобройните  оплаквания  на  Давид  за  нечестни
постъпки, изневери и изоставяния. Бог не убил Йеремия, когато той казал, че Бог го е измамил.  На
Йов било позволено да излива горчивината си по време на изпитанието си, а накрая Бог защитил Йов
заради неговата честност и порицал приятелите на Йов заради тяхната фалшивост. Бог им казал: „Вие
не бяхте честни нито когато говорехте с мен, нито когато говорехте за мен, а Йов не говореше
така...Моят приятел Йов ще се моли за вас и аз ще приема неговата молитва“ (Посланието, Йов 42:
7-9 – мой превод).

В  един  изумителен  пример  на  искрено  приятелство,  Бог  честно  изразил  своето  пълно
отвращение от неподчинението на Израел. Той казал на Моисей, че ще изпълни обещанието си да
даде Обещаната Земя на израилтяните, но повече няма да направи с тях нито една крачка напред в
пустинята! На Бог му омръзнало и той откровено казал на Моисей как се чувствал. Говорейки като
„приятел,“ Моисей отговорил по същия откровен начин: „Виж, ти ми каза да водя тези хора, но не
ми обясни кого ще изпратиш с мен...Ако аз съм толкова специален за теб, нека да науча какви са
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плановете ти...Не забравяй, че това са ТВОИ хора и твоя отговорност...Ако твоето присъствие не
поеме водачеството тук, отмени това пътуване още сега! Как иначе ще знам, че ти си с мен в това
пътуване, с мен и с твоите хора? Ще вървиш ли с нас или не?“ Бог каза на Моисей: „Добре. Ще
стане  точно така,  както ти  каза;  и  аз  ще направя  това,  защото те познавам добре  и  ти си
специален за мен“  (Посланието, Изх.33:12-17 – мой превод)

Бог не очаква от вас да бъдете безгрешен, но настоява да сте напълно искрен. Горчивината е най-
голямата преграда  за  приятелството с  Бога.  Може ли Бог  да понесе  такъв вид искрена и крайна
честност от ваша страна? Абсолютно! Истинското приятелство се изгражда върху изричането на това,
което мислите. Това, което може да изглежда като безочливост и дързост, според Бог е автентичност и
истинност.  Бог  слуша  страстните  думи  на  приятелите  си;  той  се  отегчава  от  предвидимите  и
лицемерно-набожни клишета.  За  да  бъдете  приятел  на  Бога,  вие  трябва  да  сте  честен с  него,  да
споделяте с него истинските си чувства, а не да му говорите това, което си мислите, че трябва да
чувствате или казвате.

Може би вие имате нужда да изповядате някакъв скрит гняв или негодувание пред Бога за някои
области от живота ви, където се чувствате измамен или разочарован. Докато не узреем достатъчно, за
да разберем, че Бог използва всичко за добро в живота ни, ние задържаме в себе си негодувание към
Бога:  заради неща,  които са  се  случили в  миналото ни;  за  молитвите  ни,  които са  останали без
отговор; за нараняванията от миналото и за други неща, които бихме променили, ако ние бяхме Бог.
Често пъти хората обвиняват Бога за нараняванията, които са им причинили другите хора. По този
начин се създава това, което Уилям Бекъс нарича „скритото отчуждение от Бога.“

Горчивината е най-голямата преграда за приятелството с Бога – защо бихме искали да бъдем
приятели с Бога, ако той е позволил да се случват тези неща? Противоотровата на това е да осъзнаете,
че Бог винаги действа с цел да се постигне най-доброто за вас, даже когато пътят за стигането до тази
цел е болезнен и вие не разбирате това. Когато излеете от себе си възмущението и разкриете чувствата
си,  вие правите първата крачка към излекуването. Така, както са направили толкова много хора в
Библията - казвайте на Бога точно как се чувствате. 

За да ни научи как да бъдем откровени и честни, Бог ни е дал книгата Псалми – едно ръководство
за поклонение пред Бога, което е пълно с празни думи, бълнувания, съмнения, страхове, възмущения
и силни страсти, смесени с благодарности, възхвала и свидетелстване за вяра. В Псалмите е включена
всяка възможна емоция. Когато четете емоционалната изповед на Давид и на другите, вие разбирате,
че това е начинът, по който Бог иска вие да му се покланяте – да не криете от него нито едно  от
чувствата си. Можете да се молите като Давид: „Изливам пред него оплакванията си и му казвам за
всичките си проблеми. Защото аз съм съкрушен“ (Пс.142:2 – мой превод). 

Окуражаващо е да знаем, че всички близки приятели на Бога: Моисей, Давид, Авраам, Йов и
други, са имали съмнения. Но вместо да замаскират опасенията си с набожни клишета, откровено
говорели  за  тях.  Понякога  изричането  на  съмнението  е  първата  крачка  към  следващото  ниво  на
интимност с Бога. 

2. Аз трябва да избирам да се подчинявам с вяра на Бога. Всеки път, когато вярвате в Божията
мъдрост  и  правите  това,  което  той  казва,  даже  когато  не  го  разбирате,  вие  задълбочавате
приятелството  си  с  Бога.  Обикновено  ние  не  считаме,  че  подчинението  е  характерна  черта  на
приятелството; подчинението е запазено за отношенията ни с родителите ни, с началника или със  по-
старшия служител, а не за отношението с приятеля ни. Но Исусе показал ясно, че подчинението е
задължително изискване за интимност с Бога. Той казал: „Вие сте мой приятели, ако вършите онова,
което заповядвам“ (Йоан 15:14 – мой превод). В миналата глава посочих, че думата, която Исус е
използвал, когато ни е нарекъл „приятели“  може да се отнася и за „приятели на царя“ в царския двор.
Въпреки, че тези близки другари са имали специални привилегии, те са били подчинени на царя и е
трябвало да се подчиняват на заповедите му. Ние сме приятели с Бога, но не сме равни с него. Той е
нашият любящ водач, а ние вървим след него.

Ние  се  подчиняваме  на  Бога  не  по задължение,  от  страх или  по  принуждение,  а  защото  го
обичаме и вярваме, че той знае кое нещо е най-добро за нас. Ние искаме да вървим след Христос
поради благодарността си за всичко, което той е направил за нас и колкото по-отблизо го следваме,
толкова по-задълбочено става приятелството ни с него. Често пъти невярващите хора си мислят, че
християните се подчиняват поради задължение,  поради чувство за вина или от страх да не бъдат
наказани,  но  точно  обратното  е  вярно.  Понеже  ни  е  било  простено  и  сме  освободени,  ние  се
подчиняваме от обич и нашето подчинение ни доставя голяма радост! Исус казал: „Аз ви обикнах
така, както Отец обича мен. Оставайте в моята любов. Когато ми се подчинявате, вие оставате в
моята любов, така както аз се подчинявам на моя Отец и оставам в неговата любов. Казах ви това,
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за да бъдете изпълнени с моята радост. Да,   вашата радост ще прелива!“ (Йоан 15:9-11 – мой
превод). Обърнете внимание, че Исус очаква ние да правим само това, което той прави със своя Отец.
Връзката му с неговия Отец е пример за нашата връзка с него. Исус правел всяко нещо, което Отец го
молел да направи – мотивиран от любовта.  Истинското приятелство не е пасивно, а  е действено.
Когато Исус ни каже да обичаме другите хора, да помагаме на нуждаещите се, да споделяме с другите
това,  което имаме,  да запазваме чист живота си,  да прощаваме и да водим други хора при него,
любовта ни мотивира незабавно да се подчиняваме.

Често  пъти  сме  предизвиквани  да  правим „велики  дела“  за  Бога.  Но  истината  е,  че  Бог  се
наслаждава повече, когато ние вършим малките неща за него поради любовно подчинение. Тези неща
може  да  останат  незабелязани  от  другите  хора,  но  Бог  ги  забелязва  и  ги  счита  за  актове  на
поклонение. Великите шансове могат да се случат веднъж в живота, а малките шансове са ежедневно
около нас. Даже чрез такива малки жестове като казването на истината, проява на любезност, милост
и окуражение на другите, ние караме Бог да се усмихва. Бог цени малките постъпки на подчинение
повече  отколкото молитвите  ни,  хвалението ни или приносите  ни.  Библията  казва:  „Кое е  угодно
повече на Господа: всеизгарянията и жертвите ли, или подчинението на неговия глас? По-добре е да
му се подчиняваме, отколкото да жертваме“ (1Ц.15:22 – мой превод).

Исус  започнал публичното си  служение  на  30  годишна възраст,  когато  бил кръстен от  Йоан
Кръстител. По време на това събитие Бог проговорил от небето: „Този е моят възлюбен Син, в когото
е  моето  благоволение“  (Йоан  17:5).  Какво  е  правил  Исус  в  продължение  на  30  години,  което
доставило на Бога толкова голямо удоволствие? Библията не казва нищо за тези скрити години, освен
едно изречение в Посланието, Лука 2:51: „Той се върна в Назарет с тях и живееше, покорявайки им
се.“ Тридесетте години на наслаждаване на Бога са събрани в тези три думи: „покорявайки им се“!

Трябва  да  избираме  да  оценяваме  високо  нещата,  които  и  Бог  цени  много.  Така  правят
приятелите  –  те  са  загрижени  за  онова,  което  е  важно  за  техният  приятел.  Колкото  повече  се
превръщате в приятел на Бога, толкова по-загрижен ще сте за нещата, за които и той се грижи, ще
тъгувате за нещата, за които и той тъгува и ще се радвате за нещата, които доставят удоволствие на
Бога. Павел е най-добрият пример за това. Божият план е бил и негов план, както и Божията страст е
била и негова страст: „Нещото, което ме разтревожи и поради което аз се грижа за вас толкова
много – това е страстта на Бога, която гори вътре в мен!“ (Посланието, 2Кор.11:2 – мой превод).
Давид се е чувствал по същият начин: „Страстта за твоя дом гори вътре в мен, поради което онези,
които обиждат теб, обиждат и мен“ (Пс.69:9 – мой превод).

За  кое  нещо  Бог  е  загрижен  най-много?  За  спасението  на  своите  хора.  Той  иска  да  бъдат
намерени всичките му изгубени деца! Това е цялата причина, поради която Исус е дошъл на земята.
Най-скъпото нещо за  сърцето на Бога  е смъртта  на неговия Син.  Следващото най-скъпо нещо е,
когато неговите деца споделят с другите тази новина. За да бъдете приятел на Бога, вие трябва да се
грижите  за  хората  около  вас,  за  които  се  грижи и  Бог.  Приятелите  на  Бога  разказват  на  своите
приятели за Бога.  

3. Аз трябва да искам приятелството с Бога повече от всичко друго. Псалмите са пълни с
примери на такова желание.  Давид страстно желаел да опознае Бога повече от всичко друго;  той
използвал  думи  като  копнеж,  силно  желание,  жажда  и  глад.  Давид  жадувал  за  Бога.  Той  казал:
„Нещото, към което се стремя повече от всичко друго, е привилегията да размишлявам в неговия
Храм и всеки ден от живота си да живея в неговото присъствие, да се наслаждавам на неговата
несравнима безгрешност и слава“ (Пс.27:4 – мой превод). В друг псалм той казва: „За мен Твоята
любов е по-ценна от живота ми“ (Пс.63:3 – мой превод).

Страстното желание на Яков Бог да благослови живота му било толкова силно, че той се борил с
Бога през цялата нощ на брега на реката Явок, казвайки: „Няма да те пусна да си отидеш, докато не
ме благословиш“ (Бит.32:26). Удивителната част в тази история е, че Бог, който е всемогъщ, позволил
на Яков да победи!  Бог не се обижда, когато ние „се борим“ с него, защото борбата изисква личен
контакт и тя ни отвежда близо до него! Освен това борбата е толкова страстна дейност, а Бог обича
ние да имаме страст към него.

Павел е друг човек, който имал страстно приятелство с Бога. За него нищо не било по-важно от
това приятелство; то се намирало на първо място сред приоритетите му; Павел бил изцяло фокусиран
в това приятелство и то било най-висшата цел в живота му.  Това е причината,  поради която Бог
използвал Павел по такъв велик начин. Един от вариантите на превод на Библията изобразява цялата
сила на страстта на Павел по следния начин: „Непоколебимата ми цел е да мога да Го познавам – да
мога  прогресивно да ставам по-задълбочено и интимно запознат с Него, да осезавам, да осъзнавам
и да разбирам чудесата на Неговата Личност все по-силно и по-ясно“ (Фил.3:10 – мой превод).
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Колкото повече се превръщате в приятел на Бога,  толкова повече вие ще бъдете загрижен за
нещата,  за  които е  загрижен и той.  Истината е,  че  вие сте толкова близо до Бога,  колкото близо
избирате да бъдете. Интимното приятелство с Бога е избор, а не е случайност. Вие трябва умишлено
да се стремите към това приятелство. Наистина ли искате това и то повече от всичко друго? Какво ще
означава това приятелство за вас? Бихте ли се отказали от други неща? Струват ли си усилията да си
създавате нови навици и умения, които изисква това приятелство?

В миналото си вие може би сте имали страст към Бога, но сега сте загубили това желание. Това е
бил проблемът на християните в Ефес – те изоставили първата си любов. Те правели всички правилни
неща,  но  само  по  задължение,  а  не  от  любов.  Ако  мотивите  ви  са  духовни,  не  трябва  да  се
изненадвате, когато Бог позволява да има болка в живота ви.  Болката е горивото на страстта, тя ни
дава силната енергията за да се променяме, която ние нормално не притежаваме. К. С. Луис казал:
„Болката е Божият мегафон.“ Тя е Божият начин за събуждане от духовната ни летаргия. Вашите
проблеми не са наказанията; те са събуждащите викове на любящия Бог.

Бог не ви е ядосан; той безкрайно силно ви иска и ще направи всичко, което е необходимо, за да
ви върне обратно, за да бъдете приятел с него. Но има един по-лесен път да си възвърнете вашата
страст към Бога: започнете да молите Бога да ви даде тази страст и продължавайте да се молите за
това, докато той ви я даде. Молете се по всяко време с тази молитва: „Скъпи Исусе, повече от всичко
друго искам да те познавам интимно.“ Бог казал на заточениците във Вавилон: „Когато започнете
сериозно да ме търсите и поискате това повече от всичко друго, уверявам ви, че няма да бъдете
разочаровани“ (Йер.29:13 – мой превод).

4.  Вашата  най-важна  връзка.  Няма  нищо,  абсолютно  нищо  по-важно  от  създаването  на
приятелство с Бога. Това е връзка, която ще трае вечно. Павел казал на Тимоти: „Някои от тези хора
не постигнаха най-важното нещо в  живота – те  не познават Бога“ (1Тим.6:21 – мой превод).
Липсваше  ли  ви най-важното нещо в  живота?  Можете  да  направите  нещо,  за  да  поправите  това
положение,  като  започнете  още  сега. Запомнете,  изборът  е  ваш.  Вие  сте  толкова  близо  до  Бога,
колкото вие избирате да бъдете.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз съм толкова близо до Бога, колкото избирам да бъда.
Стих за запомняне: „Приближавайте се до Бога и Бог ще се приближава до вас“ (Як.4:8 – мой

превод).
Въпрос за обмисляне: Какви конкретни избори ще направя днес, за до се доближа по-близо до

Бога?

Ден 13

Поклонение, което наслаждава Бога

„Да възлюбиш Господа,  твоя Бог с  цялото си сърце,  с  цялата си душа,  с всичкия си ум и с
всичката си сила“ (Марк 12:30).

Бог иска всичко от вас. Той не иска само част от живота ви. Той иска да му дадете цялото си
сърце,  цялата  си  душа,  целия  си  ум  и  цялата  си  сила.  Бог  не  се  интересува  от  колебливото
посвещаване, от частичното подчинение и от огризките от времето и парите ви. Той желае вие да му
се посветите изцяло, а не да му дадете само някои късчета от живота си. Една самарянка веднъж се
опитала да обсъди с Исус кое е най-доброто време, място и стил на поклонението. Исус обяснил, че
тези външни проявления са несъществени. Не е толкова важно къде се покланяте на Бога, по-важно е
защо му се покланяте и каква част от себе си му предоставяте, когато му се покланяте . Библията
казва: „Нека бъдем благодарни и да се покланяме пред Бога по начин, който ще му хареса“ (Евр.12:28
– мой превод). 

Начинът на поклонение, който е харесван от Бога има 4 отличителни черти:  на Бог му доставя
удоволствие, когато нашето богослужение е точно. Хората често пъти казват: „На мен ми харесва да
си представям Бога като...“ и след това споделят идеята си за начина на поклонение, по който те биха
харесали ние да се покланяме на Бога. Но ние не можем просто да си създадем наш собствен удобен
или  правилен  от  политическа  гледна  точка  образ  на  Бога  и  да  му  се  покланяме.  Това  е
идолопоклонство. (Коментар: да припомня, че на иврит „идол“ означава „нищо.“ Когато се покланяме пред
идоли, ние всъщност се покланяме пред „нищо.“ Д.Пр.) Поклонението трябва да се основава на истината
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от  Библията,  а  не  върху  нашите  схващания  за  Бога.  Исус  казал  на  самарянката:  „Истинските
поклонници  ще  се  покланят  на  Отца  в  дух   и  истина,  защото  такива  иска  Отец  да  бъдат
поклонниците му“ (Йоан 4:23). „Да се покланяме в дух и истина“, означава да се покланяме на Бог,
който е такъв, какъвто наистина е разкрит в Библията. Бог се наслаждава, когато поклонението ни е
автентично. Когато Исус казал, че вие „трябва да се покланяте в дух,“ той нямал предвид Светия Дух,
а вашият собствен дух. Понеже сте направен по Божия образ, вие сте дух, който живее в тяло и Бог е
проектирал вашия дух да общува с него. Поклонението е вашият дух, който отговаря на Божия Дух.

Когато Исус казал: „Да обичаш Бога с цялото си сърце и с цялата си душа,“ той иска да ни каже,
че  поклонението  трябва  да  бъде  истинско  и  прочувствено.  Поклонението  не  означава  само  да
произнасяте правилните думи;  вие наистина трябва  да искате това,  което казвате.  Безчувственото
хваление въобще не е хваление! То няма никаква стойност и е обида за Бога. Когато се покланяме, Бог
поглежда  отвъд  думите  ни,  за  да  види настройката  на  сърцата  ни.  Библията  казва:  „Човек  гледа
външният вид, а Господ гледа в сърцето“ (1Ц.16:7 – мой превод).

Тъй като поклонението има за цел да наслади Бога, в него трябва да участват и вашите емоции.
Бог ви е дал емоции, за да можете да му се покланяте със силни чувства, но тези емоции трябва да са
истински,  а  не  фалшиви.  Бог  мрази  лицемерието.  Той  не  иска  прах  в  очите,  преструване  или
неискреност. Той иска нашата искрена и истинска любов. В поклонението ни може да има грешки, но
ние  не  можем  да  му  се  покланяме  неискрено.  Поклонението,  което  наслаждава  Бога  е  силно
емоционално и задълбочено доктринално  (Коментар: Доктринално = придържащо се към истините на
християнското учение. Д. Пр.). В поклонението ние използваме както главите, така и сърцата си.

Разбира се, само искреността не е достатъчна; вие можете най-искрено да грешите. Поради това
се изисква участието както на духа, така и на истината. Поклонението трябва да е както точно, така и
автентично. Поклонението, което наслаждава Бога е дълбоко емоционално и дълбоко доктринално.
Ние  използваме  както  сърцата,  така  и  главите  си.  Днес  мнозина  приравняват  емоционалното
вълнение, предизвиквано от музиката с вълнението, предизвикано от Светия Дух, но тези два вида
вълнения не са едно и също нещо. Истинското поклонение се случва, когото вашия дух отговаря на
Бога, а не на някакъв музикален тон.  Всъщност, някои сантиментални и самоанализиращи ни песни
пречат на поклонението, защото преместват фокуса от Бога и го насочват към нашите чувства. По
време на поклонението най-силно отвличате вниманието си, когато започвате да мислите за себе си –
за вашите интереси, за вашите безпокойства и за това, което другите си мислят за вас.

Често пъти християните имат различно мнение относно най-правилният и автентичен начин за
хваление на Бога, но тези спорове обикновено са пораждани от междуличностни различия и различен
житейски път. В Библията се споменава за много форми на хваление: изповядване, пеене, викане,
изправяне в знак на почит, коленичене, танцуване, произвеждане на радостен шум, свидетелстване,
свирене на музикални инструменти и издигане на ръцете. Най-добрият стил на поклонение е този,
който  най-автентично  представя  любовта  ви  към  Бога,  основаваща  се  на  житейския  ви  опит  и
самоличността, която Бог ви е дал.

Приятелят  ми  Гери  Томас  забелязал,  че  много  християни,  вместо  да  имат  пълно  с  живот
приятелство  с  Бога,  изглеждат  като  залепени  към  шаблонното  поклонение,  към  лишената  от
задоволство рутина, защото принуждават себе си да използват методи за поклонение, които не са в
хармония с начина, по който те са уникално оформени от Бога. Гери си задавал въпроса: „Ако Бог
умишлено ни е направил всички ние да сме различни, защо трябва от всеки човек да се очаква да
обича Бога по един и същ начин? След като прочел класическата християнска литература и разговарял
с голям брой зрели християни, Гери открил, че християните са използвали много на брой и различни
пътища за изминалите 2000 години, за да се радват на интимност с Бога: поклонения на открито,
изучаване  на  Библията,  пеене,  четене,  танцуване,  създаване  на  произведения  на  изкуството,
обслужване на други хора, самота, приятелско веселие и участие в десетки други дейности.

В книгата си „Пътища на светостта“ Гери описва 9 от начините, чрез които хората се доближават
близо до Бога. Любителите на природата се вдъхновяват най-много,  когато са навън. Чувствените
хора  обичат  Бога  със  сетивата  си  и  харесват  красивите  служби  на  поклонение,  в  които  участва
зрението,  вкуса,  мириса  и  докосването,  а  не  само  ушите  им.  Любителите  на  традицията  са
привличани по-близо до Бога чрез ритуалите,  литургиите, символите и непроменимите структури.
Аскетите предпочитат да обичат Бога в самота и в простата непринуденост. Дейните хора обичат Бога
чрез противопоставянето си на злото, чрез борбата за справедливост и чрез работата си да направят
света по-добро място. Хората, които изразяват обичта си към Бога чрез обичта си към другите хора и
задоволявайки техните нужди. Ентусиастите обичат Бога чрез празнуването. Хората, които са склони
да размишляват, обичат Бога чрез възхитата си от делата му. Интелектуалците обичат Бога, като го



40

изучават с умовете си. Не съществува един единствен метод да поклонение и приятелство с Бога,
който да отговаря на всички предпочитания. Но едно нещо е сигурно: Вие не прославяте Бога, когато
се опитвате да бъдете  такъв, какъвто Бог никога не е искал да бъдете. Бог иска да бъдете такъв,
какъвто сте.  „Такива хора търси Отец: тези,  са прости и честни пред него в поклонението си“
(Посланието, Йоан 4:23-24 – мой превод).

Бог  се  наслаждава,  когато поклонението ни е внимателно обмислено.  Заповедта на Исус  „да
обичаме Бога с всичкия си ум“ е казана 4 пъти в Новия Завет. Бог не се наслаждава на безсмислено
пеене на химни, на механични молитви с клишета  или на лекомислени възгласи „Слава на Господа,“
които произнасяме, просто защото не можем да кажем нищо друго в този момент. Ако поклонението е
небрежно, то е безсмислено. Разумът ви трябва да участва в поклонението. Исус наричал лишените от
мисъл поклонения „безплодни повторения“ (Мат.6:7 – мой превод). Даже Библейските термини могат
да се превърнат в банални клишета поради прекомерната им употреба и ние преставаме да мислим за
смисъла на това, което правим. Много по-лесно е да предложим клишета в поклонението, вместо да
направим усилие да почетем Бога  със свежи думи и начини.  Окуражавам ви да четете различни
варианти  на  превод  на  Библията  и  различни  парафрази.  Това  ще  разшири  опитността  ви  в
поклонението. 

Най-добър е този начин на поклонение, който най-автентично представя вашата любов към Бога.
Опитвайте се да хвалите Бога, без да използвате думите хвала, алилуя, благодаря или амин. Вместо да
казвате:  „Искаме да те хвалим,“ си направете един списък на синоними и използвайте думи като
възхищавам се, отдавам почит, ценя, благоговея, уважавам и разбирам. Бъдете конкретен. Ако някой
дойде при вас  и ви каже 10 пъти последователно „Хваля те,“ вие вероятно ще си помислите: „За
какво?“ Вие предпочитате да ви кажат два комплимента за конкретни неща, отколкото 20 неясни общи
думи. Същото би предпочел и Бог. Друга идея е да направите списък с различните имена на Бога и да
се фокусирате върху тях. Имената на Бог не са случайни; те ни разказват за различните отличителни
черти  на  неговия  характер.  В  Стария  Завет  Бог  се  е  разкривал  постепенно  пред  Израел,  като  е
въвеждал нови имена за себе си и им е заповядвал да хвалят името му.

Бог иска нашето общо хваление като църква да бъде изпълнено с мисъл. Павел посветил цяла
глава  на  тази  тема  –  1Кор.14  и  накрая  казал:  „Всичко  трябва  да  бъде  правено  по  подобаващ  и
подреден начин“ (ст. 40 – мой превод). Свързано с това, Бог настоява нашите служби на поклонение да
са разбираеми за невярващите, когато те присъстват на нашите събрания за поклонение. Павел казал:
„Да предположим, че някои непознати присъстват на вашата служба на поклонение, когато вие
хвалите Бога с вашия дух. Ако не ви разбират, как те ще знаят да кажат „Амин“? Вие може би се
покланяте на Бога по чудесен начин,  но това няма да помогне на никой друг“ (1Кор.14:16 – мой
превод).  Библията  заповядва  да  сте  чувствителни  към  невярващите,  които  посещават  вашите
събирания  за  поклонение.  Ако  пренебрегваме  тази  заповед,  ние  ще  демонстрираме  както
неподчинение, така и липсата на любов. За пълното разяснение на това изискване, прочетете главата
„Богослужението може да бъде свидетелство“ от моята книга „Целенасочената църква.“ (Коментар: Аз
съм превел тази книга и мога да ви я изпратя, ако пожелаете. Д. Пр.)

Бог се наслаждава, когато поклонението ни е практично. Библията казва: „Предложете телата
си  като  живи  жертви,  свети  и  угодни  на  Бога  –  това  е  вашият духовен  акт  на  поклонение“
(Рим.12:1 – мой превод). Защо Бог иска телата ви? Защо той не казва: „Предложете духът си“? Защото
без тялото си вие не можете да направите нищо на тази планета. Във вечността вие ще получите ново,
по-добро  и  по-развито  тяло,  но  докато  сте  тук  на  земята,  Бог  казва:  „Дайте  ми  това,  което  сте
получили!“ Той просто е практичен за поклонението.  Чували сте хората да казват: „Аз не мога да
дойда днес на богослужението в църквата, но ще бъда с вас в духа.“ И знаете ли какво означава това?
Нищо! Това не струва нищо!  Дотогава, докато сте на земята, вашият дух може да бъде само там,
където е и тялото ви. Ако тялото ви не е в църквата, и вие не сте в църквата.

Когато се  покланяме,  ние  трябва  „да  предлагаме  телата  си  като  живи жертви.“  Обикновено
свързваме тази представата за „жертвата“ с нещо мъртво, а Бог иска вие да бъдете жива жертва. Той
иска вие да живеете за него! Но проблемът с живата жертва е, че тя може да слезе пълзешком от
олтара  и  често  пъти  ние  правим  това.  В  неделния  ден  пеем,  „Напред,  войни  на  Христос“,  а  в
понеделник липсваме без разрешение от войнишкия строй. В Стария Завет Бог се наслаждава на
многобройните жертвоприношения, защото те са предсказвали за жертвата на Исус на кръста заради
нас. В наши дни на Бог са угодни различни жетви при поклонението: благодарение, даряване на пари,
молитва,  обслужване  на  други  хора  и  споделяне  на  това,  което  имаме  с  нуждаещите  се  хора.
Истинското поклонение означава  да платим някаква цена!  Давид е  знаел  това  и казал:  „Няма да
предложа на Господа моя Бог жертви,  за които не съм платил нищо“ (2Ц.24:24 – мой превод)
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(Коментар: „С чужда пита помен не се прави“ - нар. поговорка. Д. Пр.).
Едно от нещата, които пречат на поклонението ни, е нашата фокусираност в себе си. Не можете

едновременно да величаете както Бога, така и себе си. Вие не се покланяте с цел да бъдете видян от
другите хора или с цел вие да се наслаждавате на поклонението. Смисълът на истинското поклонение
се  корени в  самата  дума.  Когато Исус  казал:  „Обичай Бога  с  всичката  си  сила,“  той показал,  че
поклонението  изисква  усилие  и  енергия.  То  не  винаги  е  удобно  или  комфортно  и  понякога
поклонението си е чисто волеви акт – жертва от все сърце.  Пасивното поклонение е оксиморон, т.е.
когато  се  покланяме  пасивно,  ние  всъщност  не  правим  нищо.  (Коментар:  Оксиморон произлиза  от
гръцката  дума  oxumōron,  която  е  съставена  от  две  думи:  oxus  -  умен  +   mōros  –  глупав.  Оксиморонът
обозначава нещо,  което е  съставено от две  взаимно противоположни съставни части,  които взаимно се
неутрализират, а резултатът е „нула, нищо.“ Д. Пр.) Когато хвалите Бога, даже когато не ви се иска да го
хвалите; когато ставате от леглото за да се поклоните, даже когато сте уморен; когато помагате на
другите хора, когато сте изтощен - тогава вие предлагате жертва на Бога. А това е угодно на Бога.

Мат Редман, лидер на поклонение в Англия, разказва как неговия пастор обяснявал на своята
църква истинския смисъл на поклонението. За да покаже, че поклонението е повече от музика, за един
период от време той забранил всякакво пеене по време на техните служби, докато хората се научат да
се покланят по други начини. В края на този период Мат написал класическият химн „Сърцевината на
поклонението“ в който се казва:

Аз ще ти донеса нещо, което е повече от песен,
защото не исках самата песен.
Ти виждаш много по-надълбоко в мен,
отвъд външния вид на нещата.
Ти поглеждаш в сърцето ми, защото
сърцевината на поклонението е в настройката на сърцето.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Бог иска да му дам всичко от мен.
Стих за запомняне:  „Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с

всичкия си ум и с всичката си сила“ (Марк 12:30).
Въпрос за обмисляне: Кое ще бъде по-угодно на Бога сега – моето публично поклонение или

поклонението ми насаме? Какво ще направя за да угодя повече на Бога?

Ден 14

Когато Бог изглежда далечен

„Господ се е скрил от хората си,  но аз вярвам в него и се надявам на него“ (Ис.8:17 – мой
превод).

Бог реално съществува, независимо от начина, по който вие се чувствате. Лесно е да се покланяте
на Бога, когато всичко в живота ви се прекрасно – когато той е осигурил храна, приятели, здраве и
щастливи ситуации.  Но обстоятелствата  не винаги са приятни.  Как се  покланяте на  Бога тогава?
Какво правите,  когато изглежда,  че Бог  е  на милиони километра  далече?  Най-дълбокото ниво на
поклонение е да хвалим Бога, независимо от болката, да благодарим на Бога по време на изпитанието,
да вярваме в него, когато сме изкушавани, да се предаваме пред него когато страдаме и да го обичаме,
когато той изглежда далечен. Често пъти приятелството е изпитвано чрез разделите и тишината; вие
сте разделени чрез физическа дистанция или не сте в състояние да говорите. В приятелството си с
Бога вие не винаги ще се чувствате близо до него. Филип Янси мъдро казал: „Във всяка връзка има
периоди  на  близост  и  периоди  на  отдалечаване  и  във  връзката  с  Бога,  колкото  и  да  е  интимна,
махалото ще се премества от едната страна до другата.“ Тогава става трудно да се покланяме.

За да доведе приятелството ви до състоянието на зрялост, Бог ще го подложи на изпитание с
периоди на привидни разделяния, когато ще изглежда че той ви е изоставил или ви е забравил. В
такива моменти ви се струва, че Бог е на милиони километри от вас. Св. Йоан от Кръста имал предвид
тези периоди на духовна студенина,  съмнения и отчуждаване от Бога,  като ги наричал „мрачните
нощи на  душата.“  Хенри Нюман ги  наричал „служение  на  отсъствието.“  А.  У.  Тозер ги  наричал
„служението на нощта.“ Други хора ги наричат „зимата на сърцето.“
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Освен Исус, вероятно Давид е имал най-близкото приятелство с Бога в сравнение с всички други
хора. Бог се наслаждавал да казва,  че  Давид е „човек според собственото ми сърце“ (Деян.13:22)
(Коментар:  Според  тълковния  речник  „човек  според  собственото  ми  сърце.“  означава:  човек  който  има
сходни вкусове и предпочитания. Д.Пр.)  Но въпреки това, Давид често пъти се оплаквал от очевидната
липса  на  Бога:  „Господи,  защо стоиш настрани и  далече?  Защо се  криеш,  когато най-много се
нуждая от теб?“  (Пс.10:1  –  мой превод);  „Боже мой,  Боже мой,  защо си  ме  изоставил? Защо
оставаш толкова далечен? Защо не обръщаш внимание на виковете ми за помощ?“ (Пс.22:1 – мой
превод).  Разбира се, истината е, че Бог никога не е изоставял Давид и няма да изостави и вас . Той
многократно е обещавал: „Аз никога няма да те оставя, нито ще те забравя“ (Втор.31:6 и Евр.13:5).
Но  Бог  никога  не  е  обещавал „вие  винаги ще усещате  моето присъствие.“  Точно  обратното,  Бог
признава, че понякога той крие лицето си от нас. Понякога той ще е „изгубен в акция“ в живота ви. 

Флойд МакКлинг описва това така: „Една сутрин се събуждате и установявате, че всичките ви
духовни чувства  са  изчезнали.  Молите се,  но  нищо не  се  случва.  Порицавате дявола,  но  това  не
променя нищо. Правите духовни упражнения...приятелите ви се молят за вас...изповядате всеки свой
грях, който можете да се сетите, че сте извършили; после отивате и молите за прошка всеки човек,
когото познавате. Постите... все още нищо. Започвате да се питате колко дълго може да продължи този
духовен мрак. Дни? Седмици? Месеци? Ще свърши ли някога?...усещането е, все едно че молитвите
ви отскачат от тавана. В тотално отчаяние вие викате: „Какво става с мен?““ Истината е, че нищо ви
няма и всичко е наред! Това е нормалната част от изпитанието и узряването на вашето приятелство с
Бога. Всеки християнин преминава през това изпитание поне веднъж, нормално – няколко пъти. Това
състояние е болезнено и объркващо, но то е абсолютно важно за задълбочаването на вашата вяра. 

Знанието за  това  давало надежда на  Йов,  когато не можел да усеща присъствието на Бога  в
живота си. Той казал: „Отивам на изток, но той не е там. Отивам на запад, но не мога да го намеря.
Не го виждам на север, защото той е скрит. Обръщам се на юг, но не мога да го намеря. Но той
знае накъде отивам аз. И когато ме изпитва като злато в огъня, той ще обяви, че съм невинен“ (Йов
23:8-10 – мой превод). Когато ви изглежда, че Бог е надалече, вие може да чувствате, че той ви е
ядосан или че ви наказва заради някакъв грях. Всъщност, грехът ни отделя от интимното приятелство
с  Бога.  Ние  натъжаваме  Божия  Дух  и  загасваме  огъня  на  приятелството  си  с  него  чрез
неподчинението си,  чрез конфликти с другите хора, чрез бизнеса си, чрез приятелството си със света
и чрез други грехове.

Често пъти това усещане за изоставеност или отчужденост от Бога нямат нищо общо с греха.
Това е изпитание на вярата, през което ще премине всеки един от нас: Дали ще продължавате да
обичате, да се подчинявате и да се покланяте на Бога, даже когато не усещате неговото присъствие
или няма видимо доказателство в живота ви?

Най-често срещаната  грешка,  която правят  сега  християните,  е  стремежът към някакво наше
преживяване, а не - търсенето на Бога. Те търсят някаква емоция и ако това се случи, те стигат до
заключението,  че  са  се  поклонили  на  Бога.  Грешка!  Истината  е,  че  често  пъти  Бог  премахва
усещанията  ни,  с  цел  ние  да  не  сме  зависими  от  тях.  Стремежът  към  някакво  емоционално
преживяване, даже усещането за близостта на Христос   НЕ   е поклонение  .

Когато сте бебе-християнин, Бог ви дава многобройни потвърждаващи чувствени преживявания и
често пъти отговаря даже на най-незрелите и фокусирани в самите нас молитви, с цел ние да се
научим, че той съществува.  Но когато израснете във вярата, той ще ви отучи от тези зависимости.
Божията вездесъщност (Коментар:  вездесъщност = присъствие на Бога навсякъде и във всичко. Д. Пр.) и
демонстрацията на неговото присъствие са две напълно различни неща.  Вездесъщността е факт, а
често пъти присъствието е усещане. Бог винаги присъства, даже когато ние не го усещаме и неговото
присъствие е толкова всеобхватно, че то не може да бъде измерено чрез ограничените възможности на
чувството. Да, той иска вие да усещате присъствието му, но за него е по-важно вие да вярвате в него, а
не да го усещате. Вярата, а не чувството, наслаждава Бога.

Ситуациите,  които  ще  поставят  вярата  ви  под  най-голямо  напрежение  ще  се  случват  тогава,
когато животът ви се разпада и вие не можете никъде да намерите Бога.  Това се случило на Йов. В
един единствен ден той загубил всичко – семейството си, бизнеса си, здравето си и всичко, което
притежавал. И най-обезкуражаващото нещо е било това, че в продължение на 37 глави от книгата, Бог
не казал нито една дума! 

Как хвалите Бога, когато не разбирате какво се случва в живота ви и Бог мълчи? Как оставате
свързан с него по време на криза, когато Той не ви отговаря? Как продължавате да фокусирате погледа
си в Исус, когато очите ви са пълни със сълзи? Вие правите това, което е направил Йов: „Тогава (Йов)
падна на земята, поклони се и каза: „Гол излязох от утробата на майка си и гол ще си замина.
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Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господното име“ (Йов 1:21 – мой превод).
Кажете на Бога точно как се чувствате. Излейте сърцето си пред Бога. Кажете му за всяка ваша

емоция, която чувствате. Йов е направил това, когато казал: „Не мога да мълча! Аз съм разгневен и
огорчен. Аз трябва да говоря!“ (Йов 7:11 – мой превод). Той плакал, когато му се струвало, че Бог е
далече:  „Охкам  за  дните,  когато  живеех  прекрасно,  когато  интимното  приятелство  с  Бога
благославяше домът ми“ (Йов 29:4 – мой превод). Бог може да се справи с вашите съмнения, гняв,
страхове, мъка, объркване и въпроси.

Знаехте ли, че когато признаете пред Бога своята безнадежност, това може да бъде израз на вярата
ви? Вярвайки в Бога, но чувствайки се в същото време отчаян, Давид написал: „Вярвах, затова казах:
„Напълно съм погубен!““ (Пс.116:10 – мой превод). Това звучи като противоречие: Вярвам в Бога, но
съм унищожен!  Искреността на Давид всъщност разкрива дълбоката му вяра: Първо, той вярвал в
Бога. Второ, той вярвал, че Бог ще чуе молитвата му. Трето, той вярвал, че Бог ще му позволи да каже
как се чувства и въпреки това Бог ще продължи да го обича.

Фокусирайте  се  в  това  кой  е  Бог,  в  неговата  непроменима  природа.  Независимо  от  вида  на
обстоятелствата и от това, как се чувствате, дръжте се здраво за непроменимият характер на Бога.
Припомняйте си това, което знаете, че ще бъде вечната истина за Бога: Той е добър, той ме обича, той
е с мен,  той знае през какво преминавам сега,  той се грижи и има добър план за  живота ми . В.
Реймонд Едманд (Коментар: Той е бил ректор на Wheaton College и ментор на Били Греам, който се е учил
там, а по-късно бил и вицепрезидент на фондацията на Били Греам. Д. Пр.) казал: „Когато сте в тъмнината,
никога не се съмнявайте в това, което Бог ви е казал, когато сте били в светлината.“ 

Когато  живота  на  Йов  се  разпаднал  на  парчета  и  Бог  мълчал,  Йов  продължил  да  намира
основания, поради които да хвали Бога:

 За това, че той е добър и обичащ.
 За това, че той е всемогъщ
 За това, че той забелязва всяка подробност в живота ми.
 За това, че той контролира всичко.
 За това, че той има план за живота ми.
 За това, че той ще ме спаси.
Вярвайте, че Бог ще изпълни обещанията си. По време на духовната студенина трябва търпеливо

да се осланяте на обещанията на Бога, а не на чувствата си и да разбирате, че Бог ви води към по-
задълбочено ниво на зрялост. Приятелство, което се основава на чувствата наистина е повърхностно.

Поради това не се тревожете, когато имате поводи да се тревожите. Обстоятелствата не могат да
променят характера на Бога. Божията милост все още е всесилна; той все още е с вас, даже когато не
усещате това. Когато липсвали потвърждаващи обстоятелства, Йов се държал за Божието Слово. Той
казал: „Не съм се отделял от заповедите на устните му; ценях думите на устата му повече от
ежедневния ми хляб“ (Йов 23:12 – мой превод).  Тази вяра в Божието Слово накарала Йов да остава
верен, въпреки че в това нямало никакъв здрав разум. Вярата му била силна, когато го боляло: „Бог
може да ме убие, но въпреки това аз ще вярвам в него“ (Йов 13:15 – мой превод). Когато се чувствате
изоставен от Бога,  но въпреки това продължавате да вярвате в него,  независимо от чувствата ви,
тогава се покланяте на Бога по най-задълбоченият начин.

Помнете това, което Бог вече е направил за вас. Даже ако Бог не беше направил нищо друго за
вас, той щеше да заслужава да продължавате да го хвалите до края на живота си, заради онова, което
Исус е направил за вас на кръста.  Божият Син е умрял заради вас! Това е най-важната причина за
поклонението. За нещастие, ние забравяме жестоките подробности от мъчителната жертва, която Бог
е направил в наша изгода.  Интимността поражда самодоволство в нас.  (Коментар: Може би за да ни
предпази от такова самодоволство, Бог не ни се открива напълно, особено пред по-незрелите вярващи. Като
наш създател той знае за вродената ни склонност много бързо да преставаме да уважаваме своя благодетел,
след като го опознаем по-добре, защото започваме да го считаме за „прочетен вестник,“ от когото нищо
интересно няма  да  научим,  защото вече  ние  всичко  знаем.  Д.  Пр.) Още преди разпъването на кръста,
Божият Син бил съблечен абсолютно гол, бил е бит почти до изпадане в безсъзнание, бил е бичуван,
бил е подиграван и презиран, поставили на главата му венец от тръни и е бил оплюван презрително.

Докато кръвта изтичала от тялото му, около него стояли хора, които му се подигравали и крещели
обидни думи, забавлявали се с неговата болка и го призовавали да каже, че е Бог. После, когато Исус
понесъл върху себе си греховете и вината на целия свят,  Бог отклонил погледа си от тази грозна
гледка и Исус извикал, изпаднал в тотално отчаяние: „Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?“
(Мат.27:46 – мой превод). Исус би могъл да спаси себе си, но тогава нямаше да може да спаси вас.
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Думите не могат да опишат тъмнината в този момент. Защо Бог позволил и изтърпял толкова
отвратително и зло отношение? Защо? За да можете вие да бъдете спасен от вечността в ада и за да
можете вие да споделите неговата вечна слава! Библията казва: „Христос беше безгрешен, но заради
нас Бог го направи той да сподели нашия грях, с цел в общение с него ние да споделим праведността
на Бога.“ (2Кор.5:21 – мой превод).

Исус се отказа от всичко, за да можете вие да имате всичко. Той умря, за да можем ние да живеем
вечно. Само по себе си само това си заслужава вашата постоянна благодарност и хвала. Никога повече
не би трябвало да се чудите заради какво трябва да сте благодарен.

Когато се чувствате изоставен от Бога, но въпреки това продължавате да вярвате в
него, вие се покланяте на Бога по най-задълбоченият начин.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Бог реално съществува, независимо от начина, по който се чувствам.
Стих за  запомняне:  „Защото Бог е  казал:  Никога няма да те оставя,  нито ще те забравя“

(Евр.13:5)
Въпрос за обмисляне: Как мога да оставам фокусиран в Божието присъствие, особено когато ми

се струва, че той е надалече? 

Ден 15

Вие сте оформен за Божието семейство

“Аз съм лозата, а вие сте пръчките“ (Йоан 15:5).

„Христос ни направи едно тяло...свързани един към друг“ (Рим.12:5 – мой превод).

„Бог е този, който е направил всички неща и всички неща са направени за негова прослава. Той
пожелал да има много деца, за да споделят неговата слава“ (Евр.2:10а – мой превод). 

„Вижте  колко  много  ни  обича  нашия  небесен  Отец,  защото  той  позволява  ние  да  бъдем
наричани негови деца, и ние наистина сме!“ (1Йоан 3:1 – мой превод).

Вие сме оформен за Божието семейство. Бог иска семейство и ви е създал, за да бъдете част от
това семейство. Това е втората Божия цел за вашия живот, която той е планирал още преди вие да
бяхте роден. Цялата Библия е историята на това, как Бог изгражда семейство, което ще го обича, ще
му отдава почит и вечно ще царува с него. Тя казва: “Неговият непроменим план винаги е бил да ни
осинови в собственото си семейство, като ни доведе при себе си чрез Исус Христос. И това му
доставя  огромно  удоволствие“  (Еф.1:5  –  мой  превод).  Понеже  Бог  е  любов,  той  цени
взаимоотношенията. Самата му природа е изтъкана от взаимоотношения и той се самоопределя със
семейни думи: Отец,  Син и Дух. Троицата е взаимоотношението на Бога със самия себе си.  Тя е
безгрешният образец за хармонично взаимоотношение и ние трябва да изучаваме нещата, които тя ни
показва.

Бог винаги е съществувал в любовно взаимоотношение със себе си, поради което той никога не е
бил самотен. Той не се е нуждаел от семейство – той пожелал да има семейство и изработил план да
ни създаде, да ни доведе в своето семейство и да споделя с нас всичко, което той има. Това доставя
голямо удоволствие на Бога. Библията казва: „За него е бил щастлив деня, когато той ни е дал нашия
нов живот,  чрез  истината на своето Слово и ние станахме,  така да се  каже,  първите деца в
неговото ново семейство“ (Як.1:18 – мой  превод). 

Когато повярваме в Христос, Бог става нашия Баща, а ние ставаме негови деца, другите вярващи
стават  наши  братя  и  сестри,  а  църквата  става  нашето  духовно  семейство.  Семейството  на  Бога
включва в себе си всички вярващи в миналото, в настоящето и в бъдещето. 

Всяко  човешко  същество  е  било  създадено  от  Бога,  но  не  всеки  човек  е  дете  на  Бога .
Единственият начин за влизане в семейството на Бога е чрез второто ви раждане в него. Вие ставате
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част от човешкото семейство чрез първото ви раждане, но ставате член на Божието семейство чрез
вашето второ раждане. Бог „ни е дал привилегията да бъдем родени отново, за да бъдем сега членове
на Божието собствено семейство“ (1Пет.1:3 – мой превод).  Поканата да бъдем част от Божието
семейство е универсална и се отнася за всеки човек, но има едно условие: той трябва да вярва в Исус.

Библията казва: „Всички сте деца на Бога чрез вяра в Исус Христос“ (Гал.3:26 – мой превод).
Вашето  духовно  семейство  е  даже  по-важно  от  физическото  ви  семейство,  защото  духовното  ви
семейство ще трае вечно. Земните ни семейства са чудесни подаръци от Бога, но те са временни и
крехки,  често  се  чупят  чрез  разводи,  живеене  на  някои  от  членовете  му  на  отдалечени  места,
остаряване и неизбежната смърт.  А духовното ни семейство – връзката ни с другите вярващи – ще
продължава през вечността. Този съюз е много по-стабилен и е много по-здраво свързан, отколкото
кръвната връзка.  Когато Павел спрял,  за да обмисли вечната Божия цел за нас заедно,  той казал:
„Когато мисля за мъдростта и обхвата на неговия план, аз падам на колене и се моля на Отца за
цялото това огромно семейство на Бога – някои от тях вече на небето, а други - тук на земята“
(Еф.3:15 – мой превод).

ИЗГОДИ ДА БЪДЕТЕ ЧЛЕН НА БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО
В  мигът,  в  който  бяхте  духовно  роден  в  Божието  семейство,  на  вас  ви  бяха  дадени  някои

поразителни подаръци за рождения ден: семейно име, семейна прилика, семейни привилегии, семеен
интимен достъп и семейно наследство! Библията казва: „Тъй като ти си негово дете, всичко, което
той има, принадлежи на теб“ (Гал.4:7 – мой превод).  Новият Завет поставя голямо ударение върху
нашето богато „наследство.“ В него се казва: „Моят Бог ще снабди всички ваши нужди съобразно
своите  славни  богатства  в  Христос  Исус“  (Фил.4:19  –  мой  превод).  Като  деца,  от  Бога  ние
наследяваме  дял  от  семейното  богатство.  Тук,  на  земята,  на  нас  Бог  ни  дава  „богатствата...на
своето милосърдие...доброта...търпение...слава...мъдрост...сила...и милост.“ А във вечността ние ще
наследим още повече неща. Павел казал: „Искам да осъзнаете какво богато и славно наследство е
дал той на своите хора“ (Еф.1:18 – мой превод). Какво точно се включва в това наследство? Първо,
ние ще бъдем вечно с Бога. Второ, ние ще бъдем изцяло променени за да заприличаме на Христос.
Трето, ще бъдем освободени от всички болки, смърт и страдания. Четвърто, ще бъдем възнаградени и
назначени  на  определени  места  да  служим.  Пето,  ще  участваме  в  славата  на  Христос.  Какво
наследство! Вие сте много по-богат, отколкото осъзнавате.

Библията казва: „Бог е запазил безценно наследство за децата си. То се съхранява на небето за
вас, чисто и неопетнено, недостъпно за промяната и разлагането“ (1Пет.1:4 – мой превод). Това
означава, че вашето вечно наследство е безценно, чисто, трайно и защитено. Никой не може да ви го
отнеме;  то  не  може  да  бъде  унищожено  поради  война,  влошени  икономически  условия  или  от
природни бедствия.  Това  вечно  наследство,  а  не  пенсиониране,  трябва  да  очаквате  вие  и  за  него
трябва да работите. Павел казва: „Каквото и да правите, правете го, влагайки цялото си сърце в
това което правите, все едно че го правите за Господа, а не за хората, понеже знаете, че като
награда  ще  получите  наследство  от  Господа“  (Кол.3:23  –  мой  превод).  Пенсионирането  е
недалновидна цел. Вие трябва да живеете в светлината на вечността. Духовното ви семейство е даже
по-важно от физическото ви семейство, защото духовното семейство ще трае вечно.

КРЪЩЕНИЕТО – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ С БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО
Здравите семейства притежават семейна гордост; членовете му не се срамуват да кажат, че са част

от семейството. Тъжно е, че съм срещал много вярващи, които никога не са казвали публично, че
принадлежат  на  своето  духовно  семейство,  така  както  Исус  е  заповядал  –  като  бъдат  кръстени.
Кръщаването не е ритуал, който ни се предлага, ако го пожелаем, нито извършването му може да бъде
забавяно или отлагано. То обозначава включването ви в Божието семейство. Чрез него вие публично
обявявате на света: „Аз не се срамувам да бъда част от Божието семейство.“ Вие бяхте ли кръстен?
Исус е заповядал този красив акт да бъде извършван за всички членове на неговото семейство. Той
казал: „Идете и създавайте ученици от всички народи, кръщавайте ги в името на Отца, Сина и
Святия Дух“ (Мат.28:19). В продължение на много години се чудех защо Великата заповед на Исус
дава същата значимост на кръщението, каквото дава на великите задачи на евангелизирането и на
наставлението.  Защо  кръщението  е  толкова  важно?  После  осъзнах,  че  това  е  така,  защото  то
символизира втората цел на живота ви: да участвате в братството на вечното Божие семейство. 

Кръщението  е  пълно  със  смисъл.  Вашето  кръщение  обявява  вашата  вяра,  участието  ви  в
погребението  и  във  възкресението  на  Христос,  символизира  смъртта  ви  за  вашия  стар  живот  и
обявява вашия нов живот в Христос. То е и празнуване на вашето включване в Божието семейство.
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Вашето  кръщение  е  физическа  картина  на  една  духовна  истина.  То представя  това,  което се
случва в мига, когато Бог ви довежда в своето семейство: „Някои от нас са евреи, някои са неевреи,
някои са роби, а някои са свободни. Но всички ние бяхме кръстени в тялото Христово от един Дух и
всички  ние  получихме  същия  Дух“  (1Кор.12:13  –  мой превод).  Кръщаването  не  ви  прави член на
Божието семейство; единствено вярата в Христос прави това. Кръщението показва, че вие сте част от
Божието  семейство.  Подобно  на  сватбеният  пръстен,  кръщението  е  видимото  напомняне  на
вътрешната посветеност, направена в сърцето ви. То е един акт на въвеждане, а не е нещо, което вие
отлагате,  докато  станете  духовно  зрял.  Единственото  библейско  изискване  за  извършването  на
кръщението, е вие да вярвате в Христос. 

В Новия Завет хората са били кръщавани веднага, щом повярвали. На Петдесятница 3000 човека
били кръстени в същия ден, когато приели Христос. В друг случай един етиопски лидер бил кръстен
веднага,  щом повярвал в Исус,  а Павел и Сила кръстили тъмничарят във Филипи и членовете на
неговото семейство през нощта.  В Новия Завет няма описание на забавено кръщение. Ако не сте
кръстен като израз на вярата ви в Христос, направете това веднага, когато това е възможно, както е
заповядал Исус.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРИВИЛЕГИЯ В ЖИВОТА
Библията казва: „Исус и хората, които той прави свети, всички принадлежат на едно и също

семейство. Затова той не се срамува да ги нарича свои братя и сестри“ (Евр.2:11 – мой превод).
Позволете на тази удивителна истина да попие във вас. Вие сте член на Божието семейство и понеже
Исус  ви  прави  свят,  Бог  се  гордее  с  вас!  Думите  на  Исус  са  непогрешими:  „(Исус)  посочи  към
учениците си и каза: „Тези са моята майка и братя. Всеки, който върши волята на моя Отец на
небето, е мой брат и сестра, и майка!“ (Мат.12: 49-50 – мой превод). 

Да бъдете включен в Божието семейство е най-високата чест и най-голямата привилегия, която
някога  ще получите.  Нищо друго  даже не  се  доближава  по значимост  до  това.  Тогава,  когато  се
чувствате незначителен, необичан или незащитен, спомнете си на кого принадлежите. 

Да бъдете включен в Божието семейство е най-високата чест и най-голямата привилегия, която
някога ще получите.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз бях оформен за Божието семейство.
Стих за запомняне:  “Неговият непроменим план винаги е бил да ни осинови в собственото си

семейство, като ни доведе при себе си чрез Исус Христос.“ (Еф.1:5 – мой превод).
Въпрос  за  обмисляне:  Как  мога  да  започна  да  се  отнасям  към  другите  християни  като  към

членове на моето собствено семейство?

Ден 16

Кое е най-важното?

“Няма никакво значение какво казвам, в какво вярвам и какво правя. Ако нямам любов, аз съм
банкрутирал“ (Посланието, 1Кор. 13:3 – мой превод).

„Христос ни направи едно тяло...свързани един към друг“ (Рим.12:5 – мой превод).

„Любовта означава да живеем така, както Бог ни е заповядал да живеем. Както сте чули още
от  началото,  неговата  заповед  е  следната:  Живейте  живота  на  любовта“  (2Йоан  1:6  –  мой
превод). 

Смисълът на целия живот е любовта. Понеже Бог е любов, най-важният урок, който той иска да
научите тук, на земята, е как да обичате.  Само когато обичаме, ние най-много приличаме на Бога,
поради това любовта е фундамента на всяка заповед, която той ни е дал: „Целият Закон може да бъде
събран в тази единствена заповед: „Обичай другите така, както обичаш себе си .““ (Гал.5:14 – мой
превод).  Не  е  лесна  задача  да  се  научим  да  обичаме  неегоистично.  Тя  се  противопоставя  на
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егоистичната ни природа. Поради това на нас ни е предоставен периода на целия ни живот, за да се
научим на обичаме неегоистично. Бог иска ние да обичаме всеки човек, но той е особено загрижен да
обичаме другите членове на неговото семейство. Както вече видяхме, това е втората цел за живота ви.
Петър ни казва: „Показвайте специална любов към хората на Бога“ (1Пет.2:17 – мой превод). 

Повтаряйки  като  ехо,  Павел  казва:  „Когато  имаме  подходяща  възможност  да  помогнем  на
някого, трябва винаги да го правим. Но трябва да обръщаме специално внимание на тези, които са в
семейството на вярващите“ (Гал. 6:10 – мой превод). Защо Бог настоява ние да се отнасяме със
специална обич и  внимание към другите вярващи? Защо другите вярващи получават този приоритет
в  любовта?  Защото повече  от  всичко друго Бог  иска  неговото семейство да  бъде прочуто заради
взаимната любов между членовете му. Исус казал, че обичта ни един към друг като християни, а не
нашите доктринални вярвания, е най-голямото свидетелство пред света. Той казал: „Вашата силна
любов един към друг ще докаже на света, че вие сте мои ученици“  (Йоан 13:35 – мой превод). На
небето ние ще се радваме вечно на Божието семейство, по преди това имаме да свършим някаква
трудна работа тук на земята, за да се подготвим за любовната вечност. Бог ни тренира, като ни дава
„семейни отговорности“ и най-важната от тях е да практикуваме взаимната обич. Бог иска вие да сте
в постоянно и близко братство с другите вярващи, за да можете да развивате умението да обичате.
Умението да обичаме не може да бъде научено, ако сме в изолация. Вие трябва да бъдете заобиколен
от хора, които ви дразнят, правят грешки и ви разочароват. Чрез братското общуване ние научаваме
три важни истини.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ Е ДА ОБИЧАМЕ
Любовта трябва да е вашия най-важен приоритет, най-важната ви цел и най-силното ви желание.

Любовта не е важна част от вашия живот; тя е най-важната част. Библията казва: „Нека любовта да
бъде най-възвишената ви цел“ (1Кор.14:1 – мой превод). Не е достатъчно да кажете: „Едно от нещата,
които искам в живота, е да обичам другите,“ все едно че любовта е сред първите ви 10 приоритети.
Взаимоотношенията трябва да бъдат най-важният приоритет в живота ви, над всичко друго. Защо?
Защото животът без любов е наистина без никаква стойност. Павел казва: „Няма никакво значение
какво казвам, в какво вярвам и какво правя.  Ако нямам любов,  аз съм банкрутирал“ (Посланието,
1Кор. 13:3 – мой превод). Често пъти ние действаме така, все едно че взаимоотношенията са нещо,
което може да бъде натъпкано в нашия график. Говорим за намирането на време, за да бъдем с децата
си  или  за  отделянето  на  време  за  другите  хора  в  живота  ни.  Това  създава  впечатлението,  че
взаимоотношенията са  просто част от живота ни,  заедно с много други задачи.  Но Бог казва,  че
взаимоотношенията са целта и смисъла на живота. 

Четири от Десетте Заповеди са свързани с взаимоотношението ни с Бога, а останалите шест – с
взаимоотношенията ни с другите хора.  Но всичките Десет Заповеди са за взаимоотношенията!
Векове по-късно Исус обобщил това, което е най-важно за Бога в две изявления:  обичайте Бога и
обичайте хората. Той казал: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце...“ (Мат 22:37) Това е
първата и най-голямата заповед. А втората е също толкова важна: „Да възлюбиш ближния си като
себе си“ (Мат 22:37). Всички други заповеди и всички изисквания на пророците се основат на тези две
заповеди. След като се научите да обичате Бога (поклонението), втората цел на живота ви е да се
научите да обичате другите хора.

Взаимоотношенията,  а не постиженията или придобиване на имоти, са нещата,  които са най-
важни в живота ни. Щом е така, защо позволяваме на взаимоотношенията „да изтеглят късата клечка“
(т.е.  да  се  оказват  откъм  губещата  страна)?  Когато  графикът  ни  се  претовари,  ние  започваме  да
пренебрегваме взаимоотношенията и преставаме да им отделяме времето, енергията и вниманието,
които се изисквани от любовните взаимоотношения. Така това, което е най-важното за Бога, бива
измествано  от  онова,  което  е  спешно.  Бизнесът  (в  най-широкият  му  смисъл  –  като  ежедневни
задължения) е най-големият враг на взаимоотношенията. Ние ставаме прекомерно концентрирани в
житейските си задължения, в печеленето на пари, за да плащаме разходите си и за постигането на
други цели, все едно че тези задачи са смисъла на живота. Но те не са! Смисълът на живота е да се
научим да обичаме Бога и хората! Резултатът от уравнението: „Живот – любов = нула“.

Любовта ще трае вечно. Другата причина, поради която Бог ни казва да направим любовта наш
най-висш приоритет е, че тя е вечна: „Тези три неща ще съществуват вечно: вяра, надежда и любов.
А най-голяма от тях е любовта“ (1Кор.13:13 – мой превод).

Любовта оставя наследство.  Начинът, по който сте се отнасяли към другите хора, а не вашето
богатство или вашите постижения, са най-трайното нещо, което вие оставяте на земята след смъртта
си. Майка Тереза казала: „Важно е  не това, което правите, а колко много обич поставяте в това,
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което правите.“ Любовта е рецептата за трайното наследство.
Много пъти съм седял край леглото на умиращи хора в последните мигове от живота им, когато

те застават на прага на вечността и никога не съм чул някой да казва: „Донеси дипломите ми! Искам
за последен път да ги видя. Покажи ми наградите, ордените ми и златният часовник, който ми беше
даден.“ Когато свършва земния живот, хората не искат да бъдат обкръжени от предмети. Ние искаме
да бъдем обкръжени от хората, които обичаме и с които имаме взаимоотношения.

В последните си мигове ние осъзнаваме, че взаимоотношенията са най-ценното нещо в живота.
Мъдро  е  да  научим  тази  истина  по-рано,  отколкото  по-късно.  Не  чакайте,  докато  се  окажете  в
предсмъртното си легло, за да разберете, че нищо друго не е по-важно от взаимоотношенията.

Ние ще бъдем оценявани според нашата любов. Третата причина, за да се превърне научаването
да обичаме в цел на живота ни е, че вечната ни съдбата ще бъде определяна според нашата любов.
Един  от  начините,  чрез  които  Бог  измерва  духовната  ви  зрялост,  е  качеството  на  вашите
взаимоотношения. На небето Бог няма да каже: „Разкажи ми за твоята кариера, за твоята банкова
сметка  или  за  твоите  хобита“,  а  ще  разгледа  как  се  отнасяте  към  другите  хора,  особено  към
нуждаещите  се.  Исус  е  казал,  че  да  го  обичате,  това  означава  да  обичате  членовете  на  неговото
семейство и да се грижите за техните нужди: „Наистина ви казвам, това, което сте направили за
един от най-незначителните членове на моето семейство, вие сте го направили за мен) (Мат.25:40 –
мой  превод).  Когато  преминете  във  вечността,  вие  ще  оставите  всичко  друго  зад  себе  си.
Единственото, което ще вземете с вас е вашия характер. 

Поради това Библията казва: “Единственото нещо, което се зачита е вярата, която се изявява
чрез любов“ (Гал.5:6 – мой превод). Знаейки това, аз ви предлагам, всяка сутрин когато се събуждате,
да коленичите край леглото си или да седнете на него, с крака върху пода и да се помолите: „Боже,
каквото и да се наложи да правя днес, искам да съм сигурен, че прекарвам времето си с обич към теб
и към другите хора, защото в това е смисъла на живота. Не искам да пропилявам този ден.“ Защо би
трябвало Бог да ви дава още един ден, ако вие ще го пропилеете?

Важността  на  нещата  може  да  бъде  измервана  чрез  количеството  време,  което  сте  готов  да
инвестирате в тях. Колкото повече време отделяте за нещо, толкова по-важно и по-ценно е то за вас.
Ако искате за научите какви са приоритетите на някой човек, просто вижте как той използват времето
си.  Времето  е вашият най-ценен дар, защото то ви се дава само веднъж. Вие можете да спечелите
повече пари, но не можете да спечелите повече време. Когато отделяте част от времето си за някой
човек, вие му давате част от живота си, която никога няма да получите обратно.  Вашето време е
вашият живот. Поради това най-големия подарък, който можете да дадете на някого, е вашето време.
Не  е  достатъчно  да  казваме,  че  взаимоотношенията  са  важни;  трябва  да  доказваме  това  чрез
инвестиране на нашето време в тях. Думите, които не са доказани с дела, нямат никаква стойност.
„Деца мой, нашата любов не трябва да е само думи и говорене; тя трябва да е истинска любов,
която изявява себе си в действие“ (1Йоан 3:18 – мой превод). Взаимоотношенията изискват време и
усилия и най-добрият начин, да напишете думата любов е „В-Р-Е-М-Е.“

Същността на любовта не е това, което ние си мислим, правим или доказваме на другите, а колко
голяма част от себе си даваме. Например, мъжете често пъти не разбират това. Мнозина мъже са ми
казвали: „Не разбирам жена си и децата си! Аз им осигурявам всичко, от което се нуждаят. Какво
повече  биха  могли  да  искат?“  Те  искат  теб!  Твоите  очи,  твоите  уши,  твоето  внимание,  твоето
присъствие, твоето време. Нищо друго не може да замести това. Най-желаният дар на любовта не са
диамантите, розите или шоколада. Най-желаният дар на любовта е фокусираното внимание. Любовта
се  концентрира  толкова  силно върху любимия човек,  че  вие  забравяте за  себе  си в  този момент.
Вниманието казва на любимия човек: „Аз те ценя достатъчно, за да ти дам най-скъпото нещо, което
имам – моето време.“ Когато дарявате времето си, вие правите жертва, а жертвата е есенцията на
любовта. Исус казал: „Бъдете пълни с любов към другите, подражавайки на примера на Христос,
който ви обикна и даде Себе си като жертва на Бога, за да премахне греховете ви“ (Еф.5:2 – мой
превод).

Взаимоотношенията са смисълът на живота.  Най-големия подарък, който можете да дадете на
някого, е вашето време. Вие можете да давате, без да обичате, но не можете да обичате, без да давате.
„Бог  толкова  възлюби  света,  че  даде...“  (Йоан  3:16).  Любовта  означава  да  се  отказвам  от
предпочитанията  си,  от  удобството  си,  от  целите  си,  от  безопасността  си,  да  давам  парите  си,
енергията си и да посвещавам времето си в полза на някой друг.

НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ ДА ОБИЧАМЕ Е СЕГА
Понякога отлагането е оправдана реакция, когато се отнася за някаква обикновена работа. Но тъй
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като любовта е най-важното нещо, тя заема първото място сред списъка на приоритетите ни. Библията
постоянно подчертава това. Тя казва: „Когато имаме възможност, ние трябва да правим добро на
всеки човек“ (Гал.6:10 – мой превод), „Използвайте всеки шанс който имате, за да правите добро“
(Еф.5:16 – мой превод), „Когато имаш възможност, прави добро на тези, които се нуждаят. Никога
не казвай на ближните си си да почака до утре, ако можеш да им помогнеш сега“ Пр. 3:27-28 мой
превод).

Защо сега е най-доброто време да изразите любовта? Защото не знаете колко дълго ще имате тази
тази възможност. Обстоятелствата се променя. Хората умират. Децата порастват. Вие нямате никакви
гаранции за утрешния ден. Ако искате да изразите любовта си, по-добре е да направите това сега.
Понеже  знаете,  че  един  ден  ще  застанете  пред  Бога,  тук  има  няколко  въпроси,  които  трябва  да
обмислите: Как ще обясните онези моменти, когато някакви планове или неща се оказаха за вас по-
важни от хората?  С кого трябва да започнете да прекарвате повече време? Какво трябва да изхвърлите
от  графика  си,  за  да  стане  възможно  това?  Каква  жертва  ще  трябва  да  направите?  Най-добрата
употреба на живота е любовта. Най-добрият израз на любовта е времето, посветено на човек. Най-
доброто време да обичаме е сега.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Смисълът на живота е любовта.
Стих за запомняне:  „Целият Закон може да бъде събран в тази единствена заповед: „Обичай

другите така, както обичаш себе си.““ (Гал.5:14 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Честно казано, дали взаимоотношенията са моят пръв приоритет? Как мога

да гарантирам, че те са моят пръв приоритет?

Ден 17

Мястото, на което трябва да принадлежите

“Вие  сте  членове  на  семейството  на  самия  Бог,  граждани  сте  на  страната  на  Бога  и
принадлежите на Божия дом с всеки друг християнин.“ (Еф. 2:19 – мой превод)

„Божието семейство е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината.“ (1Тим.3:15
– мой превод).

Вие сте призвани да принадлежите, а не просто да вярвате. Даже в перфектната и лишена от грях
обстановка  на  Райската  градина  Бог  казал:  „Не е  добре  човека да  бъде  сам.“  (Бит.2:18)  Вие  сте
създадени за общност, пригодени сте за съдружие, оформени сте за семейство и никой от нас не може
да изпълни целите на Бога, ако е самотен. Никъде в Библията не се разказва за самотни светии или за
свети отшелници, изолирани от другите вярващи и лишени от съдружие. Там се казва, че ние сме
поставени заедно, свързани сме заедно, изградени сме заедно, членуваме заедно, наследяваме заедно
и ще бъдем призовани заедно. Вие вече не принадлежите сам на себе си. 

Независимо от това, че връзката ви с Христос е лична, Бог никога не е имал намерение тази
връзка да бъде за лично ползване. В Божието семейство вие сте свързани с всеки друг вярващ и ние
вечно ще принадлежим един на друг. Библията казва: „В Христос ние, които сме мнозина, формираме
едно  тяло  и  всеки  член  принадлежи  на  всички  други.“  (Рим.12:2  –  мой  превод)  Вървенето  след
Христос включва в себе си и да принадлежим, а не просто да вярваме. Ние сме членове на неговото
Тяло  –  църквата.  К.  С.  Луис  казал,  че  думата  членство  има  християнски  произход,  но  светът  е
изпразнил тази дума от първоначалното й значение. Магазините предлагат „отстъпки в цените“ за
„членовете си,“ а рекламните агенти използват имената на членовете, за да създават списъци, на които
да  изпращат  рекламите.  В  църквите  придобиването  на  членството  често  пъти  е  принизено  до
простото добавяне на името ви в списък, което не е свързано с никакви изисквания или очаквания.

За  Павел,  да  бъдеш  „член“  на  църква,  означава  да  бъдеш  жив  орган  от  живо  тяло,  крайно
необходима и вътрешно свързана част от Тялото на Христос. Трябва да възстановим и да прилагаме
библейското значение на членството. Църквата е тяло, а не сграда; тя е организъм, а не организация.
За да могат органите на тялото ви да изпълняват предназначението си, те трябва да са свързани с
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тялото ви. Същото е валидно и за вас като част от Христовото Тяло. Вие бяхте създаден за специална
роля, но няма да можете да изпълните тази втора цел за живота ви, ако не сте прикрепен към някоя
жива местна църква. Вие откривате ролята за живота си чрез взаимоотношенията си с другите хора.
Библията ни казва, че всяка част получава своето значение от тялото като  цялост, а не обратното.
Тялото, за което говорим, е Христовото тяло на избраните хора. Всеки от нас намира своето значение
и функция като част от Христовото тяло.  Но ако сме отсечен пръст на ръката или на крака на това
тяло, дали ще имаме някаква  голяма стойност?

Ако един орган по някакъв начин е отделен от тялото, на което принадлежи, той ще изсъхне и ще
умре. Той не може да съществува самостоятелно, нито вие ще можете. Когато сте изгубили контакта и
сте отделени от живото тяло на местната църква, вашият духовен живот ще изгуби свежестта си и
накрая ще престане да съществува. Поради това първият симптом на духовен упадък обикновено е
нередовното посещение на църковните богослужения и на другите събирания на вярващите. Когато
станем немарливи относно общуването в църквата, всичко друго също започва да се плъзга надолу по
наклонената  плоскост.  Ние  откриваме ролята  в  живота си чрез  взаимоотношението си с  другите.
Членуването  в  Божието  семейство  не  е  без  значение,  нито  е  нещо,  което  можем  небрежно  да
пренебрегваме. Църквата е Божият дневен ред за света. Исус е казал: „Аз ще изградя моята църква и
всичките сили на ада няма да я  победят.“ (Мат.16:18 – мой превод) Църквата е неразрушима и вечно
ще съществува.  Тя ще надживее тази вселена, а както и вашата роля в църквата ще надживее тази
вселена.  Онзи,  който  казва:  „Аз  не  се  нуждая  от  църквата“  е  или  надменен  или  е  необразован.
Църквата е толкова важна, че Исус е умрял на кръста заради нея. „Христос възлюби църквата и  даде
живота си  за  нея.“  (Еф.5:25  –  мой превод)  Библията  нарича  църквата  „невестата на Христос“
(Откр. 19: 7-9 и 21:2) и „тялото на Христос“ (1Кор.12:12, 27; Рим.12:4-5; Еф.4:4 и на други места) Не
мога де си представя, че казваме на Исус: „Обичам те, но не харесвам твоята съпруга“ или „Приемам
те, но отхвърлям тялото ти.“ Но ние на практика правим това, когато изоставяме, уронваме престижа
или се оплакваме от църквата. Бог ни е заповядал да правим точно обратното – да обичаме църквата
толкова  силно,  колкото Исус я  обича.  Библията  казва:  „Обичайте духовното си семейство“  (виж
Рим.12:10). Тъжно е, че много християни използват църквата, но не я обичат.

ВАШАТА МЕСТНА ЦЪРКВА
С изключение на няколко важни случаи, отнасящи се до всички вярващи през цялата история,

почти  всеки път, когато думата църква е употребявана в Библията, тя се отнася до местната и видима
църква. В Новия Завет се има предвид членуването в местна църква. Единствените християни, които
не са членове на местни църкви са били онези християни, които са били наказани с отстраняване от
църквата поради някакъв отвратителен публичен грях.

Библията казва, че християнин без църковен дом е като орган без тяло, овца без стадо или дете
без  семейство.  Това  е  неестествено състояние.  Библията  казва:  „Вие принадлежите на Божието
семейство заедно с всеки друг християнин.“ (Еф.2:19 – мой превод) Днешната култура на независим
индивидуализъм е създала много духовни сираци, „вярващи зайчета,“ които прескачат от една църква
в  друга  църква,  без  да  имат  никаква  самоличност,  без  да  се  чувстват  длъжни да  дават  отчет  на
постъпките си пред когото и да е и без да са привързани към нито една църква. Много хора вярват, че
човек може да бъде „добър християнин,“ без да се присъединява (и даже да посещава) някоя местна
църква,  но  Бог  категорично  не  е  съгласен  с  това.  Библията  предлага  многобройни  и  убедителни
причини, поради които човек трябва да се присъедини и да бъде активен в някоя местна църква.

ЗАЩО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ЦЪРКОВНО СЕМЕЙСТВО?
Църковното семейство ви маркира като истински вярващ човек.  Аз не мога да твърдя, че съм

ученик на Христос, ако не принадлежа към някаква конкретна група от негови ученици. Исус е казал:
„Вашата любов един към друг ще доказва на света, че вие сте мои ученици.“ (Йоан 13:35 – мой
превод) Когато се съберем заедно в любовта като църковно семейство, с различни житейски съдби,
раси и обществено положение, това е могъщо свидетелство пред света. Ако сте самотен, вие не сте
Тяло на Христос. Нуждаете се от другите вярващи, за да изразите това. Заедно, а не отделени, ние сме
неговото Тяло.

Църковното семейство ви изважда от  състоянието на  фокусираната  ви в самия вас  изолация.
Местната  църква  е  класната  стая,  където  научаваме  как  да  живеем  в  Божието  семейство.  Тя  е
лабораторията  за  участието  в  неегоистична  и  състрадателна  любов.  Като  участващ  член,  вие  се
научавате да се грижите за другите и да споделяте преживяванията на другите: „Ако една част от
тялото страда, всички други части страдат с нея. Или ако една част от нашето тяло е почетена,
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всички други части споделят нейната почит.“ (1Кор.12:26 – мой превод) Единствено чрез редовните
контакти с обикновените и несъвършени вярващи ние можем да усвоим истинското братско общуване
и живеем според истината на Новия Завет, която ни казва, че трябва да бъдем свързани и зависими
един от друг. Библейското братско общуване означава да бъдем така привързани помежду си, както
сме  привързани  към  Исус  Христос.  Бог  очаква  ние  да  даваме  живота  си  един  за  друг.  Много
християни, които знаят текста на „Златния Стих“ - Йоан 3:16, не са наясно с текста на 1Йоан 3:16:
„Исус Христос даде живота си за нас. И ние трябва да даваме живота си за нашите братя.“ (мой
превод) Този вид жертвоготовна любов очаква Бог да показвате вие към другите вярващи – готовност
да ги обичате по същия начин, както Исус обича вас. 

Църквата  ще  надживее  тази  вселена,  както  и  ще  я  надживее  и  вашата  роля  в  църквата.
Църковното  семейство  ви  помага  да  развивате  духовната  си  „мускулатура.“  Вие  никога  няма  да
израснете до зрелостта само чрез присъствие на църковните богослужения и като бъдете пасивен
наблюдател. Единствено участието в целия живот на църквата изгражда духовната „мускулатура.“
Библията казва: „Когато всяка част върши своята си специална работа, това помага на другите
части да растат, така че цялото тяло да е здраво, да расте и да е пълно с любов.“ (Еф.4:16 – мой
превод) В Новия Завет повече от 50 пъти е използван израза „един друг“ или “взаимно.“ (Коментар:
Този израз показва, че действието се извършва двупосочно, както от „А“ към „В“, така и обратно. Д.Пр.) На
нас ни е заповядано да се обичаме един друг, да се молим един за друг, да се окуражаваме един друг,
да се порицаваме един друг, да се поздравяваме един друг, да се учим един от друг, да се приемаме
един друг, да си отдаваме почит един на друг, да си носим товарите един на друг, да си прощаваме
един на друг, да се подчиняваме един на друг, да се посвещаваме един на друг и да вършим много
други  взаимни  задачи.  Това  е  Библейската  идея  за  членството!  Това  са  вашите  „семейни
отговорности,“ които Бог очаква вие да изпълнявате чрез членството си в местната църква. С кои хора
ще вършите тези неща?

Може да изглежда по-лесно да бъдете свети, когато никой около вас не осуетява предпочитанията
ви, но това е фалшива и неизпитана святост. Изолираността поражда лековерие; лесно е да измамим
себе си, като си мислим, че сме зрели, ако никой не е подлагал на изпитание зрелостта ни. Истинската
зрелост се изявява във взаимоотношенията ни с другите хора.

За да израстваме, ние се нуждаем и от нещо друго, освен Библията. Ние израстваме по-бързо и
ставаме по-силни, когато се научаваме един от друг и даваме отчет за постъпките си един на друг.
Когато другите споделят с мен на какво ги учи Бог, тогава и аз се научавам и пораствам. Тялото на
Христос има нужда от теб. Бог има уникална роля за теб, която трябва да играеш в семейството му.
Тази роля се нарича твоето „служение“ и Бог ви е надарил, за да изпълнявате тази роля: „На всеки от
нас е даден духовен дар като средство за подпомагане на цялата църква.“ (1Кор.12:7 – мой превод)

Твоята местна църква е мястото, което Бог е планирал за теб, за да откриеш, да развиеш и да
използваш дарбите си. Ти можеш да имаш и по-широкообхватно служение, но то е допълнение към
твоето служение в местното тяло. Исус не е обещавал, че ще изгради твоето служение; той е обещал
да изгради църквата си. 

Вие ще участвате в мисията на Христос по света. Когато Исус живял на земята,  Бог работил чрез
материалното  тяло  на  Христос,  а  днес  той  използва  неговото  духовно  тяло.  Църквата  е  Божият
инструмент на земята.  Ние не само трябва да даваме пример за Божията любов,  като се обичаме
помежду си, а трябва да отнасяме заедно Божията любов до невярващите хора по света. 

Това е невероятна привилегия, която ни е била дадена на нас като общност на вярващите. Като
членове на Христовото тяло, ние сме неговите ръце, неговите крака, неговите очи и неговото сърце.
Той работи чрез нас в света. Всеки от нас трябва да съдейства за постигането на целите на Христос.
Павел ни казва: „Той е създал всеки от нас чрез Христос Исус, за да се присъединяваме към него в
работата, която той върши, в добрата работа, която той е приготвил за нас за да я вършим,
работа, която трябва по-добре да вършим.“ (Еф.2:10 – мой превод)

Църковното семейство ще ви помага да не се върнете назад. Никой от нас не е имунизиран против
това изкушение. Когато се създаде подходяща ситуация, всеки от нас може да извърши всякакъв грях.
Бог знае това и поради това е възложил на всеки от нас поотделно отговорността да се предпазваме
един друг, за да не се отклоним от правия път. Библията казва: „Ежедневно се окуражавайте един
друг...с  цел никой от вас да не бъде втвърден от измамата на греха.“  (Евр.3:13 – мой превод).
Изразът „Гледай си работата“ не е християнски израз. Ние сме призовавани и ни е заповядано да
бъдем свързани взаимно в живота си. Ако знаеш, че в този момент някой човек е духовно разколебан,
твоя е отговорността да тръгнеш след него и да го върнеш обратно в църквата. Яков ни казва: „Ако
познавате хора, които са се отклонили от Божията истина, не ги отписвайте. Тръгнете след тях.
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Върнете ги обратно.“ (Як.5:19 – мой превод)
Изгода от членуването в местната църква е и в това, че тя ви предоставя духовната защита на

водачи, които страстно вярват в Бога. Бог възлага на пасторите отговорността да пазят, да предпазват,
да защитават и да се грижат за духовното добруване на своето стадо. На нас ни е казано: „ Тяхната
работа е да бдят над душите ви и те знаят, че са отговорни пред Бога .“ (Евр.13:17 – мой превод)
Исус не е обещавал, че ще изгради твоето служение; той е обещал да изгради църквата си. 

Сатаната обича вярващите, които не принадлежат към някоя църква и са изключени от живота на
Тялото, изолирани са от Божието семейство и не са отговорни пред духовни водачи, защото дяволът
знае, че те са беззащитни и безсилни пред неговата тактика.

ВСИЧКО Е В ЦЪРКВАТА
В моята книга „Целенасочената църква“ аз обяснявам как да бъдем част от някоя здрава църква е

най-важното за живеенето на  здравословен духовен живот. Надявам се, че вие ще прочетете и тази
книга, (Коментар: Отново напомням, че аз съм я превел и мога веднага да ви я изпратя, ако ми пишете. Д.
Пр.) защото тя ще ви помогне да разберете как Бог е планирал специално своята църква, за да ви
помага да постигнете 5-те цели за живота ви.  Той създал църквата, за да задоволи вашите 5 най-
дълбоки нужди и да разберете: каква е целта на живота ни; кои са хората с които да живея; кои са
принципите, според които да живея; коя е изповедта според която да живея и откъде да получа силата
да продължавам да живея. Няма друго място на земята, където бихте могли да намерите събрани на
едно място всичките тези 5 изгоди.

Целите  на  Бога  за  неговата   църква  са  същите,  каквито  са  и  5-те  цели  на  вашия  живот.
Поклонението помага вие да се фокусирате в Бога; братското общуване ви помага да се справяте с
житейските проблеми; ученичеството ви помага да укрепвате вярата си; служението ви помага да
намерите своите таланти;  евангелизацията ви помага да изпълните своята мисия.  На земята няма
друго място като църквата!

КАКЪВ Е ВАШИЯТ ИЗБОР?
Когато се роди дете, то автоматично става част от вселенското човешко семейство. Но това дете

трябва да стане и член на едно конкретно семейство, за да получава храна и грижа, и да израсне
здраво и силно. Същото е валидно и за духовността. Когато бъдете роден отново, вие автоматично
ставате  част  от  вселенското  Божие  семейство,  но  трябва  да  станете  член  на  някой  местен
представител на Божието семейство. 

Разликата между това да сте посетител в църквата и да сте член на църквата, е в обвързаността.
Посетителите  са  публика,  която  седи  в  трибуните.  Посетителите  са  консуматори,  а  членовете  са
участници. Посетителите искат изгодите на църквата, но без да имат дял в отговорностите. Те са като
мъж и жена, които живеят заедно, но без да са обвързани с брак.  Защо е важно да се присъедините
към местно църковно семейство? Защото присъединяването ви доказва, че вие наистина, а не само на
теория,  сте привързан към вашите духовни братя и сестри.  Бог иска вие да обичате реални, а не
идеални хора. Вие може през целия си живот да търсите съвършената църква, но никога няма да я
намерите. Вие сте призовани да обичате несъвършените грешници така, както и Бог ги обича.

В  книгата  Деяния  на  апостолите,  християните  в  Йерусалим  са  били  много  подробни  във
взаимната си привързаност. Те били посветени на братското общуване. Библията казва: „Те предадоха
себе си на учението на апостолите, на живеенето заедно, на общото хранене и на молитвите.“
(Деян.2:42 – мой превод) Бог очаква сега вие да предадете себе си на вършенето на същите неща.

Християнският  живот  не  е  само  привързаност  към  Христос,  а  и  привързаност  към  другите
християни. Християните в Македония са разбирали това. Павел казал: „Първо, те предадоха себе си
на Господа; а след това, по Божията воля, те предадоха себе си и на нас.“ (2Кор.8:5 – мой превод)

Присъединяването и ставането на член на местна църква е естествената следваща крачка, след
като вече сте станали дете на Бога. Вие ставате християнин, когато привържете себе си към Христос, а
ставате член на църква когато привържете себе си към една конкретна група вярващи хора. Първото
решение донася спасение; второто решение донася братско общуване.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз съм призован да принадлежа, а не просто да вярвам.
Стих за  запомняне:  „В Христос ние,  които сме мнозина,  формираме едно тяло и всеки член

принадлежи на всички други.“ (Рим.12:2 – мой превод)
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Въпрос за обмисляне: Дали нивото на участието ми в живота на местната църква демонстрира, че аз
обичам и съм привързан към Божието семейство?

Ден 18

 Да трупаме опит, живеейки заедно

“Всеки един от вас е част от тялото на Христос и вие бяхте избрани да живеете заедно в
мир.“ (Кол. 3:15 – мой превод)

„Колко чудесно е, колко приятно е за хората на Бога да живеят заедно в съгласие.“ (Пс.133:1 –
мой превод).

Смисълът на живота е той да бъде споделян с другите хора. Идеята на Бога за нас е да живеем
заедно. Библията нарича този споделен живот с думата „общуване.“ Но днес този дума е изгубила
библейското си значение.  Сега  с думата „общуване“ обикновено се обозначава случаен разговор,
социално общуване, общо хранене и забавно  прекарване. Днес въпросът „Къде общувате?“ означава
„Коя църква посещавате?“ Поканата на пастора от амвона „Останете тук след края на службата, за да
общуваме, “ обикновено означава „Елате да закусите.“ 

Истинското общуване е много повече от простото „появяване“ на църковните служби. Истинското
общуване  означава  да  живеете  заедно.  В  него  се  включва  самопожертвувателна  обич,  искрено
споделяне, оказване на практическа помощ, жертвоготовно даване, състрадателно утешаване и всички
други неща,  които в  Новия  Завет  ни е  заповядано да  правим „един на  друг.“  Когато говорим за
общуване, размерът има значение: по-малкото е по-добро. Вие можете да се покланяте в църквата с
тълпата, но не можете да общувате с много хора едновременно. Когато групата стане по-голяма от
примерно, 10-тина човека,  някои престава да присъства – обикновено най-мълчаливият човек – и
няколко човека започват да доминират в групата.

Исус е служил в контекста на малка група ученици. Той би могъл да избере и по-голям брой
ученици, но знаел, че 12 души е максималният брой, който може да съществува в една малка група,
ако наистина всеки от тях трябва да участва. Тялото на Христос, както и в собственото ви тяло, на
практика е сбор от много на брой малки клетки. Животът на  Тялото на Христос, както и живота на
вашето тяло,  се съдържа в клетките.  Поради тази причина всеки християнин трябва да участва в
малка група в рамките на своята църква, независимо дали това ще е група за домашно общуване или
ще е клас от Неделното училище, или ще е група за изучаване на Библията. Това е мястото, където се
случва истинското общуване, а не по времето на събиранията на цялата църква. Ако си представите,
че вашата църква е кораб, тогава малките групи са спасителните лодки, които са монтирани на кораба.

Бог е дал едно невероятно обещание за малките групи на вярващите: „Защото където двама или
трима са се събрали в Моето име, Аз съм там сред тях.“ (Мат.18:20 – мой превод) За нещастие, даже
да участвате в малка група,  това не ви гарантира,  че вие наистина ще имате истинско общуване.
Много  класове  в  Неделното  училище  и  голям  брой  малки  групи  са  затънали  в  атмосферата  на
лекомислието и нямат представа какво означава да живеем в истинско общуване. 

Каква е разликата между истинското и фалшивото общуване? При истинското общуване хората се
чувстват такива каквито те са. Автентичното общуване не е повърхностно и фалшиво бъбрене. То е
истинско, сърдечно, до дъното на душата си, споделящо чувствата и емоциите си с другите хора от
групата. Този вид общуване се случва, когато хората започван искрено да споделят кои са те и какво
се е  случило в живота  им.  Те споделят болките и обидите си,  разкриват  чувствата  си,  признават
провалите си, говорят открито за съмненията си, признават страховете си, осъзнават слабостите си и
молят за помощ и молитва. 

Автентичността е пълната противоположност на онова, което виждаме в някои църкви. Вместо
атмосфера на искреност и смирение, там има претенциозност, играят се театрални роли, преследват
се някакви цели и има фалшива учтивост и повърхностни разговори. Хората носят маски, крият се зад
защитни стени и постъпват така, все едно че в живота им всичко е цветя и рози. Този вид поведение е
убийствено за истинското общуване.  Само когато разказваме открито за живота си,  ние живеем в
атмосферата на истинското общуване.  Библията казва:  „Ако живеем в светлината, както Бог е в
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светлината, ние можем да общуваме помежду си...Ако казваме, че нямаме грях, не лъжем себе си.“
(1Йоан 1:7-8 – мой превод)  Светът си мисли, че интимността се случва само в тъмнината, но Бог
казва, че интимността се случва в светлината. Тъмнината е използвана за да скрие нашите болки,
грешки, провали, страхове и недостатъци. А в светлината ние ги изваждаме открито и признаваме
какви всъщност сме. 

Разбира се, да бъдеш истински се изисква както смелост, така и смирение. Това означава да сме
готови да се противопоставим на страха си, че ще бъде видяни такива, каквито сме, че можем да
бъдем отхвърлени и че можем отново да бъдем наранени. Защо би трябвало човек да поема такъв
риск?   Защото това е  единственият  начин да  израснем духовно и да бъдем емоционално здрави.
Библията казва: „Направете това ваша обичайна практика: Изповядвайте греховете си един на друг
и се молете един за друг, за да можете да живеете заедно цялостни и излекувани.“ (Як.5:16 – мой
превод)  Ние израстваме само когато поемаме рискове, а най-големият риск е да бъдем искрени към
себе си и към другите.

В  условията  на  искрено  общуване  хората  имат  усещането  за  взаимозависимост.
Взаимозависимостта е изкуството да даваш и да получаваш. Взаимозависимостта означава да сме
зависими един от друг. Библията казва: “Начинът по който Бог е проектирал телата ни е модел за
разбирането на нашия живот заедно като църква: всяка част е зависима от всяка друга част.“
(Посланието,  1Кор.12:  26-27  –  мой  превод)   Взаимозависимостта  е  сърцевината  на  общуването:
изграждането на взаимоотношения на  взаимозависимост и на оказване на взаимна помощ. Павел
казал: „Искам да си помагаме един на друг с вярата, която имаме. Вашата вяра ще помага на мен и
моята вяра ще помага на вас.“ (Рим.1:12 – мой превод)

Всеки  от  нас  е  по-верен  на  вярата  ни,  когато  и  други  християни  вървят  заедно  с  нас  и  ни
окуражават.  Библията  ни  заповядва  един  на  друг  да  даваме  отчет  за  делата  си,  взаимно  да  се
окуражаваме, един на друг да си помагаме и взаимно да си отдаваме почит. Повече от 50 пъти в
Новия  Завет  на  нас  ни се  заповядва  да  вършим различни  работи „един на  друг“  или „взаимно.“
Библията  казва:  „Старайте  се  да  вършите  това,  което  води  към  мир  и  взаимно  морално
израстване.“ (Рим.14:19 – мой превод) Ние не сме отговорни за всеки отделен член на Тялото на
Христос, но сме отговорни за всички членове. Бог очаква вие да направите това, което можете, за да
им помагате. 

В истинското общуване хората имат взаимна симпатия. Симпатията не е даването на съвет или
предлагането на бърза и повърхностна помощ; симпатията е влизане в и споделяне на болката на
другите хора. Симпатията казва: „Разбирам през какво преминаваш и искам ти да усещаш, че това
нито е необичайно, нито е побъркващо.“ Днес някой наричат това с думата „емпатия“  (Коментар:
Емпатията  е  способността  да  разберем  или  почувстваме  болка,  ситуация  или  нещо  друго,  като  го
разглеждаме  от  гледната  точка  на  другия  човек.  Д.Пр.),  а  Библията  използва  думата  „симпатия.“
Библията казва: „Като свети хора...бъдете състрадателни, милостиви, смирени, благи и търпеливи.“
(Кол.3:12 – мой превод)

Симпатията задоволява две основни човешки нужди: нуждата да бъдем разбирани и нуждата да
получим  потвърждение  за  основателността  на  чувствата  ни.  Всеки  път,  когато  разбирате  и
потвърждавате основателността на чувствата на някой друг,  вие изграждате общуване. Проблемът е,
че често пъти ние толкова много бързаме да „оправим“ нещата,  че не ни остава време да бъдем
състрадателни към хората. Или пък прекомерно сме се вгледали в собствените си болки и проблеми.
Самосъжалението  изсушава  състраданието  към  другите.  (Коментар:  Изводът  е,  че  за  да  бъдем
състрадателни към другите хора, ние трябва да се борим срещу самосъжалението си. Самосъжалението е
вид болестно състояние. Истинският християнин не може да се самосъжалява! След като Христос е нашия
Господ, ние нямаме никакво основание за това,. Замислете си, и ще се убедите, че това е така. Д. Пр.) 

Има различни нива на общуване и всяко от тях е подходящо за различните обстоятелства. Най-
ниското ниво на общуване е общуването с цел споделяне и изучаване заедно на Божието Слово. По-
задълбочено ниво е общуването на служението, като когато служим заедно по време на мисионерска
обиколка или участваме в проекти за оказване на помощ на нуждаещите се. Най-задълбоченото и най-
силно общуване е общуването по време на страдание, когато всеки един от нас влиза в болката и
мъката на другия, и взаимно си носим товарите. Християните, които най-добре разбират това ниво са
по целия свят,  които са преследвани,  презирани и често пъти са превръщани в мъченици заради
вярата им. 

Истинското общуване се случва, когато хората започнат откровено да казват кои са те и какво се
случва в живота им. Библията заповядва: „Споделяйте помежду си безпокойствата и проблемите си
и по този начин изпълнявайте закона на Христос.“ (Гал.6:2 – мой превод) Най-много имаме нужда
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един от друг във времената на дълбоки кризи,  на тъга и на съмнения.  Когато обстоятелствата ни
смачкат  до  степента,  при  която  вярата  ни  се  залюлее,  тогава  най-много  се  нуждаем  от  вярващи
приятели. 

Ние имаме нужда от малка група приятели, които вярват в Бога, за да ни извлекат от трудната
ситуация.  В малката група тялото на Христос е реално и осезаемо, даже когато изглежда, че Бог е
далече от нас.  По време на страданието си Йов е имал отчаяна нужда от такава група приятели.
Обезнадежденият човек трябва да има предаността на свои приятели, въпреки че е изоставил своя
страх  от  Всевишния.  В  истинското  общуване  хората  живеят  в  прощаваща  среда.  Общуването  е
мястото на милост, където грешките не са натяквани, а са заличавани и забравяни.  Общуването се
случва, когато и където милостта побеждава справедливостта и правосъдието.  (Коментар: Тогава и
там, където според изискванията на закона и на логиката провинилият се заслужава наказание, а вместо
това той бива помилван, оправдаван и престъплението му бива забравяно. Д. Пр) Всички ние се нуждаем от
милост, защото всички се препъваме, падаме и се нуждаем от помощ, за да се върнем на правия път.

Трябва да предлагаме милост един на друг и да сме готови да получаваме милост един от друг.
Библията казва: „Когато хората извършат грях, вие трябва да им прощавате и да ги утешавате, за
да не се предадат на отчаянието.“ (2Кор.2:7 – мой превод)  Ако няма прошка, не можете да имате
общуване.  Бог  предупреждава:  „Никога  не  съхранявай  злоба“  (Лев.  19:18  –  мой  превод),  защото
горчивината и възмущението винаги унищожават общуването. И тъй като сме несъвършени и грешни
хора,  ние  неизбежно  взаимно  си  причиняваме  болка,  когато  достатъчно  дълго  време сме  заедно.
Понякога съзнателно  взаимно си причиняваме болка, а друг път – несъзнателно, но и в двата случая е
нужно голямо количество милост и доброта, за да се създаде и поддържа общуването. Библията казва:
„Бъдете снизходителни  към взаимните  си  грешки  и  прощавайте  на   онзи,  който ви  е  засегнал.
Помнете, че Господ ви е простил, така че и вие трябва да прощавате на другите.“ (Кол.3:13 – мой
превод)

Всеки  път,  когато  разберете  и  потвърдите  основателността  на  чувствата  на  друг  човек,  вие
изграждате общуване.  Божията милост към нас е  мотивацията  да показваме милост към другите.
Помнете, че вие никога няма да бъдете помолен да простите на някого нещо повече от това, което Бог
вече е простил на вас. Когато бъдете засегнат от някой човек, вие имате възможност да направите
избор: „Дали ще използвам енергията и емоциите си за да отмъстя или за да намеря решение?“ Но не
можете да направите и двете неща.

Много хора  не  желаят  да показват  милост,  защото не  разбират разликата  между доверието и
прошката.  Да простиш означава  да позволиш на нещо да си отиде в  миналото.  (Коментар:  Иначе
казано, прошката се занимава с неща, които са се случили в миналото. Д. Пр.) А доверието се занимава с
бъдещото ни поведение.

Прошката трябва да бъде давана незабавно, независимо от това, дали виновният човек желае да я
получи или не.  А доверието се възстановява с течение на времето. Доверието изисква наличието на
факти за промяната. Ако някой постоянно ви наранява, Бог ви е заповядал веднага да му простите, но
от вас НЕ се очаква веднага отново да му се доверите, НИТО ПЪК СЕ ОЧАКВА да продължите да му
позволявате да ви наранява. Този човек трябва да докаже с поведението си, че с течението на времето
се е променил.

Най-доброто  място  за  възстановяване  на  доверието  е  в  рамките  подкрепящата  атмосфера  на
малката група, която предлага окуражение и взаимен контрол. Има много други изгоди, от които ще се
ползвате, когато сте част от малка група християни, които са привързани към истинското общуване.
Това е съществена част от християнския ви живот, която не можете да пренебрегнете. В продължение
на повече от 2000 години християните редовно са се събирали в малки групи за да общуват. Ако до
сега никога не сте участвали в малка група или клас за изучаване на Библията като тази, вие наистина
не знаете какво пропускате.

В следващата глава ще разгледаме какво е  нужно за  да създадете такова общество с  другите
вярващи,  но  аз  се  надявам,  че  тази  глава  събуди  глада  във  вас  да  живеете  в  атмосферата  на
автентичността, взаимната зависимост, съчувствието и милостта на истинското общуване.  Вие сте
създаден, за да живеете в общност.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз имам нужда от другите в живота си.
Стих за запомняне: „Споделяйте помежду си безпокойствата и проблемите си и по този начин

изпълнявайте закона на Христос.“ (Гал.6:2 – мой превод)
Въпрос  за  обмисляне:  Коя  е  стъпката,  която  днес  мога  да  направя,  за  да  се  свържа  с  друг
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християнин на истинско и по-сърдечно ниво?
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Ден 19

  Отглеждане на общността

“Вие можете да отгледате здрава и енергична общност, която живее праведно с Бога и да се
радва  на  нейните  резултати,  само  ако  вършите  трудната  работа  за  запазването  на  добри
взаимоотношения  помежду  си  и  да  се  отнасяте  един  към  друг  с  достойнство  и  почит.“
(Посланието, Як. 3:18 – мой превод)

„Те посветиха себе си на учението на апостолите, на живеенето заедно, на общото хранене и
на молитвите.“ (Посланието, Деян. 2:42 – мой превод).

Общността изисква посвещение. Единствено Светия Дух може да създаде истинско общуване
между вярващите, но той отглежда това общуване чрез изборите и посвещенията, които правим ние.
Павел показва тази двустранна отговорност, когато казва: „Вие сте свързани заедно с мира чрез Духа,
поради това правете всичко възможно да продължите заедно по този начин.“ (Еф.4:3 – мой превод)
Нужни са както силата на Бога, така и нашите усилия, за да създадем любяща християнска общност.
За нещастие, много хора израстват в семейства с нездрави взаимоотношения, поради което на тях им
липсват уменията за добри взаимоотношения,  които са нужни за истинското общуване.  Тези хора
трябва да бъдат научени как да живеят заедно и как да се отнасят към другите членове в Божието
семейство. 

За щастие, Новия Завет е пълен с указания за това, как да живеем заедно. Павел написал: „ Пиша
ти тези неща...за да знаете как да живеете в Божието семейство. Това семейство е църквата .“
(1Тим. 3:15 – мой превод) Ако сте се уморили от фалшивото общуване и искате да отгледате истинско
общуване и любяща общност във вашата малка група или във вашия клас от Неделното училище и в
църквата, ще трябва да направите някои трудни избори и да поемете някои рискове.

Отглеждането на общност изисква честност. Трябва да сте достатъчно внимателен, за да говорите
с обич истината, даже когато ви се иска да замажете някой проблем или да пренебрегнете някоя тема.
Въпреки, че е много по-лесно да останем мълчаливи, когато хората около нас вредят на себе си или на
другите,  като подражават на някакъв греховен пример,  не е проява на любов от наша страна, ако
замълчим. В живота на повечето от хората липсва човек, който ги обича достатъчно много, за да им
казва истината (даже когато тя е болезнена), поради което те продължават да вървят по своите пътища
на саморазрушението. Често пъти ние знаем какво трябва да бъде казано на някой човек, но нашите
страхове  ни  пречат  да  говорим.  Много  общувания  са  били  увреждани  от  страха:  Никой  няма
смелостта да говори пред групата, когато живота на някой от нейните членове се разпада на части.
Библията ни казва „да говорим истината с любов“ (Еф.4:15 – мой превод), защото не можем да имаме
общуване без откровеност.  Соломон е казал:  „Честен отговор е знак на истинско приятелство.“
(Пр.24:26  –  мой  превод)  Понякога  това  означава  да  сме  достатъчно  загрижени,  за  да  се
противопоставим с обич на човек, които извършва грях или е изкушаван да извърши грях. Павел
казва: „Братя и сестри, ако някой от вашата група върши нещо нередно, вие, които сте духовни,
трябва да отидете при този човек и внимателно да му помогнете отново да стане праведен.“
(Гал.6:1 – мой превод) Много църковни общности и малки групи остават изпразнени от съдържание,
защото се страхуват от конфликт. Когато стане видимо нещо, което може да причини напрежение или
притеснение, то веднага бива замазвано, с цел да се запази фалшивото усещане за мир. Тогава г-н
„Не-клати-лодката“ скача и се опитва да заглади щръкналата перушина на останалите,  проблемът
никога не бива разрешен и всички живеят с прикрито възмущение.  Всички знаят за проблема, но
никой не  говори  открито  за  него.  Това  създава  нездрава  обстановка  на  тайни,  в  която  слуховете
процъфтяват.  Решението,  което предлага  Павел  е  недвусмислено:  „Повече  никакви  лъжи,  никакви
преструвания. Кажете истината на ближния си. В края на краищата, в тялото на Христос ние сме
свързани  един  към  друг.  Когато  лъжете  другите,  накрая  вие  лъжете  и  себе  си.“  (Посланието,
Еф.4:25 – мой превод)

Истинското  общуване,  независимо  дали  е  брак,  приятелство  или  вашата  църква,  зависи  от
искреността. Всъщност, във всяка връзка тунелът на конфликта е коридор към интимността. Докато
не станете достатъчно загрижен, за да се противопоставите на скритите бариери, вие никога няма
истински да се сближите помежду си. Когато конфликтът бъде правилно разрешен, ние ставаме по-
близки помежду си, чрез осъзнаването и разрешаването на различията помежду ни. Библията казва:
„Накрая  хората започват да  ценят повече  откровената критика,  отколкото ласкателството.“
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(Пр.28:23 – мой превод) Откровеността не ви дава правото да казвате всяко нещо, което си поискате,
когато и където си поискате.  (Коментар: Някои хора погрешно си присвояват това право, като даже се
хвалят и казват: „Аз съм откровен човек. Не съм лицемер. Каквото ми е на сърцето, това ми е на устата.“ С
подобно  поведение  те  приличат  на  слон  в  стъкларски  магазин,  защото  с  необмисленото  си  поведение
причиняват много повече вреда, отколкото полза. Понякога подобна откровеност граничи с простащината.
Целта на  откровеността трябва  да  е  да  бъде  поправено  поведението на  човека,  но  винаги  -  ЗА  ДА ГО
НАПРАВИ ПО-ЗДРАВ,  ЗА НЕГОВОТО ДОБРУВАНЕ,  А НЕ ЗА ДА ГО УБИЕ.  Д.  Пр.) Откровеността не е
невъзпитаност,  грубост,  нетактичност,  оскърбителност  или  суровост.  Библията  ни   казва,  че  има
подходящо време и подходящ начин за правенето на всяко нещо. Необмислените думи причиняват
дълготрайни рани. Бог ни казва да разговаряме помежду си в църквата като обичащи се членове на
семейство: „Никога не употребявай резки думи, когато мъмриш по-възрастен мъж, а говори с него
така, все едно че е твой баща. Говори на по-младите мъже така, все едно че са твои братя, говори
с по-възрастните жени така, все едно че са твои майки, а с по-младите жени – все едно, че са твои
сестри.“  (1Тим.5:1  –  мой  превод)  Тъжно е,  че  хиляди  общувания  са  били  унищожавани  поради
липсата  на  честност.  Наложило  се  Павел  да  смъмри  църквата  в  Коринт  заради  пасивното  им
мълчание, с което позволявали извършването на неморални неща от членове на църквата. Тъй като
никой нямал смелостта да се противопостави на неморалните неща, Павел казал: „Вие не трябва
просто да си обръщате главата на другата страна и да се надявате, че това нещо само ще изчезне.
Извадете  го  на  светло  и  се  справете  с  него...По-добре  е  да  сте  опустошени  и  затруднени,
отколкото да бъдете проклети...Вие отминавате това като дреболия, но то е всичко друго, но не и
дреболия...не би трябвало да се държите така, като че ли всичко е прекрасно, когато някой от
християнските ви другари има безразборни сексуални връзки или е мошеник, присмива се на Бога или
е груб към другарите си, напива се, или е лакомник и грабител. Вие просто не можете да търпите
това и да считате, че това е приемливо поведение. Аз не съм отговорен за това, което правят
другите, но ние нямаме ли някаква отговорност за хората, които са членове на нашето общество
на вярващите?“ (Посланието, 1Кор.5:3-5, 6-8, 9-13 – мой превод) Когато конфликтът бъде разрешен
правилно, ние ставаме по-близки един към друг. 

Отглеждането  на  общността  изисква  смирение.  Надутостта,  „очернянето“  и  непреклонната
гордост унищожават общуването по-бързо от всичко друго.  Гордостта издига стени между хората, а
смирението  изгражда  мостове.  Смирението  е  маслото,  което  изглажда  и  успокоява
взаимоотношенията. Поради това Библията казва: „Облечете се със смирение един към друг.“ (1Пет.
5:5 – мой превод) Останалата част от този стих казва: „защото Бог се противи на горделивите, а дава
благодат на смирените.“ Това е другата причина, поради която трябва да бъдем смирени: Гордостта
блокира  достъпа  на  Божията  милост  в  живота  ни,  която  трябва  да  имаме,  за  да  растем,  да  се
променяме,  да  се  лекуваме  и  да  помагаме  на  другите.  Ние  получаваме  Божията  милост,  когато
смирено признаваме, че се нуждаем от нея.  Библията казва, че когато се гордеем, ние живеем като
противници на Бога! Това е глупав и опасен начин на живот. Можете да усъвършенствате смирението
си по многобройни и практични начини: като признавате слабостите си,  когато сте търпелив към
слабостите на другите хора, да приемате критиката на другите към вашето поведение и вместо да се
стремите да сте в центъра на вниманието на хората, да насочвате вниманието им към другите.  Павел
ни съветва: „Живейте в хармония помежду си. Не се правете на важен, а се радвайте на компанията
на обикновените хора. И не си мислете, че знаете всичко!“ (Рим.12:16 – мой превод) В писмото си до
християните във Филипи той написал: „Отдавай повече почит на другите, отколкото на себе си. Не
се интересувайте само от собствения ви живот, а се интересувайте и от живота на другите.“
(Фил.2:3-4  –  мой  превод)  Смирението  не  означава  да  считате,  че  сте  по-недостоен  от  другите;
смирението означава да мислите по-малко за себе си.  Смирението означава да мислите повече за
другите. Смирените хора дотолкова са се фокусирали в обслужването на другите, че те не мислят за
себе си. 

Отглеждането на общност изисква учтивост. Учтивостта означава да уважаваме нашите различия,
да сме взаимно загрижени за чувствата на другия и да бъдем търпеливи с хората, които ни дразнят.
Библията казва: „Ние трябва да носим товара да бъдем внимателни към съмненията и страховете
на другите, а не да угаждаме на себе си.“ (Рим. 15:1 – мой превод) Павел писал на Тит: „Хората на
Бога трябва да бъдат щедри и вежливи.“ (Посланието, Тит 3:1-2 – мой превод) Във всяка църква и
във всяка малка група има поне един „труден“ човек – обикновено повече от един. Тези хора може да
имат специални емоционални нужди, дълбока несигурност, дразнещи маниери или лоши умения за
общуване  с  другите  хора.  Това  всъщност  са  хора,  които  „се  нуждаят  се  допълнителни  порции
милост.“ Бог поставя тези хора сред нас за изгодата както на тях, така и на нас. Те са една възможност
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за израстване и са изпитание за общуването: Дали ще ги обичаме като наши братя и сестри и дали ще
уважаваме тяхното достойнство? В семейството приемането не се основава върху това доколко умен,
красив или талантлив сте вие. Приемането се основава на факта, че вие взаимно си принадлежите
един на друг.  Ние защитаваме и предпазваме семейството.  Някой член на семейството може да е
малко глуповат, но той е един от нас. По същият начин, Библията казва: „Бъдете отдадени един към
друг като любящо семейство. Изпъквайте в отдаването на почит помежду си.“ (Рим. 12:10 – мой
превод) Истината е,  че всички ние имаме капризи и досадни черти на характера.  Но основата на
християнските взаимоотношения няма нищо общо с толерантността. Основата на нашето общуване
е връзката ни с Бога: Ние сме семейство.  Ключът за учтивостта е да разберем откъде идват хората
около  нас.  Открийте  тяхната  история.  Когато  научите  какво  се  преживели,  вие  ще  станете  по-
разбиращ. Вместо да мислите за това още колко дълъг път ще трябва да изминат те (за да стигнат до
вашето ниво), мислете за това колко дълъг път те вече са изминали, въпреки трудностите в живота им.
Друг ключ към учтивостта  е  да  не  подценяваме съмненията  на  другите  хора.  Това,  че  вие не  се
страхувате  от  нещо,  не  намалява  въздействието  на  това  нещо  върху  другия  човек.  Истинската
общност се случва, когато хората знаят, че в нея е достатъчно безопасно да споделят съмненията и
страховете си, без да бъдат осъждани. Общуването в църквата е по-важно, отколкото който и да е член
на църквата. 

Отглеждането  на  обществото  изисква  спазване  на  изискванията  за  поверителност  на
информацията.  Единствено  в  безопасната  среда  на  топлото  приемане  и  на  гарантираната
конфиденциалност хората ще отворят сърцата си и ще споделят и най-съкровените си болки, нужди и
грешки.  Съхраняването и  не  разпространяването на  информацията  не  означава,  че  вие  трябва  да
мълчите,  когато вашият брат или сестра извърши грях.  Това означава,  че  споделените неща пред
вашата група трябва да останат достъпни само за вашата група и тя трябва да се справя с тези неща, а
не наученото да става повод за клюки пред външни хора.  Бог мрази клюките, особено когато те са
привидно замаскирани като части от застъпнически молитви за някой човек. Бог казва: „Клюките се
разпространяват от отвратителни хора; те създават раздори и развалят приятелства.“ (Пр.16:28
– мой превод). Клюките винаги причиняват болка, разделяне и унищожават приятелството. Бог много
ясно казва,  че ние трябва да се противопоставяме на хората,  които причиняват разделения между
християните. Клюкарите могат да се разгневят и да напуснат групата ви или църквата, ако вие им се
противопоставите  заради разколническите  им действия,  но  общуването в църквата е  по-важно от
който и да е член на църквата. 

Отглеждането на обществото изисква повторение. За да изградите истинско общуване, вие трябва
да имате чест и постоянен контакт с вашата група. Връзките изискват да им посвещаваме нужното
време. Библията ни казва: „Нека да не се отказваме от навика да се срещаме заедно, както правят
някои.  Вместо  това,  нека  да  се  окуражаваме  един  друг.“  (Евр.10:25  –  мой  превод)  Трябва  да
затвърждаваме навика си да се срещаме заедно. Навикът е нещо, което правите често, а не понякога.
Трябва да прекарвате  време заедно с  другите християни – много време – за  да изградите здрави
връзки.  Причината за повърхностните общувания в много църкви се дължи на това,  че хората не
прекарват достатъчно дълго време заедно, а когато сме с тях, обикновено ние слушаме някой, който
говори.  Общуването не се  изгражда върху основата  на удобството („Ние ще се  събираме заедно,
когато аз чувствам, че ми е комфортно, че сме заедно“), а върху основата на убедеността, че аз се
нуждая  от  общуването,  за  да бъда  духовно здрав.  Ако искате  да създадете  истинско християнско
общуване,  това ще означава,  че ще се събирате заедно даже тогава,  когато нямате желание да се
събирате, просто защото вярвате, че е важно да се събирате. Първите християни са се събирали всеки
ден!  „И всеки  ден  се  събираха  редовно  в  храма,  срещаха  се  на  малки  групи  по  домовете  си  за
Господната трапеза  и  се  хранеха  заедно с  голяма  радост и  благодарности.“  (Деян.  2:46  –  мой
превод). 

Общуването изисква да инвестираме време в него. Ако сте член на малка група или на клас от
Неделното училище, аз ви призовавам като група да си изработите договор, в който да впишете 9-те
характерни  черти  на  библейското  общуване:  „Ние  искрено  ще  споделяме  помежду  си  това,
което наистина ни вълнува, ще се окуражаваме един друг, състрадателно ще се подкрепяме
взаимно, милостиво ще си прощаваме един на друг, смирено ще признаваме слабостите си,
ще уважаваме различията си, няма да клюкарстваме и честите събиранията на групата
ще имат приоритет за всеки от нас.“  Когато разгледате този списък ще видите, че е очевидно
защо  истинското  общуване  се  среща  толкова  рядко.  Това  общуване  означава  да  се  откажем  от
фокусирането в себе си и от своята независимост, за да станем взаимнозависими. Но изгодите от
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споделеният живот далеч надвишават цената и този живот ни подготвя за небето.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Общуването изисква да се привързваме.
Стих за запомняне: „Ние разбираме какво е любовта, когато осъзнаем, че Христос даде живота

си за нас.  Това означава, че ние трябва да даваме живота си за другите вярващи.“ (1 Йоан 3:16 –
мой превод)

Въпрос  за  обмисляне:  Как  мога  днес  да  помогна  за  отглеждането  на  характерните  черти  на
истинското общуване в моята малка група?

Ден 20

   Възстановяване на прекъснатите отношения

“(Бог)  е възстановил взаимоотношението ни с него чрез Христос и ни е дал служението да
възстановяваме взаимоотношенията.“ (2Кор. 5:18 – мой превод)

Винаги си заслужава да възстановяваме прекъснатите взаимоотношения. Тъй като основната цел
на живота е да се научаваме да обичаме, Бог иска ние да ценим взаимоотношенията и да правим
усилия  да  ги  поддържаме,  а  не  да  ги  захвърляме,  когато  има отчуждаване,  обида  или  конфликт.
Библията  ни  казва,  че  Бог  ни  е  възложил  да  работим  за  възстановяване  на  взаимоотношенията.
Поради това значителна част от Новия Завет е посветена на целта да ни научи как живеем в мир
помежду  си.  Павел  написал:  „Ако  въобще  сте  получили  нещо  от  вървенето  след  Христос,  ако
неговата любов е направила някаква промяна в живота ви, ако присъствието ви в общението на
Духа означава нещо за вас...Съгласявайте се един с друг, обичайте се взаимно, бъдете приятели,
които  са  ръководени  от  Духа.“  (Посланието,  Фил.2:1-2  –  мой  превод)  Павел  поучавал,  че
способността ни да живеем в мир с другите е отличителен белег за духовна зрялост.

Понеже  Христос  иска  семейството  му  да  бъде  разгласявано  заради  обичта  помежду  ни,
прекъснатото приятелство е срамно свидетелство пред невярващите. Това е причината, поради която
Павел  е  бил  толкова  притеснен,  че  сред  членовете  на  църквата  в  Коринт  имало  разделение  на
различни групички и даже те решавали в съда проблемите помежду си. Той написал: „Засрамете се!
Сигурно във вашата църква има поне един мъдър човек, който може да разреши спор между братя-
християни.“  (1Кор.6:5  –  мой  превод)  Той  бил  шокиран,  че  нито  един  член  на  църквата  не  бил
достатъчно зрял, за да разреши мирно този конфликт. В същото писмо той казал: „Ще ви кажа това с
цялата  сериозност  на  която  съм  способен:  Длъжни  сте  да  живеете  в  мир  помежду  си.“
(Посланието, 1Кор. 6:10 – мой превод) 

Ако искате Бог да благославя живота ви, ако искате да бъдете известен като дете на Бога, вие
трябва да се научите да бъдете миротворец. Исус казал: „Бог благославя тези, които работят за
мира, защото те ще бъдат наречени деца на Бога.“ (Мат.5:9 – мой превод) Забележете, че Исус не
казал: „Благословени са хората, които обичат мира,“ защото всеки човек обича мира. Нито пък казал:
„Благословени са мирните хора,“ които никога не се безпокоят за нищо. Исус казал: „Благословени са
хората,  които  работят  за  мира“  -  тези,  които  активно  се  стремят  да  разрешават  конфликтите.
Миротворците се срещат рядко, защото правенето на мир е трудна работа.

Понеже вие сте оформени да бъдете част от Божието семейство и втората цел на живота ви е да се
научите да обичате и  да се свързвате с другите, миротворството е едно от най-важните умения, което
вие можете да усъвършенствате.  За нещастие, мнозинството от нас никога не са били учени как да
разрешават конфликти. Миротворството не означава да се избягва конфликта. Бягството от проблема,
преструването, че той не съществува, всъщност е страхливост. Исус, Принцът на Мира, никога не се е
страхувал от конфликт. Понякога самият той провокирал конфликта заради доброто на някой човек.
Понякога ние трябва да избягваме конфликта, друг път – да го създаваме, а понякога трябва да го
разрешаваме. Поради това ние се молим Светия Дух постоянно да ни ръководи.  Миротворството не е
укротяване. Исус не е имал предвид вие винаги да отстъпвате, да позволявате да ви тъпчат и да ви
използват като „изтривалка за крака.“ В много случай той отказвал да отстъпи от позицията си и
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защитавам мнението си през лицето на злата опозиция.

КАК ДА ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ  ПРЕКЪСНАТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ?
Като вярващи, Бог „ни е призовал да уреждаме взаимоотношенията помежду си.“ (Посланието,

2Кор.5:18 – мой превод). Предлагам ви 7 библейски стъпки за възстановяване на общуването:
Молете се на Бога, преди да разговаряте с човека. Обсъдете проблема с Бога. Ако първо се

помолите на Бога за разрешаването на конфликта ви с някой приятел, а не злословите по негов адрес,
вие ще установите, че Бог или е променил вашето сърце или е променил поведението вашия приятел,
без вие да се намесвате. Всичките ви взаимоотношения ще бъдат изгладени, ако се молите повече за
тях.  Както е правел Давид в псалмите,  използвайте молитвата,  за да обсъдите ситуацията с Бога.
Кажете му за безизходицата, в която се намирате. Викайте към Бога. Той никога не е изненадан или
разтревожен от вашия гняв, болка, рисковано положение или други емоции. Кажете му точно как се
чувствате. Причината на повечето конфликти са незадоволените нужди. Някои тези нужди могат да
бъдат задоволени единствено от Бога. Когато очаквате някой – приятел, съпруг, съпруга, началник или
член на семейството – да задоволи нужда, която единствено Бог може да задоволи, вие обричате себе
си на разочарование и горчивина. Никой човек не може да задоволи всичките ви нужди – единствено
Бог може да направи това. Апостол Яков казал, че много от конфликтите ни са причинявани от това,
че  не  се  молим:  „Кое  причинява  борби  и  препирни  сред  вас?...Искате  нещо,  но  не  го
получавате...Нямате, защото не молите Бога.“ (Як.4:1-2 – мой превод) Вместо да гледаме към Бога,
ние гледаме към другите хора с очакването те да ни направят щастливи, а после се ядосваме, когато те
ни разочароват. Бог казва: „Защо първо не дойде при Мен?“

Винаги вземайте инициативата  . Няма никакво значение дали вие сте човекът, който е причинил  
обидата, или сте обиденият: Бог очаква вие да направите първата крачка. Не чакайте другата страна
да  направи  това.  Вие  идете  при  другата  страна.  Възстановяването  на  прекъснатото  общуване  е
толкова важно, че Исус е заповядал то да има предимство пред груповото поклонение. Той казал: „Ако
влезеш в твоето място на поклонение и се каниш да направиш жертвоприношение, и внезапно си
спомниш  недоволството,  което   приятел  има  против  теб,  изостави  жертвоприношението  си,
напусни веднага, иди при този приятел и се помири с него. Тогава, и само тогава, се върни обратно и
направи  жертвоприношението  си  пред  Бога.“  (Посланието,  Мат.  3:23  –  мой  превод)  Когато
взаимоотношението е обтегнато или прекъснато, веднага планирай среща за помирение. Не отлагай,
не  се  извинявай,  нито  обещавай:  „Някои  ден  ще  направя  това.“  Определи  дата  на  срещата  да  е
възможно по-скоро. Забавянето само задълбочава негодуванието и влошава положението. Когато има
конфликт, времето въобще не лекува, а само прави раната да загноява. Освен това бързата ви реакция
намалява духовната вреда за вас. Библията казва, че грях, включително неразрешен конфликт, блокира
отношението ни с Бога и пречи да получаваме отговори на нашите молитви, а това ни прави да се
отчайваме. Приятелите на Йов му напомнили: „Глупаво и неразумно е да изтормозваш себе си до
смърт с негодуванието си“ (Йов 5:2 – мой превод) и „Ти само нараняваш себе си с твоя гняв“ (Йов
18:4 – мой превод). 

Успехът на срещата за помирение често пъти зависи от изборът на правилното време и
мястото за срещата. Не отивайте на срещата, когато сте уморен, когато бързате или когато срещата
ще бъдете прекъсната от нещо друго. Най-доброто време за срещата е, когато и двамата сте в най-
добро настроение.  Съчувствайте на чувствата на другата страна.  Повече слушайте и говорете по-
малко. Преди да се опитате да разрешите някакъв спор, първо трябва да чуете какво чувства другата
страна.  Павел  съветва:  „Внимавайте  за  интересите  на  другите,  а  не  само  за  собствените  си
интереси“ (Фил.2:4 – мой превод). Изразът „внимавайте за“ е превод на гръцката дума  skopos, от
която произлизат думите „телескоп“ и „микроскоп.“ Това означава да „бъдем много внимателни“! 

Фокусирайте се в чувствата на другите хора, а не във фактите. Започнете със съчувствието
към техните чувства, а не с решенията на конфликта, които предлагате. Не се опитвайте в началото да
обяснявате на хората как се чувстват те. Просто ги слушайте и им позволете те свободно да изкажат
емоциите си, без да се чувстват принудени да се защитават. Потвърждавайте с кимане на глава, че ги
разбирате,  даже  когато  не  сте  съгласен  с  тях.  Чувствата  не  винаги  са  правилни  или  логични.
Всъщност, възмущението ни мотивира да постъпваме и да разсъждаваме глупаво и неразумно. Давид
признал:  „Когато мислите  ми  бяха  горчиви  и  чувствата ми  бяха  наранени,  аз  бях  глупав  като
животно“  (Пс.73:21-22  –  мой  превод).  Когато  сме  наранени,  ние  постъпваме  като  зверове.  А
Библията  ни казва  друго:  „Мъдростта на човека му  дава търпение;  за  негова прослава е  да  не
обръща внимание на обидата“ (Пр.19:11 – мой превод). Търпението е плод на мъдростта, а мъдростта
е плод на изслушването на гледната точка на другите. Изслушващият човек казва на говорещият: „Аз
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ценя  твоето  мнение,  загрижен  съм  за  нашето  взаимоотношение  и  ти  си  важен  за  мен.“  Вярно  е
клишето: „Хората не се интересуват какво знаем ние, докато не се убедят, че ние сме загрижени.“ За
да възстановим общуването „Ние трябва да носим товара да бъдем загрижени за страховете и
съмненията на другите...Нека да угаждаме на ближния си, а не на себе си и да правим това, което е
за негово добро“ (Рим.  15:1-2 – мой превод).  Жертва е  търпеливо да понасяме гнева  на другите,
особено когато той е неоснователен и необоснован. Запомнете, че точно това е направил Исус за вас.
За  да  може  да  ви  спаси,  той  изтърпял  неоснователният  и  злобен  гняв:  „Христос  не   задоволи
собствените си чувства...както казва Писанието: „Обидите на онези, които обиждаха Теб, паднаха
върху Мен““ (Рим. 15:3 – мой превод). Признайте вашата вина за конфликта. Ако сериозно искате да
възстановите една връзка, трябва да започнете с признаването на вашите собствени грешки или грях.
Исус казал, че рецептата за да виждаме по-ясно нещата около нас, е следната: „Първо извади гредата
от  собственото  си  око;  тогава  може  би  ще  виждаш  достатъчно  добре,  за  да  извадиш
стърготината от окото на приятеля си“ (Мат.7:5 – мой превод). 

Тъй като всички ние имаме неща, които не разбираме, може би вие ще трябва да помолите някой
трети човек да ви помогне, за да прецените собствените си действия, преди за се срещнете с човека, с
когото сте в конфликт. Освен това се помолете на Бога да ви покаже каква е вашата вина за този
проблем. Попитайте Бога: „Аз ли съм причината за този проблем? Аз ли не постъпвах правилно, аз ли
бях нечувствителен или пък бях твърде чувствителен?“ Библията казва:  „Ако твърдим, че нямаме
грях, ние само лъжем себе си“ (1Йоан 1:8 – мой превод).

Признаването  на  собствената  вина  е  могъщ  инструмент  за  сдобряването.  Често  пъти
начинът, по който се справяме с някой конфликт предизвиква още по-голямо нараняване, отколкото
първоначалния проблем. Когато в началото смирено признаете собствените си грешки, това охлажда
гнева  на  другия  човек  и  го  лишава  от  оръжията,  с  които е  планирал  да  ви  атакува,  защото  той
вероятно е очаквал вие да се защитавате. Не се оправдавайте и завъртайте посоката на обвинението;
просто  искрено  признайте  своята  част  от  вината  за  този  конфликт.  Поемете  отговорността  за
грешките  си и помолете  другия  човек да ви прости.  Атакувайте  проблема,  а  не  човека. Няма да
можете да разрешите проблема, ако сте се концентрирал в обвинението. Длъжен сте да изберете едно
от двете.  Библията казва:  „Любезен отговор укротява гнева,  а  острият език запалва пожара на
яростта“ (Пр.15:1 – мой превод). Никога няма да можете да постигнете целта си, ако сте ядосан,
поради това разумно подбирайте думите си. Мекият отговор винаги е по-добър от подигравателния. 

Когато разрешавате конфликт, начинът, по който говорите е талкова важен, както и това,
което казвате.  Ако говорите обвиняващо,  това  което казвате  ще бъде прието защитно от  другия
човек. Бог ни казва: „Мъдрият и зрял човек е известен заради своето разбиране. Колкото по-приятни
са думите му, толкова по-убедителен е той“ (Пр.16:21 – мой превод). Заядливостта никога не помага.
Никога не сте убедителен, когато сте оскърбителен. 

По време на Студената война двете страни се договориха, че някои видове оръжия са толкова
унищожителни,  че  никога  не  трябва  да  бъдат  употребявани.  Днес  химическите  и  биологичните
оръжия са забранени, а складовите запаси на атомни оръжия се намаляват и унищожават.  Заради
общуването вие трябва да унищожите своя арсенал от атомни оръжия срещу взаимоотношенията,
като  порицаването, подценяването, сравняването, поставянето на етикети, обидите, снизходителното
отношение и сарказъма. Павел обобщава това по следния начин: „Не употребявайте вредни, а само
полезни  думи,  думи,  които изграждат и  предоставят това,  което  е  нужно,  с  цел  това,  което
казвате да допринася добро за онези, които ви слушат“ (Еф.4:29 – мой превод).

Работете съвместно колкото се може повече. Павел казал: „Правете всичко възможно от своя
страна да живеете в мир с всеки човек“ (Рим.12:18 – мой превод). Мирът винаги има своя цена.
Понякога за него плащате с гордостта си; често пъти заради мира се лишавате от егоистичната си
фокусираност  във  вас  самият.  Заради  общуването,  полагайте  всички  усилия  за  постигането  на
компромис,  приспособявайте  се  към  другите  и  показвайте  предпочитания  към  това,  от  което  се
нуждаят те.  Парафразирано,  7-мото блаженство на Исус казва:  „Блажени сте,  когато показвате на
хората как да живеят съвместно, а не да се съревновават или да воюват помежду си. Тогава откривате
кой всъщност сте вие и къде е вашето място в Божието семейство.“  Когато разрешавате конфликт,
начинът, по който говорите е талкова важен, както и това, което казвате.

Сдобряването се  фокусира в  отношението,  а  решението се фокусира  в  проблема.  Поставяйте
ударението върху сдобряването, а не върху решението. Не е реалистично да очаквате всички хора да
са съгласни с всичко. Когато се фокусираме в сдобряването, проблемът загубва своята значимост и
често пъти става несравнимо по-маловажен. Ние можем да възобновим отношението, даже когато не
сме способни да преодолеем различията в позициите си. 
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Често пъти християните имат основателни и искрени несъгласия, и различия в мненията си, но
ние можем да имаме несъгласия, без да бъдем противници. Един и същ диамант изглежда по различен
начин, когато бъде гледан от различни гледни точки. 

Бог очаква от нас единство, а не еднообразие и ние можем да разговаряме, държейки се ръка за
ръка, без да се гледаме втренчено в очите по всяка тема. Това не означава, че вие се отказвате да
търсите решение. Може би вие ще трябва да продължите да обсъждате и даже да спорите,  но правете
това в духа на хармонията. Сдобряването означава вие да заровите томахавката, но не е задължително
с нея да заравяте и темата, по която имате различия с другия човек.

На кого ще трябва да се обадите като резултат от тази глава? С кого ще трябва да възстановите
общуването си? Нито за секунда не отлагайте. Спрете се веднага и говорете с Бога за този човек. След
това вземете телефона и започнете процеса на сдобряването. Тези 7 стъпки са прости, но не са лесни.
Налага се да направите сериозни усилия, за да възстановите дадено взаимоотношение. Поради това
Павел ни призовава: „Работете здраво за да живеете в мир с другите“ (Рим.14:19 – мой превод). Но
когато  работите  за  мира,  вие  правите  това,  което  Бог  би  направил.  Поради  това  Бог  казва,  че
миротворците са негови деца. 

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Винаги си заслужава да бъдат възстановявани взаимоотношенията.
Стих за запомняне: „Правете всичко възможно от своя страна да живеете в мир с всеки човек“

(Рим.12:18 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Днес с кого трябва да възстановя прекъснатото ни взаимоотношение?

Ден 21

    Защитавайте църквата си

“Вие сте свързани заедно с мира чрез Духът, поради това се старайте да продължавате заедно
по този начин.“ (Еф. 4:3 – мой превод)

„Повече от всичко, позволявайте на любовта да направлява живота ви, защото тогава цялата
църква ще стои заедно в съвършена хармония.“ (Кол.3:14 – мой превод)

Ваша работа е да  защитавате единството на вашата църква. Единството в църквата е толкова
важно, че Новия Завет посвещава по-голямо внимание на него, отколкото на небето, или на ада. Бог
силно желае ние да живеем в единство и хармония помежду си. Единството е душата на общуването.
Унищожете единството и вие ще изтръгнете сърцето от тялото на Христос. Единството е сърцевината,
то е същината и начинът, по който Бог иска ние да живеем заедно в неговата църква.  Троицата е
нашият върховен модел за единството. Отец, Синът и Святия Дух са напълно обединени като едно.
Самият Бог е най-висшият пример за жертвоготовна обич,  за смирено фокусиране в другите и за
съвършена хармония.

Подобно на всеки родител, нашит небесен Отец се наслаждава, когато вижда че децата му живеят
в мир помежду си. В последните мигове, преди да бъде арестуван, Исус се молил страстно за нашето
единство.  В  предсмъртните  си  часове  той е  мислил най-много за  нашето единство.  Това  показва
значимостта на тази тема. За Бога най-важното нещо на земята е неговата църква. Той е платил най-
високата цена за нея и иска тя да бъде защитавана, особено от опустошителното увреждане, което е
причинявано от разделението, конфликта и липсата на хармония. Ако сте част от Божието семейство,
ваша е отговорността да защитавате единството във вашата църква.  Бог ви е възложил чрез Исус
Христос да правите всичко възможно за да защитавате единството, да предпазвате общуването и да
подкрепяте  хармонията  във  вашето  църковно  семейство  и  сред  вярващите.  Библията  казва:
„Старайте се да запазвате единството на Духа чрез връзката на мира.“ (Еф.4:3 – мой превод)

Как трябва да правим това? Библията ни дава практичен съвет. Фокусирайте се в нещата, по които
имаме съгласие,  а  не в нашите различия.  Павел ни казва:  „Нека да се  концентрираме в нещата,
които работи за хармонията и за израстването на характера на всеки един от нас“ (Рим.14:19 –
мой превод). Като вярващи хора, ние споделяме един Господ, едно тяло, една цел, един Отец, един
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Дух, една надежда, една вяра, едно кръщение и една обич. Ние участваме в същото спасение, в същия
живот и в същото бъдеще – неща, които са много по-важни от всяко различие, което бихме могли да
споменем. Това са нещата, а не личните ни различия, в които трябва да се фокусираме. 

Трябва да помним, че Бог е този, който избра да ни даде различни лични качества и да имаме
различни предпочитания,  с цел да можем да ценим и да се  наслаждаваме на тези различия,  а не
просто да ги търпим. Бог иска единство, а не еднообразие. Но заради единството ние никога не трябва
да позволяваме на различията да ни разделят.  Трябва да оставаме фокусирани в това, което е най-
важно – да се научим да се обичаме един друг така, както Бог ни обикна и да изпълняваме 5-те цели
на Бога за всеки от нас и за неговата църква.

 За  Бога  най-важното  нещо на  земята  е  неговата  църква.  Конфликтът обикновено е  знак,  че
фокуса ни е бил преместен върху неща, които са по-малко важни и са наричани в Библията с името
„спорните  неща“  (Рим.14:1).  Когато  се  фокусираме  върху  личните  качества,  предпочитанията,
тълкуванията, стиловете или методите, винаги възниква разделение. Но ако се концентрираме върху
взаимната обич и изпълнението на целите на Бога в живота ни, резултатът от това е хармония сред
християните. Павел призовавал: „Нека да има истинска хармония, за да няма разделения в църквата.
Моля ви да бъдете с един ум, обединени в мисленето и целта“ (1Кор. 1:10 – мой превод). 

Бъдете реалисти в очакванията си. След като веднъж сте открили какво е намерението на Бога за
истинското  общуване,  лесно  е  да  се  обезкуражите  от  пропастта  между  идеала  и  реалността  във
вашата  църква.  Трябва  страстно  да  обичаме  църквата,  въпреки  нейните  несъвършенства.
Бленуването  за  идеала,  което  е  придружено  с  критика  на  реалността,  е  доказателство  за
незрялост. От друга страна, примирението с реалността, което е лишено от жаждата за достигане на
идеала, е самодоволство. Зрелостта означава да живеем с това напрежение, а не да бягаме от него.
(Коментар: Иначе казано, това е наш кръст, който трябва да носим. Д. Пр.)

Други християни ще ви разочароват и ще ви изоставят, но това не е оправдание вие да престанете
да общувате с тях. Те са вашето семейство, независимо че не постъпват като такива и вие не можете
просто да ги изоставите. Вместо да правите това, Бог ви казва: „Бъдете търпеливи един към друг и
поради обичта си, бъдете снизходителни към взаимните си грешки“ (Еф. 4:2 – мой превод).  

Трябва страстно да обичаме църквата, въпреки нейните несъвършенства. Хората се лишават от
илюзиите си за църквата поради много на брой разбираеми причини. Списъкът на тези причини може
да е доста дълъг: конфликти, лицемерие, пренебрежение, дребнавост, законичество и други грехове.
Вместо да бъдем шокирани и изненадани, ние трябва да помним, че църквата е направена от истински
грешници и че самите ние сме грешни хора! Тъй като сме грешни хора, ние взаимно се нараняваме,
понякога  съзнателно,  друг  път  –  несъзнателно.  Но вместо да  напускаме  църквата,  ние  трябва  да
оставаме  в  нея  и  да  работим  за  нейната  промяна,  ако  въобще  е  възможно.  Сдобряването,  а  не
бягството, е пътят към по-силния характер и по-задълбоченото общуване. 

Напускането на вашата църква е първият знак за разочарование или за лишаване от илюзиите,
което е признак за незрялост. Бог има неща, на които иска да научи както вас самият, така и другите
християни.  Между другото, няма съвършена църква, в която да отидете. Всяка църква си има свои
набор от слабости и проблеми. Вие отново ще бъдете разочарован. Гручо Маркс ( Коментар: Един от 5-
мата прочути в САЩ братя Маркс (1890-1977), комедиант и телевизионен шоумен, прочут с остроумните си фрази. Д.
Пр) се прочул с изказването си, че „не би искал да принадлежи към който и да е клуб, който би го
пуснал да влезе в него.“  Ако една църква трябва да е съвършена, за да ви задоволи, същото  това
съвършенство ще ви изключи от нея, защото самият вие не сте съвършен!

Германският пастор Дитрих Бонхофер, който загинал като мъченик заради съпротивата си срещу
нацистите,  написал една  класическа  книга  за  общуването,  озаглавена  „Живот заедно.“  В нея  той
предполага, че лишаването от илюзията по отношение на местната ни църква е добро нещо, защото
разрушава фалшивите ни очаквания за съвършенство.  Колкото по-бързо се откажем от илюзията, че
църквата трябва да е съвършена, за да я обичаме и колкото по-бързо престанем да претендираме, ние
започнем да признаваме, че  сме несъвършени и се нуждаем от Божията милост. Това е началото на
истинското общуване.

Всяка църква може да постави една табелка на входа,  на която да пише: „Това не е място за
съвършени хора. Това е място само за онези, които признават, че са грешни хора, че имат нужда от
Божията милост и искат да израстват.“ Бонхофер казал: „Този, който обича своята мечта за общество,
което е по-висше от самото християнското общество, се превръща в разрушител на християнската
църква...Ако ежедневно не благодарим на Бога за християнското общество, в което ни е поставил,
въпреки че там няма велики чудеса, въпреки че там липсват богатства, а има много слабости, слаба
вяра и трудности; ако, обратното, постоянно продължаваме да се оплакваме, че всичко е незначително
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и дребно, тогава ние пречим на Бога да позволи на църквата ни да израства.“ 
Избирайте  да  окуражавате,  а  не  да  критикувате.  Винаги  е  по-лесно  човек  да  стой  край

страничната линия на футболното игрище и да да дава съвети оттам на играчите, отколкото да излезе
на  терена,  да  се  включи  в  играта  и  да  има  принос.  Бог  постоянно  ни  предупреждава  да  не  се
критикуваме, да не се сравняваме или да се съдим взаимно. Когато критикувате някой християни за
това, което той прави с вяра и поради искреното си убеждение, вие навлизате в обсега на работата на
Бога: „Какво право имаш ти, за да критикуваш слугите на някой друг? Само техният Господ може
да решава дали те постъпват правилно“ (Рим.14:4 – мой превод). Павел добавя, че ние не трябва да
съдим или да гледаме пренебрежително другите християни, чиито убеждения се различават от нашите
убеждения:  „Защо  тогава  критикуваш  делата  на  своя  брат,  защо  се  опитваш  да  го  направиш
незначителен? Един ден всички ние ще бъдем съдени не според взаимните си стандарти, нито даже
според собствените ни стандарти, а според стандарта на Христос“ (Рим. 14:10 – мой превод).

Когато аз осъдя друг християнин, веднага се случват 4 неща: изгубвам общението си с Бога;
изваждам наяве собствената си гордост и несигурност; издигам себе си нагоре, за да бъда съден от
Бога; и навреждам на общението в църквата.  Критикуващият дух е скъпо струващ порок. Библията
казва, че Сатаната е „обвинителят на нашите братя“ (Откр.12:10 – мой превод). Това е работата на
Сатаната: да обвинява, да се оплаква и да критикува членовете на Божието семейство. Всеки път,
когато правим същото, ние сме подлъгвани да вършим работата на Сатаната. 

Запомнете, другите християни, въпреки че може да сте много несъгласен с тях, не са истинските
врагове. Всяко време, което пропилявате за да се сравнявате или да критикувате други християни е
време, което би трябвало да използвате за изграждането на единството на нашето общуване. Библията
казва:  „Нека се  споразумеем да използваме цялата си  енергия  за  да  живеем в  мир помежду си.
Помагайте на другите с окуражителни думи; не ги потискайте като им посочвате грешките им“
(Посланието, Рим.14:19-20 – мой превод).

Отказвайте да слушате клюки. Клюката е разпространяване на информация, когато вие нито сте
част  от  проблема,  нито сте  част  от  решението.  Вие  знаете,  че  разпространяването на  клюките  е
неправилно,  но  вие  даже  ни  би  трябвало  и  да  ги  слушате,  ако  искате  да  запазите  църквата  си.
Слушането на клюки прилича на приемането на откраднато имущество и то ви прави също да сте
виновен за престъплението. Когато някой започне да ви разказва клюки, имайте смелостта да кажете:
„Моля те, спри! Не искам да знам за това. Говорил ли си директно с този човек?“ Хората, които ви
разказват клюки, ще разказват пред другите хора клюки и за вас. На тях не може да се доверявате. Ако
слушате клюки, Бог казва, че вие сте сплетник. „Сплетникът слуша сплетници.“ Това са онези хора,
които разцепват църкви и мислят единствено за себе си. 

 Казано е, че най-големите рани в Божието стадо обикновено са причинявани от други овце, а не
от  вълците.  Павел  предупреждава  за  „християни-канибали,“  които  се  изпояждат  взаимно  и
унищожават общението. Библията казва, че този вид сплетници трябва да бъдат избягвани. „Клюката
разкрива тайни; поради това не се  събирай с дрънкало“ (Пр.20:19 – мой превод). Най-бързият начин
да се сложи край на конфликт в църквата или в някоя малка група, е с любов да се противопоставим
на хората,  които разпространяват  клюки и настойчиво да им кажем да престанат  да правят това.
Соломон е казал: „Огънят загасва поради липсата на гориво, а напрегнатите отношения изчезват,
когато клюките престанат“ (Пр.26:20 – мой превод).

Прилагайте  Божият  метод  да  разрешаване  на  конфликта.  В  допълнение  към  принципите,
споменати в предишната глава Исус дава на църквата един прост метод, състоящ се от 3 стъпки: „Ако
вярващ брат те обиди, иди при него и му кажи, и нека това да си остане между вас двамата. Ако
той те послуша, ти си създал приятел.  А ако не те послуша, вземи със себе си един или двама
вярващи, с цел присъствието на свидетели да гарантира истината и се опитай отново. И ако той
продължи да не те слуша, кажи това на църквата“ (Мат.18:15-17 – мой превод).

По време на конфликт, вместо смело да говорим истината с любов на човекът, който ни е обидил,
е изкушаващо да се оплачем пред трети човек.  Това само влошава положението. Вместо да правите
това,  трябва  да идете директно при човека,  който ви е  засегнал.  Противопоставянето насаме,  без
присъствието на трети човек, е първата крачка, която винаги трябва да правите и то възможно най-
бързо. Ако не успеете да разрешите проблема само двамата, следващата стъпка е да вземете един или
двама свидетели за да ви помогнат и да потвърдят за наличието на този проблем и да се опитате да
възстановите отношенията си с човекът, който ви е обидил. А какво трябва да направите, ако този
човек въпреки това продължава упорито да не признава грешката си? Исус казва да разкажете за това
пред църквата. И ако човекът въпреки всичко отказва да слуша, вие трябва да се отнасяте към него
като към невярващ човек.
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Подкрепяйте вашия пастор и лидерите.  Няма съвършени лидери, но Бог дава отговорности и
власт  на  лидерите,  за  да  поддържат  единството  на  църквата.  По  време  на  междуличностните
конфликти това е неблагодарна работа. Често пъти пасторите имат неприятната задача да изпълняват
ролята на посредник между обидените,  противопоставящите се или незрели членове на църквата.
Освен това на тях е възложена невъзможната задача да се опитват да направят щастлив всеки член на
църквата, която даже Исус не би могъл да изпълни!

Ние защитаваме общуването, когато отдаваме почит на онези, които ни служат, като ни водят.
Библията е ясна относно начина, по който ние трябва да се отнасяме към онези, които ни служат:
„Бъдете отзивчиви към вашите пастори. Вслушвайте се в съвета им. Те бдят за състоянието на
вашия  живот  и  работа,  и  се  намират  под  взискателния  контрол  на  Бога.  Допринасяйте  за
радостта на тяхното водачество и не увеличавайте тежката им работа. Защо бихте искали да
правите нещата по-трудни за тях?“ (Евр.13:17 – мой превод). Един пасторите ще застанат пред Бога
и ще дават отчет доколко добре са се грижили за вас. „Те постоянно ви наблюдават като хора, които
ще трябва да дават отчет“ (Евр.13:17 – мой превод). Но и вие ще давате отчет. Ще давате отчет ред
Бога за това, доколко добре сте вървели след водачите си.

Библията дава на пасторите много подробни указания за начина, по който те трябва да се отнасят
към хората, които причиняват разделение в църквата. Пасторите трябва да избягват да спорят с такива
хора, а да ги поучават спокойно, като се молят, с цел те да се променят; да предупреждават онези хора,
които обичат да спорят и за се заяждат; да призовават за хармония и единство; да укоряват хората,
които  не  се  отнасят  уважително  към  водачите;  и  да  отстраняват  от  църквата  онези,  които
предизвикват  разцепление,  след  като  2  пъти  са  ги  предупредили  и  те  са  пренебрегнали  тези
предупреждения.

Ние  защитаваме  общението,  когато  отдаваме  почит  на  хората,  които  служат,  като  ни  водят.
Пасторите и старейшините се нуждаят от нашите молитви, окуражения, признателност и обич. На нас
ни  е  заповядано:  „Почитайте  водачите,  които  работят  толкова  усърдно  за  вас,  на  които  е
възложена отговорността да ви подтикват и напътстват във вашето подчинение. Отрупвайте ги
с признателност и любов!“ (1Сол.5:12-13 – мой превод). 

Призовавам ви да приемете своята отговорност да защитавате и да подкрепяте единството на
вашата църква. Полагайте всички усилия за това и Бог ще бъде удовлетворен. Не винаги това ще е
лесно.  Понякога  ще  трябва  да  правите  това,  което  е  най-добро  за  Тялото,  а  не  за  вас  и  ще
демонстрирате предпочитания към другите, а не към вас самият. Това е една от причините Бог да ни
постави в църковното семейство – да ни научи да бъдем щедри. В църквата вместо „аз“ и „мое,“ ние
се  научаваме  да  казваме  „ние“  и  „наше.“  Бог  казва:  „Не  мислете  всеки  за  своето  собствено
добруване. Мислете за другите християни и за това, което е най-доброто за тях.“ (Фил.2:4 – мой
превод). Бог благославя църквите, които са обединени. 

В църквата в Седлбек всеки член подписва договор, в който има обещание да бъде защитавано
единството на нашата църква. Вследствие от това, в църквата никога не е имало конфликт, който да
разцепва общуването ни. Също толкова важно е, че понеже общността на църквата ни е любяща и
обединена, много хора искат да станат членове на нашата църква! През последните 7 години църквата
е  кръстила  над 9100 нови вярващи.  Когато Бог има голяма група  бебета във  вярата,  той иска  да
доставя и търси, за да намери най-топлата църква-инкубатор.

Какво правите вие лично, за да направите вашата църковно семейство по-топло и обичащо? Има
много  хора  във  вашето  общество,  които  търсят  любовна  и  мястото,  към  което  да  принадлежат.
Истината  е,  че  всеки  човек  има  нужда  да  бъде  обичан  и  когато  хората  намерят  църква,  където
членовете наистина обичат и се грижат един за друг, вие ще трябва да заключвате вратите, за да ги
държите извън църквата. 

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Моя е отговорността да защитавам единството на моята църква.
Стих за  запомняне:  „Нека да се концентрираме в нещата, които работят за хармонията и

израстването на нашето общуване заедно“ (Рим.14:19 – мой превод).
Въпрос за обмисляне: Какво правя сега лично аз за запазването на единството на моето църковно

семейство?
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Ден 22

    Вие бяхте създаден да бъдете като Христос

“Нека  корените  ви  да  се  вкореняват  дълбоко  в  Христос  и  да  изсмукват  храна  от  него,
внимавайте да продължавате да растете в Господа и да ставате силни и деятелни в истината.“
(Кол. 2:7 – мой превод)

„Още от самото начало Бог е знаел какво прави.  Още от началото той решил да формира
живота  на  хората,  които  го  обичат да  прилича  на  живота  на  неговия  Син...В  Него  виждаме
оригиналният замисъл за форма на нашия живот.“ (Посланието, Рим.8:29 – мой превод)

„Гледаме  към  този  син  и  виждаме  оригиналното  Божие  намерение  във  всичко,  което  е
създадено.“ (Кол.1:15 – мой превод)

Вие бяхте създаден за да станете като Христос. Още от самото начало Божият план е бил да ви
направи  като  своя  Син,  Исус.  Това  е  вашата  съдба  и  това  е  третата  цел  на  живота  ви.  При
Сътворението Бог обявил намерението си: „Тогава Бог каза: „Нека направя човешките същества по
наш образ и подобие.“ (Бит.1:26 – мой превод)

От всичко, което е създадено от Бога, единствено хората са направени „по Божия образ.“ Това е
огромна привилегия и ни дава достойнство. Ние не знаем всичко, което се подразбира от тази фраза,
но  със  сигурност  знаем някои от  нещата,  които  попадат  в  обхвата  й:  Подобно  на  Бога,  ние  сме
духовни  същества  –  нашите  духове  са  безсмъртни  и  ще  надживеят  празните  ни  тела;  ние  сме
интелектуалци – можем да мислим, да разсъждаваме и да разрешаваме проблеми; подобно на Бога,
ние можем да обичаме и да бъдем обичани; ние имаме съзнание за морал – можем да различаваме
правилното от погрешното, което ни прави отговорни пред Бога.

Библията казва, че всички хора, не само вярващите, притежават частица от образа на Бога; поради
това убийството и аборта са нередни. Но нашия образът е недовършен и е бил повреден, и унищожен
от греха.  Поради това Бог изпратил Исус със задачата да възстанови целия образ,  който ние сме
изгубили. Как изглежда пълният „образ и подобие“ на Бога? Той прилича на Исус Христос! Библията
казва, че Исус е „точната прилика на Бога“ (Евр.1:3 – мой превод), „видимия образ на невидимия
Бог“ (Кол.1:15 – мой превод) и „точното изобразяване на неговата природа“ (Евр.1:3 – мой превод).
По отношение на семейната прилика хората често използват израза „какъвто е бащата,  такъв е и
синът.“ Когато хората видят, че децата ми приличат на мен, това ми доставя удоволствие. И Бог иска
негови деца  да  приличат  на  него.  Библията  казва:  „Вие бяхте...създадени да  приличате на Бога,
наистина праведни и святи.“ (Еф.4:24 – мой превод) 

Позволете ми да бъда абсолютно ясен: Вие никога няма да станете Бог, нито даже малък бог. Тази
горделива лъжа е най-старото изкушение на Сатаната. Той обещал на Адам и Ева, че ако последват
съвета му, „ще бъдете като Бога“ (Бит.3:15). Много религии и философите от движението „Нова
Ера“ подкрепят старата лъжа, че ние сме богове или че можем да станем богове. Желанието да бъдем
бог се демонстрира всеки път, когато се опитваме да контролираме обстоятелствата, в които живеем;
бъдещето си; и хората около нас. Но понеже сме създания, ние никога няма да бъдем Създателят. Бог
не иска вие да станете бог; той иска вие да приличате на Бога – да възприемете неговите ценности,
неговото  поведение  и  неговия  характер.  Библията  казва:  „Придобивайте  изцяло  новия  начин  на
живеене  –  живот,  оформен от Бога,  живот,  обновяван  отвътре навън и създаващ себе  си  във
вашето поведение, както Бог точно възпроизвежда характера си във вас.“ (Посланието, Еф.4:24-
мой превод) 

Основната цел на Бога за живота ви на земята не е да живеете удобно, а да развиете характера си.
Той иска да израствате духовно и да станете подобен на Христос. Да станете подобен на Христос не
означава да изгубите собствената си самоличност или да се превърнете в някакъв безмозъчен клонинг.
Бог ви е създал да бъдете уникален, поради което той със сигурност не иска да унищожи вашата
уникалност.  Приликата с Христос е свързана изцяло с промяната на вашия характер, а не на вашата
самоличност. 

Бог иска придобиете този вид характер, който е описан в блаженствата на Исус (Мат.5:1-12), в
плодът на Духа (Гал.5.5:22-23), в най-великата глава за любовта, написана от Павел (1Кор.13) и в
списъка на Петър на характерните черти на ефективния и плодотворен живот (1Пет.1:13-25). Всеки
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път, когато забравите, че характерът е една от целите на Бога за живота ви, вие се обезсърчавате от
обстоятелствата в които живеете. Тогава започнете да се чудите: „Защо на мен ми се случи това нещо?
Защо имам такива трудности?“ Един от отговорите е, че този живот се предполага, че ще бъде труден,
защото точно преодоляването на трудностите ни прави способни да израстваме. Запомнете - земята не
е небето! 

Много християни погрешно тълкуват, че обещанието на Исус за „изобилния живот“ (Йоан 10:10)
означава съвършено здраве, охолен живот, постоянно щастие, осъществяване на всичките ви мечти и
незабавно освобождаване от проблемите чрез вяра и молитва. С една дума – те очакват християнския
живот да е лесен.  Те очакват небе на земята. Тази фокусирана в егото ви гледна точка третира Бога
като някакъв джин (дух), който просто съществува, само за да ви обслужва във вашия егоистичен
стремеж за лично задоволяване.  Но Бог не е ваш слуга и ако вие сте се подлъгали да вярвате на
представата, че живота ще е лесен, вие или много грубо ще бъдете лишен от илюзиите си или ще
живеете в постоянно отричане на реалността. 

Никога  не  забравяйте,  че  вие  не  живеете  заради вас  самият!  Вие  съществувате  заради
намеренията на Бога, а не обратното. Защо би трябвало Бог да осигурява наличието на небе на
земята, след като той е планирал истинското небе за вас във вечността? Бог ни дава нашия престой на
земята, за да изградим и заздравим характера си, с който ще живеем на небето. Основната цел на Бога
за живота ви на земята не е да живеете удобно, а да развиете характера си.

Божият Дух работи във вас
Работата  на  Божият Дух е  да произведе във  вас  характер,  подобен на характера  на  Христос.

Библията казва: „Когато Духът на Господа работи вътре в нас, ние ставаме все повече и повече
като него и отразяваме славата му още повече.“ (2Кор.3:18 – мой превод) Този процес на нашето
променяне, за да ставаме все повече като Исус, се нарича освещаване и това е третата цел в
живота ви  на земята.  Със  собствената  си  сила  вие  не  можете  да  възпроизведете  характера  на
Христос. За това не са достатъчни силата на волята, нито решенията, които обикновено вземаме в
навечерието на всяка Нова Година, нито нашите най-добри намерения.  Единствено Светия Дух има
силата да прави промените, които Бог иска да направи в живота ни. Библията казва: „Бог работи във
вас,  давайки  ви  желанието  да  се  подчинявате  на  него  и  силата  да  правите  това,  което  го
наслаждава.“ (Фил.2:13 – мой превод)

Споменете  за „силата на Святия Дух“ и много хора си започват да си мислят за демонстрации на
чудеса и за силни емоции. Но през по-голямата час от времето силата на Светия Дух работи в живота
ви чрез тихи и непретенциозни начини, за които вие даже не знаете или не можете да усетите. Често
пъти Светия Дух ни побутва с „нежен шепот.“ (Коментар: Но за да чуем този нежен шепот, ние трябва
да имаме периоди на тишина и самота, без вниманието ни да е отклонявано от телевизия, радио, компютър
или  телефон.  Тишината  е  прекрасно  условие  за  разговор  с  Бога.  Д.  Пр.)  Приликата  с  Христос  не  се
произвежда чрез имитиране,  а чрез обитаване.  Ние позволяваме на Христос да живее чрез нас.
„Това е тайната: Христос живее във вас.“ (Кол.1:27 – мой превод) 

Как се случва това в реалния живот? Това става чрез изборите, които правим ние. Ние избираме
да правим правилното нещо в ситуациите и след това вярваме, че Божият Дух ще ни даде своята сила,
любов, вяра и мъдрост да го направим. И тъй като Божият Дух живее вътре в нас, тези неща са винаги
на  наше разположение, когато ги поискаме.

Трябва да работим съвместно със Святия Дух. Навсякъде в Библията виждаме важната истина,
която постоянно се демонстрира: Светият Дух предоставя силата си в мигът, в който вие направите
крачка на вярата. Когато Исус Навин се изправил пред една непреодолима преграда - придошлите
води  на реката Йордан - те се оттеглили, щом водачите стъпили с вяра в бързо движещото се течение.
Подчинението ни привежда в действие силата на Бога. Бог иска вие да на направите първата крачка на
подчинение.  Не  чакайте  да  се  почувствате  силен  или  уверен.  Тръгнете  напред  в  своята  слабост,
правейки правилното нещо, въпреки вашите страхове и въпреки това, което чувствате. Това е начинът,
по който работите съвместно със Светия Дух и това е начинът, по който се развива вашият характер.
Библията оприличава духовното израстване с израстването на семена, с изграждането на сграда и с
растежа  на  дете.  Всяка  от  тези  метафори  изисква  активно  участие:  семенцата  трябва  да  бъдат
посадени и израслите растения трябва да бъдат отглеждани, сградите трябва да бъдат изграждани – те
не се появяват просто сами, а децата трябва да ядат и да се упражняват, за да израстват.

Въпреки че усилието няма никакъв принос за вашето спасение, то има голям принос за вашето
духовно израстване. Най-малко 8 пъти в Новия Завет ни е казано да „полагаме всички усилия или да
работим упорито“ за нашето израстване, с цел да ставаме подобни на Исус. Вие не трябва да седите
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пасивно и да очаквате това да се  случи.  В Еф.4:22-24 Павел обяснява  нашите 3 отговорности за
превръщането ни в хора, които са подобни на Христос.  Първо, ние трябва да изберем да изоставим
старото си поведение. „Всичко...свързано със стария ви начин на живот трябва да бъде изоставено.
Той е изцяло пропаднал. Отървете се от него!“ (Посланието, Еф.4:22 – мой превод). Второ, трябва да
промените начина на мисленето си. „Позволете на Духа да промени начина на мисленето ви“ (Еф.4:23
- мой превод). Библията казва че ние сме „преобразявани“ чрез обновяване на нашите умове. Гръцката
дума   metamorphosis  (използвана  в  Рим.12:2  и  в  2Кор.3:18),  се  използва  днес,  за  да  опише
удивителната промяна, през която преминава гъсеницата, превръщайки се в пеперуда. Това е красиво
онагледяване на онова, което духовно ни се случва, когато позволим на Бога да насочва мисленето ни:
ние биваме променяни отвътре навън, ставаме по-красиви и свободни, за да се издигаме нагоре до
нови висоти.  Трето, ние трябва да се „облечем“ с характера на Христос, чрез усвояването на нови
Христови навици. В същността си вашият характер е обобщение на навиците ви и това е начинът, по
който вие обичайно постъпвате. Библията казва: „Облечете новата си същност, създадена да бъде
подобна на Бога в истинска праведност и святост“ (Еф.4:24 – мой превод).

В същността си характера ви е обобщение на навиците ви. Бог използва Словото си, хората и
обстоятелствата, за да ни оформя. И трите неща са нужни за създаването на нашия характер. Библията
предоставя  истината,  от  която  се  нуждаем,  за  да  израстваме.  Хората  на  Бога  ни  предоставят
подкрепата, от която имаме нужда, за да растем, а обстоятелствата предоставят средата, от която се
нуждаем, за да се упражняваме да бъдем подобни на Христос. Ако изучавате и прилагате Библията,
ако се свързвате редовно с другите християни и ако се учите да се доверявате на Бога в трудните
ситуации, аз ви гарантирам, че вие ще станете подобен на Исус. В следващите глави ще разгледаме
всяка от тези три съставни части на израстването.

Много хора считат, че всичко, от което се нуждаем за духовния растеж, е да изучаваме Библията и
да се молим. Но някои неща в живота ни никога няма да бъдат променени само чрез изучаване на
Библията или чрез молитва. (Коментар: има една хубава българска поговорка: „Лозето не се нуждае само
от молитва, но и от мотика.“ Д. Пр.) Бог използва и хората. Обикновено той предпочита да работи чрез
хората, а не да извършва чудеса, за да можем ние да зависим един от друг чрез общуването. Бог иска
ние да израстваме заедно.

В много религии се счита, че най-духовно зрели и святи са онези хора, които са се самоизолирали
в някакви високопланински манастири, незаразени от контакта си с другите хора. Но това е огромна
измама и погрешно разбиране.  Духовната зрялост не е самотно и индивидуално занимание! Когато
сте в изолация, вие не можете да израствате в приликата си с Христос. Вие трябва да сте сред хората и
да си взаимодействате с тях. Трябва да сте част от църква и общество.  Защо? Защото истинската
духовна зрялост е изцяло свързана това да се научим да обичаме като Исус, а вие не можете да се
упражнявате да бъдете като Исус, без да имате взаимоотношения с другите хора. 

Запомнете, че целта на всичко това е любовта – да обичаме Бога и да обичаме другите хора.
Превръщането ни в хора, които са подобни на Христос е дълъг и бавен процес на израстване. До
духовната зрялост не се достига нито незабавно, нито автоматично; това е постепенно напредващо
развитие, което ще продължи през останалата част от живота ви. Говорейки за този процес, Павел
казал: „Това ще продължава докато  ние станем...зрели, точно както Христос е зрял и ние ще бъдем
напълно  като  него.“  (Еф.4:13  –  мой  превод).  Вие  сте  работа,  която  продължава.  Духовното  ви
преобразяване за да придобиете характера на Исус, ще продължи през останалата част от живота ви и
даже тогава тя няма да бъде завършена тук на земята. Тя ще бъде завършена чак когато отидете на
небето  или  когато  Исус  се  върне.  Тогава,  каквато  недовършена  работа  върху  вашия  характер  е
останала, тя ще бъде приключена. Библията казва, че когато най-накрая бъдем способни да видим
Исус съвършено, самите ние ще станем съвършени като него: „Ние даже не можем да си представим
какви ще бъдем, по време на връщането на Христос. Но знаем, че когато той се върне, ние ще бъдем
като него, защото ще го видим такъв, какъвто той наистина е.“ (1Йоан 3:2 – мой превод)

Много  от  объркванията  в  християнския  ви живот се  дължат на  пренебрегването на  простата
истина, че Бог се интересува много повече от изграждането на вашия характер, отколкото от всяко
друго нещо. Ние се тревожим тогава, когато ни изглежда, че  Бог мълчи относно конкретни неща,
които  ни  вълнуват,  като  например  „Каква  кариера  да  избера?“  Истината  е,  че  има  много  видове
кариери, които може да са според волята на Бога за вашия живот.  Бог е загрижен най-вече от това,
каквото и да правите,  да го правите така,  като би го направил Христос.  Бог се интересува много
повече от това какъв сте вие, отколкото от онова, което правите. Ние сме човешки същества, а не сме
продукт на човешките дела.  Бог е загрижен много повече за вашия характер, отколкото за вашата
кариера,  защото  във  вечността  вие  ще  занесете  характера  си,  а  не  кариерата  си.  Библията
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предупреждава: „Не се приспособявайте много към заобикалящата ви култура, че да сте част на нея
даже  без  да  се  замисляте.  Вместо  това  фокусирайте  вниманието  си  в  Бога.  Вие  ще  бъдете
променяни отвътре навън...За разлика от културата около вас, която винаги ще ви дърпа надолу до
нейното ниво на незрялост, Бог изважда най-доброто от вас и развива добре оформена зрялост във
вас.“ (Посланието, Рим.12:2 – мой превод). Трябва да вземете решение да не бъдете в хармония със
заобикалящата  ви  култура  и  да  се  фокусирате  да  ставате  все  повече  подобен  на  Исус.  Ако  не
направите  това,  други  сили  като:  приятели,  родители,  колеги  и  културата  ще  се  опитват  да  ви
формират да ставате подобен на техния образ. 

Тъжно е, че бързият преглед на голям брой популярните християнски книги разкриват, че много
от вярващите са изоставили живеенето с цел достигането на великите цели на Бога в живота им и са
се насочили към собственото си осъществяване и към емоционална стабилност. Това е нарцисизъм, а
не  ученичество.  Исус  не  е  умрял  на  кръста  просто за  да  можем ние  да  живеем  охолен  и  добре
подреден живот. Неговата цел е много по-дълбока: Той иска да ни направи да бъдем като него, преди
да  ни  отведе  на  небето.  Това  е  нашата  най-велика  привилегия,  това  е  нашата  непосредствена
отговорност  и  нашата  върховна  съдба.   Бог  се  интересува  много  повече  от  това  какъв  сте  вие,
отколкото от онова, което правите.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Аз бях създаден да стана като Исус.
Стих за запомняне:  „Когато Духът на Господа работи вътре в нас, ние ставаме все повече и

повече като него и отразяваме славата му още повече.“ (2Кор.3:18 – мой превод) 
Въпрос за обмисляне: В коя област от живота ми днес аз трябва да се моля за силата на Духа да

бъда като Христос?

Ден 23

    Как растем ние?

“Бог иска ние да израстваме...като Христос във всичко.“ (Посланието, Еф. 4:15 – мой превод)

„Ние не сме определени да останем като деца.“ (Еф.4:14 – мой превод)

Бог иска вие да израствате. Целта на небесният ви Отец за вас е да узреете и да формирате в себе
си характерните черти на Исус Христос.  Тъжно е, че милиони християни остаряват, но никога не
израстват. Те си остават натикани в доживотно духовно непълнолетие и носят памперси. Причината
за това е, че те никога не са пожелали да пораснат.

Духовното израстване не е автоматично. За това е нужен умишлен стремеж. Вие трябва да искате
да израснете, да вземете решение да израснете, да правите усилие да израснете и да упорствате в
израстването.  Ученичеството – процесът на ставането ви подобен на Христос –  винаги започва с
решение.  Исус ни призовава и ние отговаряме.  „Исус му каза:  „Ела,  бъди мой ученик.“ И така,
Матей стана и го последва“ (Мат.9:9 – мой превод). Когато първите ученици избрали да последват
Исус, те не са разбирали всички последствия от тяхното решение. Те просто отговорили на поканата
на Исус. Всичко, от което се нуждаете е да тръгнете: да решите да станете ученик. 

Животът ви се оформя предимно от нещата, към които решавате да се привържете. Тези ваши
решения могат да ви усъвършенстват или да ви унищожат, но и в двата случая те ще определят вашия
облик. Кажете ми към кои неща сте привързан и аз ще ви кажа какъв ще бъдете след 20 години . Ние
ставаме такива, каквито са нещата, към които сме се привързали. (Коментар: „С каквито хора се събира,
такъв ставаш“ - нар. поговорка. Д.Пр.) 

Точно в този момент на  избиране на привързаността  повечето хора  изпускат  Божията  цел за
техния живот.  Мнозина се страхуват да се  привържат към каквото и да е и просто са носени от
течението на живота. Други се обвързват колебливо към съперничещи си ценности, което ги отвежда
до  безизходицата  и  посредствеността.  Трети  се  привързват  изцяло  към  светските  цели,  като
забогатяване и прослава,  но накрая стигат до разочарованието и горчивината.  Всеки избор,  който
правим  има  вечни  последствия,  поради  това  е  по-добре  да  правите  мъдър  избор.  Петър
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предупреждава: „Тъй като всичко ще бъде унищожено, какви хора трябва да бъдете вие? Вие трябва
да живеете свят и набожен живот!“ (2Пет.3:11 – мой превод)

Божията час и вашата част
Приликата ви с Христос е резултат от изборите, които правите като Христос и от зависимостта ви

от неговия Дух да ви помага да изпълнявате тези избори. След като сте решили сериозно да станете
подобен на Христос, вие трябва да започнете да действате по нови начини. Ще трябва да се откажете
от  някои от  старите  навици,  да  си  създадете  нови навици и  съзнателно да  промените  начина  на
мисленето си. Бъдете уверен, че Светия Дух ще ви помага да направите тези промени. Библията казва:
„Продължавайте да изработвате спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който работи
във  вас  да  пожелавате  и  да  действате  според  неговото  добро  намерение“  (Фил.2:12-13  –  мой
превод).

Този стих показва  двете  части на  духовното израстване:  „изработвате“  и  „работи във  вас.“
„Изработвайте“ е тази част от работата, която трябва да извършвате вие и която е ваша отговорност, а
„работи във вас“ е ролята на Бога. Духовното израстване е резултат от съвместно усилие, което се
извършва от вас и от Светия Дух. Божият Дух работи заедно с нас, а не просто вътре в нас. Този стих,
който е написан за вярващите, не се отнася за това как да бъдем спасени, а как да израстваме. Той не
казва: „изработвайте“ вашето спасение, защото вие не можете да добавите нищо към онова, което
Исус вече е направил. 

По време на телесното „изработване“ вие упражнявате тялото си, за да го усъвършенствате, а не
за да направите тялото си. Когато „изработвате“ някакъв пъзел, вие вече имате изработени всички
парченца от пъзела, а вашата задача е да ги подредите правилно. Фермерите „обработват“ земята, за
да получат почва, но те само усъвършенстват нещо, което вече имат. Бог ви е дал нов живот; сега вие
сте отговорен да го усъвършенствате и развиете  „със страх и трепет.“ Това означава да се отнасяте
сериозно  към  духовното  си  израстване!  Когато  хората  се  отнасят  небрежно  към  духовното  си
израстване, това показва, че те не разбират вечните последици (както видяхме това в гл.4 и 5).

Променяйте настройката на вашия автопилот
За да промените живота си, вие трябва да промените начина на мисленето си. Зад всичко, което

правите, има някаква мисъл. Всяко поведение е мотивирано от някакво вярване и всяко действие е
подкрепяно  от  някакъв  начин  на  мислене.  Бог  е  разкрил  тези  истини  хиляди  години  преди
психолозите да разберат това: „Внимавай как мислиш, животът ти се оформя от твоите мисли“
(Пр.4:23 – мой превод). Представите си, че се возите в езеро в бързоходна моторна лодка, която има
автопилот, който е настроен да насочва лодката на изток. Ако решите да направите обратен завой и да
тръгнете на запад, вие имате два начина да промените посоката на движение на лодката. Единият
начин е да грабнете кормилото и чрез физическата си сила да я насочите в посока, която е обратна на
посоката, към която я насочва автопилота. Чрез силата на волята си вие можете да надделеете над
автопилота, но ще усещате постоянно съпротивление. След време ръцете ви ще се уморят, вие ще ги
свалите  от  кормилото  и  лодката  веднага  ще  се  насочи  обратно  на  изток,  защото  автопилота  е
програмиран да я води в тази посока. Ето това се случва, когато се опитвате да промените живота си
чрез силата  на волята си. Вие си казвате: „Ще принудя себе си да ям по-малко...да правя повече
физически упражнения...да престана да бъда неорганизиран и да закъснявам.“  Да,  чрез силата на
волята  можете  да  постигнете  краткотрайна  промяна,  но  това  създава  постоянно  вътрешно
напрежение, защото вие не сте се справили с корена на проблема. Промяната не се усеща като нещо
нормално,  поради  което  накрая  вие  се  предавате,  прекратявате  диетата  си  и  спирате  да  правите
физическите упражнения. Така бързо се връщате в старото си състояние. Ние ставаме такива, каквото
е това, към което сме се привързали.

А има и по-добър и по-лесен начин: Променете настройването на вашия автопилот – променете
начина на мисленето си.  Библията казва:  „Позволете на Бог да ви превърне в нова личност чрез
промяна  на  начина  на  мисленето  ви“  (Рим.12:2  –  мой  превод).  Първата  крачка  в  духовното  ви
израстване е да започнете да променяте начинът, по който мислите. Промяната винаги започва първо
във вашия ум. Начинът на мисленето ви определя начинът, по който се чувствате, а начинът, по който
се  чувствате  влияе  върху  начинът,  по  който  действате.  Павел  казал:  „Трябва  да  има  духовно
обновление на вашите мисли и начините ви на мислене.“ (Еф.4:23 – мой превод)

За да приличате на Христос,  вие трябва да формирате разума си,  за да стане като разума на
Христос.  В Новия  Завет  тази  духовна  промяна  се  нарича  с  думата  „разкаяние,“  която на  гръцки
буквално означава „промяна на разума ви.“ Вие се разкайвате, когато промените начинът, по който
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мислите, като възприемате начина, по който мисли Бог – за себе си, за греха, за Бога, за другите хора,
за живота, за вашето бъдеще и за всичко останало. Вие възприемате схващането и гледаната точка на
Христос.

На нас ни е заповядано „да мислим по същия начин по който мисли Христос Исус“ (Фил.2:5 –
мой превод). Правенето на това се състои от 2 части. Първата част е промяната в ума и има за цел да
престанем  да  мислим  незрели  мисли,  които  са  егоистични  и  фокусирани  в  самите  нас  -  за
задоволяване на нашите желания. Библията казва: „Престанете да мислите като децата и започнете да
мислите като зрели хора.“ По природата си бебетата са изцяло егоисти. Те мислят единствено за себе
си и за задоволяване на собствените им нужди. Те са неспособни да дават, те могат само да получават.
Това е незряло мислене.  За нещастие,  много хора никога не порастват над това ниво на мислене.
Библията казва, че егоистичното мислене е изворът на греховното поведение: „Тези, които живеят,
подчинявайки се на своето греховно его, мислят само за нещата, които иска тяхното греховно его“
(Рим.8:5 – мой превод). Втората част от мисленето като Исус означава да започнем да мислим зряло,
което ни фокусира върху другите, а не върху нас самите. Във великата глава, в която разкрива какво
представлява истинската любов, Павел стига до заключението, че мисленето за другите е белег за
зрялост. „Когато бях дете, говорех като дете, мислех като дете и разсъждавах като дете. Когато
станах мъж, аз изоставих детинските начини“ (1Кор.13:11 – мой превод).

Днес мнозина считат, че духовната зрялост се измерва чрез обема информация за Библията и за
учението на  Христос,  който знаете.  Въпреки,  че  знанието е  един от  критериите  за  измерване  на
зрелостта, има и други критерии. Християнският живот е нещо много повече от учения и убеждения;
в християнския живот се включва и поведението, и характера. Делата ни трябва да са в хармония с
убежденията  ни  и  вярванията  ни  трябва  да  бъдат  потвърждавани  с  християнско  поведение.
Християнството не е религия или философия, а е взаимоотношение и начин на живот. Сърцевината на
християнския стил на живот е  да мислим за  другите,  така както е  правел Исус,  а  не за  себе си.
Библията казва: „Ние трябва да мислим за тяхното добро и да се опитваме да им помагаме, като
правим това, което им е угодно. Даже Христос не се е опитвал да угажда на себе си“ (Рим.15:2 –
мой превод).

Мисленето за другите е сърцевината на приликата с Христос и е най-доброто доказателство за
духовното израстване. Този вид мислене не е естествен, той противоречи на начина на мислене на
светската култура, среща се рядко и е труден. За щастие, ние имаме помощ: „Бог ни е дал своя Дух.
Поради това ние не мислим по същият начин, по който мислят хората от този свят“ (1Кор.2:12 –
мой превод). В следващите няколко глави ще разгледаме инструментите, които използва Светия Дух,
за да ни помага да израстваме.

Начинът  на  мисленето  ви  определя  начинът,  по  който  се  чувствате,  а  начинът,  по  който  се
чувствате влияе върху начинът, по който действате.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Никога не е твърде късно да започна да израствам.
Стих  за  запомняне:  „Позволете  на  Бога  да  ви  променя  вътрешно  чрез  пълна  промяна  на

мисленето ви. Тогава вие ще сте способни да знаете волята на Бога – това, което е добро, което го
наслаждава и е съвършено“ (Рим.12:2б – мой превод) 

Въпрос за обмисляне: Коя е тази област от живота ми, в която трябва да престана да мисля по моя
начин и трябва да започна да мисля по Божия начин?

Ден 24

     Променяни чрез истината

“За да живеят, хората се нуждаят от нещо друго освен хляба; те трябва да се хранят с всяко
Божие слово.“ (Мат. 4:4 – мой превод)

„Божието...милостиво Слово може да ви направи да бъдете такъв, какъвто той иска да бъдете
и ви дава всичко, от което е възможно да се нуждаете.“ (Посланието, Деян.20:32 – мой превод)

Истината ни променя. Духовното израстване е процес на заменянето на лъжите с истина. Исус се
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молил: „Освети ги чрез истината; твоето слово е истина“ (Йоан 17:17).  Освещаването изисква
откровение.  Божият Дух използва Божието Слово, за да ни направи подобни на Божия Син. За да
ставаме подобни на Исус, ние трябва да изпълваме живота си с неговото Слово. Библията казва: „Чрез
Словото ние сме събрани и оформени за задачите, които Бог има за нас“ (2Тим3:17 – мой превод).

Божието Слово се различава от всяко друго слово. То е живо. Исус казал: „Думите, които съм ви
говорил, са дух и живот“ (Йоан 7:63).  Когато Бог говори, нещата се променят. Всичко около вас –
цялото създание съществува, защото „Бог каза“ (Бит.2:18). Чрез говоренето си той направил всичко да
съществува. Ако го нямаше Божието Слово, вие нямаше даже да бъдете жив. Яков казал: „Бог реши да
ни даде живот чрез словото на истината, за да можем ние да бъдем най-важните от всички неща,
които той е направил“ (Як.1:18 – мой превод).

Божият Дух използва Божието Слово, за да ни направи подобни на Божия Син. Библията е много
по-важна от  отколкото някой пътеводител в учението.  Божието Слово произвежда живот,  създава
вяра,  произвежда  промяна,  плаши  Дявола,  причинява  чудеса,  лекува  рани,  изгражда  характер,
променя  обстоятелствата,  дава  радост,  превъзмогва  нещастието,  побеждава  изкушението,  вдъхва
надежда, придава сила, очиства умовете ни, прави нещата да съществуват и е гарант за нашето вечно
бъдеще!  Ние  не  можем  да  живеем  без  Божието  Слово!  Никога  не  възприемайте  Библията  като
даденост. Вие трябва да считате, че тя е толкова важна за живота ви, колкото е важна и храната. Йов
казал:  „Ценях  думите  на устата Му повече  от ежедневния си  хляб“  (Йов 23:12  –  мой превод).
Божието Слово  е  духовна  храна,  която трябва  да  имате,  за  да  осъществите  целта  на  живота  си.
Библията е наричана нашето мляко, хляб, твърда храна и сладък десерт. Тази храна, състояща се от 4
блюда е менюто на Духа за духовно здраве и израстване. Петър ни съветва: „Жадувайте за чистото
духовно мляко, за да можете чрез него да израствате във вашето спасение“ (1Пет.2:2 – мой превод). 

ДА ПОСТОЯНСТВАМЕ В БОЖИЕТО СЛОВО
Днес се отпечатват повече Библии от когато и да било в миналото, но ако Библията стой на рафта

в библиотеката, тя е безполезна. Милиони вярващи страдат от духовна анорексия и умират от глад
поради духовно недохранване. За да бъдете здрав ученик на Исус, храненето от Божието Слово трябва
да е ваш пръв приоритет. Исус нарекъл това с думата „постоянстване“ (Коментар: В българския превод
е  използвана  думата  „пребъдване,“  но  аз  ще  използвам  думата  „постоянстване.“  Д.Пр)  Той  казал:  „Ако
постоянствате в Моето слово, тогава вие наистина сте Мои ученици“ (Йоан 8:31 – мой превод).

В  днешния  ежедневен  живот  постоянстването в  Библията  включва  3  дейности.  Аз  трябва  да
приема нейния авторитет. Библията трябва да стане господстващият стандарт в живота ми: тя да бъде
компаса, на когото да се опирам, когато определям посоката, в която вървя; тя да ме съветва за да
вземам мъдри решения; и тя да бъде стандарта, с който оценявам всичко. Библията винаги трябва да
има  първата  и  последната  дума  в  живота  ми.  Много  от  проблемите  се  появяват,  защото  ние
основаваме изборите  си  на  ненадеждни съветници:  културата  („всички  правят  така“),  традицията
(„ние винаги сме постъпвали така“), разума („струва ми се, че е логично“) или на емоциите („просто
усещах, че съм прав“). Всичките тези 4 съветници се оказали дефектни по време на Грехопадението.
Ние  имаме  нужда  от  съвършен  стандарт,  който  никога няма  да  ни  поведе  в  погрешна  посока.
Единствено Божието Слово отговаря на тези изисквания.

Соломон  ни  напомня:  „Всяко  Божие  слово  е  безупречно“  (Пр.30:5  –  мой  превод|),  а  Павел
обяснява: „Всичко в Писанието е Божие слово. Всичко в него е полезно за поука и помощ на хората,
за тяхното поправяне и за да им показва как да живеят“ (2Тим. 3:16 – мой превод). В първите
години на своето служение Били Греам преминал през период на съмнения в точността и властта на
Библията. В една лунна нощ той коленичил, облян в сълзи и казал на Бога, че въпреки наличието на
някои объркващи откъси,  които той не разбирал,   от този момент нататък той ще вярва изцяло в
Библията като единствена власт за неговия живот и служение. От този ден нататък животът на Били
Греам бил благословен с необикновена сила и ефективност.

Най-важното решение, което можете да вземете днес, е да определите кое ще има върховната
власт  в  живота  ви.  Решете,  че  независимо  от  културата,  традициите,  разума  или  емоциите,    вие  
избирате   Библията  да  притежава  висшата  власт  над  вас  .  Решете,  че  преди  да  вземате  някакви
решения, вие ще попитате: „А какво казва Библията за това?“ Решете, че когато Бог каже да направите
нещо, вие ще се доверите на Божието Слово и ще го направите, независимо от  това, дали според вас
това  нещо е  разумно или не,  както и  дали на  вас  ви  харесва  да  го  направите  или не .  Приемете
твърдението на Павел като ваше собствено потвърждение на вярата: „Аз вярвам във всичко, което е в
съгласие със Закона и с това, което е написано в Пророците.“ (Деян.24:14 – мой превод) Аз трябва
да считам, че това е истина. Не е достатъчно само да вярвам в Библията; трябва да напълня разума си
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с нея, за да може Светия Дух да ме променя чрез истината. 
Има 5 начини да направим това: Вие можете да получите Библията, да я четете, да я изследвате,

да запомняте стихове от нея наизуст и да размишлявате за нея. Много от хората, които твърдят, че
„вярват  в  Библията  от  първата  до  последната  й  страница,“  всъщност  никога  не  са  я  прочели от
първата до последната й страница. 

Първо,  вие,  получавате  Божието  Слово,  когато  го  слушате  и  го  приемате  с  готовност  и
почтителност.  Притчата за сеяча илюстрира как начинът,  по който получаваме Библията определя
дали нейната истина ще пусне корени в живота ни и ще роди плод или не. Исус посочил 3 вида
невъзприемчиво поведение: затворен ум (твърда почва), повърхностен ум (плитка почва) и объркан ум
(почва с плевели) и казал: „Затова внимавайте как слушате“ (Лука 8:18). Всеки път, когато усетите,
че не научавате нещо от някоя проповед или от някой библейски учител, трябва да проверите начина,
по който слушате, като обърнете особено внимание дали не слушате под влияние на гордостта си,
защото Бог може да ви говори и чрез най-отегчителният учител, когато вие сте смирен и слушате
внимателно, за да разберете. Яков ни съветва: „Със смирен (кротък, скромен) дух приемете с радост
Словото, което посадено и вкоренено в сърцата ви, съдържа силата да спаси душите ви.“ (Як.1:21 –
мой превод).

Второ,  през  по-голямата  част  от  продължилата  повече  от  2000  години  история  на  църквата,
единствено свещениците  са  имали правото лично да  четат  Библията,  а  сега  милиарди хора  имат
достъп  до  нея.  Но  въпреки  това,  мнозина  вярващи  много  по-старателно  четат  ежедневните  си
вестници, отколкото Библията си. Не е чудно, че ние не израстваме. Ако ежедневно в продължение на
3 часа гледаме телевизия, а за четенето на Библията отделяме 3 минути, не можем да очакваме, че ще
израстваме. Много хора, които твърдят, че „вярват в Библията от първата до последната й страница,“
всъщност никога не са я прочели от първата до последната й страница.  А е достатъчно само по 15
минути ежедневно да четете Библията и за една година ще я прочетете цялата. А ако съкратите с
половин час ежедневното си гледане на телевизията и през това време четете Библията, за една година
ще можете 2 пъти да прочетете цялата Библия.  Ежедневното четене на Библията ще ви държи в
обхвата на Божия глас. Поради това Бог е инструктирал царете на Израел винаги да имат до себе си
едно копие от неговото Слово: „Той трябва да го държи до себе си през цялото време и през всеки
ден от живота си трябва да чете от него.“ (Втор.17:19 – мой превод) Не просто да го държи близо
до себе си; трябва редовно да го чете! Просто помагало, което е полезно за системното и редовно
четене на Библията е „Ежедневния план за четене на Библията.“ (Коментар: Аз имам превод на такъв
план-график, който осигурява ежегодното прочитане веднъж на Стария Завет и два пъти – на Новия Завет.
Който  има  нужда  от  такъв  план  –  мога  да  му  изпратя.  Д.Пр.)  Този  план  няма  да  ви  позволи  да
пропуснете някоя част от Библията. 

Трето,  изследването или изучаването на Библията е друг практичен начин за постоянстване в
Словото. Разликата между четенето и изучаването на Библията се състои в добавянето на още две
дейности: задаване на въпроси свързани с текста и записване на вашите мисли. Вие всъщност не
изучавате Библията, докато не запишете своите мисли на хартия или на компютър. Недостигът на
място не ми позволява да обясня различните налични методи за изучаване на Библията. Има налични
няколко полезни книги за изучаване на Библията, включително една, който написах преди повече от
20 години. Тайната на доброто изучаване на Библията е просто да се научим да задаваме правилните
въпроси. Различните методи използват различни въпроси. Вие ще откриете и разберете много повече,
ако  се  спрете  и  зададете  такива  прости  въпроси,  като  Кой?  Какво?  Кога?  Къде?  Защо?  и  Как?
Библията казва: „Истински щастливи хора са тези, които грижливо изучават съвършеният закон на
Бога, който прави хората свободни и те продължават да го изучават. Те не забравят това, което
са чули, а се подчиняват на онова, което казва Божието учение. Тези, които правят това, ще бъдат
направени щастливи.“ (Як.1:25 – мой превод)

Четвъртият начин да постоянствате в Божието Слово, е да го запаметявате. Способността ви да
помните е дар, който ви е даден от Бога. Може би си мислите, че имате слаба памет, но истината е, че
в паметта си сте запомнили милиони идеи, истини, факти и картини. Вие помните това, което е важно
за вас. Ако Божието Слово е важно, вие ще отделите време да го запомните. Огромни са ползите от
помненето на стихове от Библията. Това ще ви помогне да се съпротивлявате на изкушението,  да
вземате мъдри решения, да намалявате стреса, да изграждате увереност, да давате добри съвети и да
споделяте вярата си с другите хора. Паметта прилича на мускул. Колкото повече я използвате, толкова
по-силна ще става тя и запомнянето на стихове от Библията ще става по-лесно. Можете да започнете,
като подберете някои стихове от Библията, които срещнете в тази книга, които са ви развълнували, да
ги напишете на малки картончета и да ги носите със себе си. Преглеждайте ги от време на време през
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деня. Където и да се намирате, вие можете да се занимавате със запомняне на тези стихове: докато
вървите, докато правите физически упражнения, докато карате кола, докато чакате на някаква опашка
или вечер преди да си легнете. Трите ключа за запомняне на стихове от Библията са: преглеждане,
преглеждане  и   преглеждане!  Библията  казва:  „Помнете  това,  на  което  Христос  ви  научи  и
позволете на тези думи да обогатят живота ви и да ви направят мъдри.“ (Кол.3:16 – мой превод)

Петият начин да постоянствате в  Божието Слово е  да размишлявате над нея,  което Библията
нарича  с  думата  „медитиране.“  Много  хора  свързват  представата  за  медитирането  с  идеята  да
настроим умовете си в неутрално положение и да позволим на мислите си да скитат безцелно. А
Библейската идея за медитацията е точно обратната.  Медитацията е мислене, което е фокусирано в
една цел. Тя изисква сериозно усилие. Избирате някой стих и продължително време размишлявате над
него. Ако някога сте се тревожили за нещо, вие вече знаете как да медитирате.

Тревоженото е вид фокусирано мислене за нещо негативно.  Медитирането означава да правите
същото нещо, само че вместо във вашия проблем, да се фокусирате в Божието Слово. Няма друг
навик, който да променя по-ефикасно живота ви и да ви прави все повече да приличате на Исус,
отколкото ежедневното размишляване над Библията. Когато отделяме време за да размишляваме над
Божието  Слово  и  сериозно  да  обмисляме  примера  на  Христос,  ние  биваме  „променяни  за  да
приличаме на него с постоянно увеличаваща се слава“ (2Кор.3:18 – мой превод).

Ако разгледате всички места в Библията, където Бог говори за медитирането, вие ще се изумите
от изгодите, които той обещава на онези, които отделят време, за да размишляват навсякъде през деня
над неговото Слово. Една от причините Бог да нарече Давид „човек според сърцето ми“ (Деян. 13:23)
е, че Давид обичал да размишлява над Божието Слово. Той казал: „Колко обичам твоите учения!
Мисля за тях през целия ден.“ (Пс.119:97 – мой превод) Сериозното размишление над Божията истина
е ключ към молитвата, която получава отговор от Бога и е тайната за успешното живеене.

Аз съм длъжен да прилагам в живота си тези принципи.  Приемането, четенето, изследването,
запаметяването и размишлението над Словото    са безполезни, ако аз не успея да ги прилагам на  
практика в живота си.  Ние трябва  да  станем „изпълнители на Словото“ (Як.1:22).  Това  е  най-
трудната от всички стъпки, защото Сатаната се бори срещу нея много енергично. Той няма нищо
против вие да се занимавате с изучаване на Библията, стига да не прилагате на практика нещо от това,
което сте научили. Ние лъжем себе си, когато считаме, че само защото чуваме, четем или изучаваме
истината, ние сме я приели вътре в себе си.

Истината е,  че  вие може да сте толкова  зает с  посещаването в следващия клас,  семинар или
Библейска конференция, че просто нямате време да прилагате на практика това, което сте научили.
Вие го забравяте по пътя към следващия курс за изучаване на Библията..  Ако нямат практическо
приложение, всички наши курсове за изучаване на Библията са без всякаква стойност. Исус е
казал:  „Всеки,  който чува тези мои думи и ги изпълнява,  е като мъдър човек,  който е построил
къщата  си  на  скала“  (Мат.7:24  –  мой  превод).  Исус  казал,  че  Божията  благословия  идва  като
последица от подчинението на истината, а не само от нейното знаене. Той казал: „Сега, като знаете
тези неща, вие ще бъдете благословени, ако ги правите“ (Йоан 13:17 – мой превод). 

Истината ще ви направи свободни, но в началото ще ви направи злочести! Друга причина поради
която избягваме в живота си истината, която сме научили от Библията е, защото нейното приложение
може да  е  трудно или даже болезнено.  Истината  ще ви направи свободни,  но  в  началото ще ви
направи злочести! Божието Слово изважда на показ нашите мотиви, нашите грешки, укорява нашия
грях и очаква ние да се променим.  Човешката ни природа се съпротивлява на промяната,  така че
приложението на Божието Слово е трудна работа. Това е причината, поради която е толкова важно да
обсъждате с други хора приложението на Божията истина в живота ви.

Не  мога  да  преувелича  стойността  на  това  да  бъдеш  част  от  малка  дискусионна  група  за
изучаване на Библията. Ние винаги научаваме от другите хора истините, които самостоятелно никога
не бихме научили. Другите хора ще ви помогнат да видите проникновения, които вие ще пропуснете
и ще ви помогнат да приложите по практичен начин Божията истина.

Най-добрият начин да станете „изпълнител на Словото“ е винаги да описвате някакво действие,
което е резултат от вашето четене, изучаване или размишление над Библията. Създайте си навика да
записвате точно какво точно възнамерявате да направите. Тази практическа стъпка трябва да е лична
(да включва личното ви участие), да е практична (нещо, което можете да направите) и доказуема (със
срок за нейното извършване). Всяко приложение трябва да е свързано с вашето отношение с Бога, с
други хора или с вашия характер.

Преди да прочетете следващата глава, прекарайте известно време, обмисляйки следния въпрос:
„Кое е това нещо, което Бог вече ви е казал да направите чрез Словото си, но вие все още не сте
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започнали да го правите?“ После запишете няколко стиха от Библията,  които ще ви помогнат да
постъпите така, както вече знаете. Можете да кажете за това на някой приятел, за да му дадете после
отчет какво сте направили. Мууди е казал: „Библията не ни е дадена за да увеличава знанието ни,
а за да промени живота ни.“

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Истината ме променя.
Стих за запомняне: „Ако продължавате в моето слово, тогава вие наистина сте мои ученици; и

ще научите истината и истината ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:31-32 – мой превод) 
Въпрос за обмисляне: Кое е това нещо, което Бог вече ми го е казал в Словото си да го направя,

но аз  още не съм започнал да го правя?

Ден 25
     Променяни чрез безпокойството

„Защото леките ни и кратковременни безпокойства произвеждат за нас вечна слава,  която
надминава всички тях.“ (2Кор 4:17 – мой превод)

Пламъкът на страданието изважда на показ златото на светостта. (Мадам Гюйон)

Зад  всеки  проблем  Бог  има  цел.  Той  използва  обстоятелствата,  за  да  усъвършенства  нашия
характер. Всъщност, Бог разчита повече на обстоятелствата, за да ни направи да приличаме на Исус
отколкото на нашето четене на Библията. Причината е очевидна: вие се срещате с обстоятелствата
ежедневно в продължение на 24 часа. Исус ни предупреждава, че ние ще имаме проблеми в света.
Никой не е имунизиран срещу болката, нито е защитен от страданието и никой не преминава през
този живот без никакви проблеми. Животът е серия от проблеми. Всеки път, когато разрешавате някой
от тях, друг чака на „опашката“ за да заеме неговото място. Не всички проблеми са големи, но всеки
от тях е важен за Божия процес за вашето израстване. Петър ни уверява, че проблемите са нормални,
като ни казва: „Не се озадачавайте или изненадвайте, когато преминавате през огнените изпитания
пред вас, защото не е странно и необичайно това нещо, което ще ви се случи.“ (1Пет.4:12 – мой
превод)

Бог използва проблемите, за да ни привлече по-близо до себе си. Библията казва: „Господ е близо
до скърбящите и спасява хората, чийто дух е съкрушен.“ (Пс.34:18 - мой превод) Вероятно най-
впечатляващите и най-съкровените ви преживявания на поклонение пред Бога ще се случат в най-
мрачните ви дни – когато сърцето ви е разбито, когато се чувствате изоставен, когато считате, че сте в
безизходица, когато болката е толкова силна – тогава вие се обръщате единствено към Бога. По време
на страданието ние се научаваме да се молим най-истински, от дъното на сърцето си и с искрени
молитви към Бога. Когато ни боли, ние нямаме енергия за несериозни молитви. Джон Ериксон Тада
казва:  „Когато  животът  е  весел,  ние  можем  да  подминем  нуждата  да  познаваме  Исус  и  се
задоволяваме с това да го имитираме или да го цитираме. Единствено чрез страданието опознаваме
Исус.“ В процеса на страданието ние научаваме такива неща за Бога, които не можем да научим по
друг начин. Бог би могъл за не позволи Йосиф да попадне в затвора, да не позволи Данаил да бъде
хвърлен в ямата с лъвовете, да не позволи  Йеремия да бъде хвърлен в отходната яма, да не позволи
Павел 3 пъти да стане корабокрушенец, както и да не позволи на тримата еврейски младежи да бъдат
хвърлени в огнената пещ – но той не направил това.  Бог позволил тези проблеми да се случат и
вследствие на това всеки един от тези хора бил привлечен по-близо до Бога.

Проблемите ни принуждават да погледнем към Бога и да зависим от него, а не от себе си. Павел
свидетелства за тази облага: „Ние счетохме, че сме обречени да умрем и виждахме колко безсилни
бяхме да помогнем на себе си; но това беше добре, защото оставихме всичко в ръцете на Бога,
който единствен можеше да ни спаси.“ (2Кор.1:9 – мой превод) Вие никога няма да научите, че Бог е
всичко, от което се нуждаете, докато Бог не остане единственият, при когото да отидете. В каквато и
ситуация да се намирате, нито един от вашите проблеми не би могъл да се случи без позволението на
Бога. Всичко, което се случва на детето на Бога става с разрешението на Отца и той възнамерява да го
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използва за доброто на детето, даже когато Сатана и други хора имат намерения да го използват за
негова вреда. Тъй като Бог упражнява върховния контрол, нещастните случаи са просто случки от
добрия план на Бога за вас. Понеже всеки ден от живота ви е бил записан в Божия календар преди вие
да бяхте роден, всяко нещо, което се случва на вас има духовно значение.

Всяко нещо! Рим.8:28-29 обяснява защо е така: „Ние знаем, че Бог заставя всичко да работи
заедно за доброто на тези,  които го обичат и са призовани според неговото намерение за тях.
Защото Бог предварително познава своите хора и ги е избрал да станат подобни на неговия Син .“
(Рим.8:28-29 – мой превод)

ДА РАЗБИРАМЕ ПРАВИЛНО РИМ.8:28-29
Това  е  един  от  откъсите  в  Библията,  който  най-често  е  цитиран  погрешно  и  е  разбиран

неправилно. Той не казва: „Бог не заставя всяко нещо да работи така, както аз искам.“ Очевидно е, че
това не е вярно. Освен това този откъс не казва: „Бог заставя всяко нещо да работи така, че да завърша
щастливо живота си на земята.“ И това не е вярно. Много хора не завършват щастливо живота си на
земята.  Ние  живеем  в  един  пропаднал  свят.  Единствено  на  небето  всяко  нещо  е  извършвано
съвършено така, както Бог е предвидил. Поради това на нас ни е казано да се молим. „Да бъде волята
Твоя както на небето, така и на земята.“

За да разберем изцяло смисъла на Рим.8:28-29, ние трябва да разгледаме поотделно всяка фраза
от текста. 

„Ние знаем“:  Надеждата  ни в  трудните  времена  не  се  основава  на  позитивното мислене,  на
пожелателното мислене или на природния ни оптимизъм. Надеждата ни се основава на истините, че
Бог управлява изцяло нашата вселена и че той ни обича.

„че Бог заставя“: Зад всичко има един Велик Проектант. Вашият живот не е резултат от случаен
шанс, от съдба или от късмет. Има един генерален план. Историята е Неговата история. Бог ръководи
всичко. Ние правим грешки, но Бог никога не греши. Бог не може да сгреши, защото той е Бог.

„всичко“: Божият план за живота ви обхваща всичко, което ще ви се случва, включително вашите
грешки, вашите грехове и вашите наранявания – болести, дългове, нещастни случаи, развод и смърт
на любими хора. Бог може да изработи добро и от най-лошото зло. Той е направил това на Кръста на
Голгота. Всяко нещо, което ви се случва има духовен смисъл.

„да работи заедно“:  Не разделено и не независимо и самостоятелно.  Събитията в живота ви
работят заедно в Божия план. Те не са изолирани действия, а са взаимносвързани части от процеса,
който ще ви направи да станете подобен на Исус. За да направите торта, вие използвате брашно, сол,
сурови яйца, захар и олио. Ако тези съставни части бъдат ядени самостоятелно, всяка от тях е доста
безвкусна  или даже горчива.  Но  когато  ги  опечете  заедно,  те  стават  вкусни!  Ако  дадете  на  Бога
всичките си безвкусни и неприятни преживявания, той ще ги смеси заедно за добро.

„за доброто“: Тук не се казва, че всичко в живота е добро. Голяма част от това, което се случва в
нашия свят е зло и лошо, но Бог се е специализирал в изваждането на добро от злото и лошото. В
официалното родословно дърво на Исус са записани имената на 4 жени: Тамар, Раав, Рут и Батшеба.
Тамар съблазнила своя свекър за да забременее. Раав била проститутка. Рут даже не била еврейка и
нарушила закона, омъжвайки се за евреин. Батшеба извършила прелюбодеяние с Давид, вследствие на
което нейният съпруг бил убит. Тези жени не са имали безупречна репутация, но Бог извадил добро от
лошото и Исус дошъл от тяхното родословие.  Целта на Бога е по-голяма от нашите проблеми, от
нашата болка и даже от нашия грях. 

„на тези, които го обичат и са призовани“: Това обещание е само за децата на Бога. То не се
отнася за всеки човек. Всички неща работят заедно за лошото на онези, които са противници на Бога
и настояват да вървят по своя собствен път.

„според  неговото  намерение“:  Какво  е  това  намерение?  Това  намерение  е  ние  „да  станем
подобни на неговия Син.“

Всичко,  което Бог разрешава да се  случи в живота  ви е  позволявано заради това  намерение!
Вероятно най-впечатляващите и най-съкровените ви преживявания на поклонение пред Бога ще се
случат в най-мрачните ви дни.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕР, ПОДОБЕН НА ХАРАКТЕРА НА ХРИСТОС
Ние приличаме на бижута, които са оформени с чукът и длетото на нещастието. Ако чукът на

бижутера не е достатъчно тежък, за да изглади нашите остри ръбове, Бог ще използва ковашки чук. А
ако наистина сме непреклонни, той ще използва пневматичен чук. Бог ще използва този инструмент,
който е необходим.
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Всеки  проблем  в  живота  ни  е  шанс  за  изграждане  на  характера  ни  и  колкото  по-труден  е
проблема, толкова по-голям е потенциала за изграждане духовен мускул и морален характер. Павел
казал: „Ние знаем, че тези нещастия произвеждат търпение...А търпението произвежда характер.
(Рим. 5:3-4 – мой превод) Не е толкова важно видимото нещо, което става в живота ви, важно е онова,
което става вътре във вас. Обстоятелствата около вас са временни, но вашият характер ще трае вечно.

Библията често сравнява изпитанията с пещта за  пречистване на стопения метал от вредните
примеси.  Петър казва:  „Тези изпитания се случват,  за да докажат, че вярата ви е  чиста.  Тази
чистота на вярата е по-скъпоценна от златото.“ (1Пет.1:7 – мой превод) Един майстор на сребърни
изделия бил попитан: „Как разбирате кога среброто е чисто?“ Той отговорил: „Когато видя образа си
отразен в повърхността на разтопеното сребро.“ Когато бъдете пречистен чрез изпитанията, другите
хора  ще видят  във  вас  отражението на  образа  на  Исус.  Яков казал:  „Когато бъде  поставен  под
напрежението на изпитанието, вашият живот с вяра е принуждаван да стане видим и показва
истинските си цветове.“ (Посланието, Яков1:3 – мой превод)  

Тъй  като  възнамерява  да  ви  направи  подобен  на  Исус,  Бог  ще  ви  преведе  през  същите
преживявания, през които е преминал Исус. Този процес включва в себе си самота, изкушения, стрес,
критично отношение,  отхвърляне и много други проблеми.  Библията казва,  че  Исус „се научи на
подчинение  чрез  страданието“  (Евр.5:8  –  мой  превод)  и  „беше  направен  съвършен  чрез
страданието“  (Евр.2:10  –  мой  превод).  Защо  би  трябвало  Бог  да  ни  освободи  от  това,  което  е
разрешил да преживее неговия собствен Син? 

Павел  казал:  „Ние  преминаваме  точно  през  това,  през  което  е  преминал  Христос.  Ако
преминаваме през  трудни времена с  него,  тогава  ние  със  сигурност ще преминем с  него  и  през
добрите времена!“ (Посланието, Рим.8: 15-17 – мой превод)

ДА РЕАГИРАМЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ТАКА, КАКТО БИ РЕАГИРАЛ ИСУС
Проблемите  не произвеждат автоматично това, което Бог възнамерява. Много хора стават по-

злобни, безмилостни и ожесточени, вместо да стават по-добри и никога не порастват. Те не реагират
по начина, по който би реагирал Исус.

Запомнете,  че  Божият  план  е  добър.  Бог  знае  кое  нещо  е  най-добро  за  вас  и  сърдечно  е
заинтересуван да ви го даде. Той казал на Йеремия: „Плановете, които имам за вас, за планове да ви
дам благоденствие,  а не да ви навредя, планове да ви дам надежда и бъдеще .“  (Йер.29:11 – мой
превод) Йосиф е разбирал тази истина, когато казал на братята си, които го продали да стане роб:
„Вие намислихте да ми навредите, но Бог намисли това за добро.“ (Бит.50:20 – мой превод)

Езекия потвърждава същото, когато разказва за смъртоносното си заболяване: „За мое собствено
добро беше, че имах такова трудно време.“ (Ис.38:17 – мой превод) Когато Бог отговори отрицателно
на някоя ваша молба, спомнете си, че „Бог прави това, което е най-доброто за нас, обучавайки ни да
живеем най-добре Божият свят живот.“ (Посланието, Евр.12:10 – мой превод) Не е толкова важно
видимото нещо, което става в живота ви, важно е онова, което става вътре във вас.

Жизнено важно е да оставате фокусиран в Божия план, а не във вашия план и във вашия проблем.
Това е начинът, чрез който Исус е издържал на болката на кръста и ние сме призовани да следваме
неговия пример: „Гледайте постоянно в Исус, нашият водач и учител. Той беше готов да умре със
срамна смърт на кръста, защото знаеше, че радостта ще бъде неговата награда.“ (Евр.12:2 – мой
превод)  Кори тен Буум, която страдала в нацистки лагер на смъртта, обяснява колко е важно  това, в
което се фокусирате: „Ако гледате към света, вие ще бъдете отчаян. Ако гледате вътре в себе си, вие
ще бъдете  потиснат.  Но ако гледате в Христос,  вие ще бъдете в мир!“  Това,  в което фокусирате
погледа си, определя как ще се чувствате. Тайната на издръжливостта е да помните, че болката ви е
временна, а наградата ви е вечна. Моисей е издържал на живот, пълен с проблеми „защото гледаше
към бъдещето в своята награда.“ (Евр.11:26 – мой превод)

По  същия  начин  и  Павел  е  понесъл  трудностите  в  живота  си.  Той  казал:  „Сегашните   ни
неприятности са твърде малки и няма да траят дълго. Но въпреки това те произвеждат за нас
една неизмеримо голяма слава, която ще трае вечно!“ (2Кор.4:17 – мой превод) Не ставайте жертва
на късогледото мислене. Стойте фокусиран в крайния резултат: „Ако ще споделяме неговата слава,
ние трябва да споделяме и неговото страдание. Това, което изстрадваме сега е нищо в сравнение
със славата, която той по-късно ще ни даде.“ (Рим.8:17-18 – мой превод) 

Радвайте се и благодарете
Библията ни казва: „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. Във всички обстоятелства

благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус“ (1Сол.5:16-18 – мой превод) Как
е възможно това? Обърнете внимание, че Бог ни казва „във всички обстоятелства благодарете“, а не
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„за всички обстоятелства благодарете.“  (Коментар: За съжаление в българският превод на 1Сол.5:18 е
написано „За всичко благодарете“ което изцяло променя смисъла на текста. Д.Пр.) Бог не очаква от нас да
благодарим  за  злото,  за  греха  или  за  всички  болезнени  последствия  в  света.  Бог  иска  да  му
благодарите на Него,  че използва вашите проблеми за  да изпълни своите намерения в във вашия
живот. Библията казва: „Радвайте се всякога в Господа.“ (Фил.4:4) Тя не казва „Радвайте се, защото
ви боли.“ Това е мазохизъм. Вие се радвате „в Господа.“ Каквото и да ви се случва, вие можете да се
радвате в Божията обич, грижа, мъдрост, сила и вярност. Исус казва: „Бъдете пълни с радост в такъв
момент, защото имате голяма награда, която ви очаква в небесата.“ (Лука:6:23 – мой превод)

Ние можем да се радваме, защото знаем, че Бог преминава през болката заедно с нас. Ние не
служим на някакъв далечен и отчужден Бог, който крещи окуражителни клишета покрай страничната
линия  на  игрището.  Точно  обратното,  той  влиза  в  нашето   страдание.  Исус  е  направил  това  в
Превъплъщението, а неговият Дух го прави сега в нас. Бог никога не ни оставя сами.

Отказвайте да се предавате.  Бъдете търпелив и упорит. Библията казва: „Позволете на процеса да
продължи, докато издръжливостта ви бъде напълно усъвършенствана и вие ще установите, че сте
станали хора със зрял характер...без никакви недостатъци.“ (Як.1:4 – мой превод) Изграждането на
характера  е  бавен  процес.  Когато  се  опитваме  да  отбегнем  или  да  се  отървем  от  житейските
трудности, ние прекъсваме нормалното развитие на процеса, забавяме израстването си и всъщност
накрая се оказваме в по-лош вид болка – безполезен вид, който върви заедно с отказа или избягването
на процеса на изграждането на характера. Когато схванете вечните последици, свързани с развитието
на вашия характер, в молитвите си вие по-рядко ще се молите за облекчение (от вида „Боже, помогни
ми да  се  чувствам  добре“)  и  все  повече  ще  се  молите  с  молитви  за  „приспособяване“  (от  вида
„Господи, използвай това, което ми се случва, за да ме направиш да приличам на теб“).

Вие знаете, че ставате зрял, когато започнете да виждате намесата на Божията ръка в случайните,
озадачаващи и на пръв поглед безсмислени обстоятелства в живота ви. Ако сега имате проблем, не
питайте „Защо на мен ми се случва това?“ Вместо това попитайте: „Господи, какво искаш аз да науча
от това?“ След това вярвайте в Бога и продължете да правите това, което е правилно. „Трябва да
продължите да правите  това, придържайки се към Божия план, за да бъдете там за обещаното
завършване.“ (Евр.10:35 – мой превод)  Не се отказвайте – израствайте!

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Зад всеки проблем има някаква цел.(Коментар: Един американски фермер казал на

сина си: „Сине, когато те ритне магарето, не го бий, а потърси конската муха, която го е накарала да рита.“
Д.Пр.)

Стих за запомняне:  „Ние знаем, че Бог заставя всичко да работи заедно за доброто на тези,
които го обичат и са призовани според неговото намерение за тях. “ (Рим.8:28-29 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Кой проблем в живота ви е станал причината за най-големия растеж в мен?

Ден 26

      Израстване чрез изкушението

„Щастлив е човекът, който не отстъпва и не постъпва грешно, когато е изкушен, защото след
това той ще получи като своя награда короната на живота, която Бог е обещал на онези, които го
обичат.“ (Як. 1:12 – мой превод)

Моите изкушения бяха моите учители в светостта. (Мартин Лутер)

Всяко изкушение е шанс да направим нещо добро. Когато вървим по пътя към духовната зрялост,
даже изкушението се превръща в стъпало, а не в препъни-камък, когато вие разберете, че то е просто
един  шанс  да  направите  доброто  нещо  или  да  направите  грешното  нещо.  Изкушението  само
предоставя шанса. Въпреки, че изкушението е основното оръжие на Сатаната за да ви унищожи, Бог
иска да го използва, за да ви усъвършенства.  Всеки път, когато изберете да направите доброто, а не
греха, във вас израства характер, който е подобен на Христос.

За да разберете това, вие първо трябва да разберете кои са отличителните черти на характера на
Исус. Едно от най-кратките описания на неговия характер е плодът на Духа: „Когато Светия Дух
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контролира живота ни, той произвежда в нас следния плод: любов, радост, мир, търпение, благост,
доброта,  вярност,  кротост  и  самоконтрол.“  (Гал.5:22-23  –  мой  превод)  Тези  9  качества
представляват разширение на Великата Заповед (Мат.28:20) и изпълняват ролята на красиво описание
на Исус Христос.  Исус е съвършената любов,  радост,  мир,  търпение и всички останали части на
плода,  превъплътени в една личност.  Да притежаваме плодът на Духа,  означава да приличаме на
Христос. Тогава как Светия Дух произвежда плодът с тези 9 отличителни черти в живота ви? Дали ги
създава веднага?  Дали ще се събудите един ден и внезапно ще бъдете изпълнен с тези характерни
черти, при това напълно оформени? Не. Плодът винаги узрява бавно.

Следващото изречение е една от най-важните духовни истини, които ще научите в живота си:  Бог
формира  плодът  на  Духа  в  живота  ви,  като  позволява  да  живеете  в  обстоятелства,  в  които  сте
изкушаван  да  демонстрирате  точно  противоположното  качество!  Процесът  на  формирането  на
характера винаги включва в себе си избора и изкушението предоставя тази възможност. Например,
Бог ни учи да обичаме, като поставя около нас някои неприятни хора. Не е нужен характер, за да
обичате хората, които са прекрасни и ви обичат. Когато гледаме към Бога, той ни учи на истинската
радост, въпреки че обстоятелствата около нас ни правят да сме тъжни. Щастието зависи от външните
обстоятелства, а радостта се основава на връзката ви с Бога. Бог формира истински мир вътре в нас не
като прави нещата да се случват по начина, по който ние сме планирали, а като позволява ние да
живеем в мир, когато около нас има хаос и объркване. Всеки може да бъде изпълнен с мир, когато
наблюдава красив залез или си почива по време на отпуската.  Ние се научаваме да имаме истински
мир, когато избираме да вярваме на Бога в обстоятелствата, в които сме изкушавани да се тревожим
или да се страхуваме. По същият начин, търпението се формира в обстоятелства, в които ние сме
принуждавани да чакаме и сме изкушавани да се ядосваме или да избухваме.

Бог използва противоположната ситуация на всяка отличителна черта на плода, за да ни позволи
да изберем. Не можете да твърдите, че сте добър, ако никога не сте имали шанса изберете да бъдете
лош, но сте избрали да бъдете добър. Не можете да твърдите, че сте верен, ако никога не сте имали
възможността  да  бъдете  неверен.  Почтеността  се  изгражда  чрез  побеждаване  на  изкушението  да
бъдете  нечестен;  смирението  ви  расте,  когато  отказвате  да  бъдете  горд.  Издръжливостта  ви  се
усъвършенства  всеки  път,  когато  отхвърлите  изкушението  да  се  предадете.  Всеки  път,  когато
побеждавате някакво изкушение, вие все повече заприличвате на Исус!

КАК РАБОТИ ИЗКУШЕНИЕТО?
Полезно  е  да  знаем,  че  Сатаната  е  изцяло предсказуем.  Той е  използвал  същата  стратегия  и

старите тактики още от Създанието. Всички изкушения се придържат към един и същ модел. Поради
това  Павел  казва:  „Ние  знаем  много  добре  неговите  зли  методи.“  (2Кор.2:11  -  мой  превод)  От
Библията сме научили, че изкушението е процес, състоящ се от 4 стъпки, който Сатаната е използвал
както при Адам и Ева, така и при Исус.

При първата стъпка Сатаната открива някакво желание вътре във вас. То може да е греховно
желание, като например желанието да отмъстите, или да контролирате другите хора, но може да е и
някакво съвсем законно и нормално желание, като например желанието да бъдете обичан, ценен или
да изпитвате удоволствие. Изкушението започва, когато Сатаната предложи (чрез мисъл) вие да се
отдадете на някакво зло желание или да удовлетворите някакво законно желание по погрешен начин
или в погрешен момент.  Винаги се пазете от „преките пътища“!  (Коментар: Тук под „пряк  път“ се
разбира  някакъв  метод,  способ,  хитрина  или  трик,  чрез  който  да  се  постигне  желаната  цел,  като  се
пренебрегнат установените правила и процедури, с цел да се икономиса време, енергия и усилия. Д.Пр.) Често
пъти преките пътища са изкушения! Сатаната ви нашепва: „Ти заслужаваш това! Трябва да го имаш
сега! Това ще е толкова вълнуващо...успокояващо... или ще те направи да се почувстваш по-добре.“

Ние си мислим, че изкушението е някъде  около нас, но Бог ни казва, че то е  вътре в нас. Ако
нямахте вътрешно желание,  изкушението нямаше да е привлекателно за вас.  Изкушението винаги
започва във вашия ум, а не в обстоятелствата около вас. Исус казал: „Защото отвътре, от сърцето
на човека идват зли помисли, сексуална неморалност, кражба, убийство, прелюбодеяние, лакомия,
порочност, измама, стремеж към похотливо удоволствие, завист, злословене, гордост и глупост.
Всички тези отвратителни желания идват отвътре.“ (Марк 7:21-23 – мой превод) Яков ни казва, че
има „цяла армия от зли желания вътре във вас.“ (Як.4:1 – мой превод) Бог формира плодът на Духа,
като  позволява  вие  да  живеете  в  обстоятелства,  в  които  сте  изкушаван  да  демонстрирате  точно
обратното качество!

Втората стъпка е съмнението. Сатаната се опитва да ви накара да се усъмните в това, което е
казал Бог за греха: „Наистина ли това е грешка? Наистина ли Бог е казал да не правим грях? Да не би
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Бог да е имал предвид тази забрана да се отнася за някой друг или за някакво друго време? Бог не
иска  ли  аз  да  съм  щастлив?“  Библията  казва:  „Внимавайте!  Не  позволявайте  на  зли  мисли  или
съмнения да направят някой от вас да отхвърли живия Бог.“ (Евр.3:12 – мой превод)

Третата стъпка е измамата. Сатаната не е способен да казва истината и е наричан „Бащата на
лъжите.“ (Йоан 8:44) Всяко нещо, което той ви казва ще е невярно или просто ще е полу-истина.
Сатаната предлага лъжите му да заменят това, което Бог вече е казал в Словото си. Сатаната казва:
„Ти няма да умреш. Ти ще бъдеш по-умен като Бога. Така ти можеш да станеш свободен. Никой друг
няма да знае. Това ще реши твоя проблем. Между другото, всички хора постъпват така. Това е само
един малък грях.“ Но малкият грях е все едно да бъдеш малко бременна: Накрая той ще стане видим
за всички. Ние си мислим, че изкушението е някъде около нас, но Бог ни казва, че то е вътре в нас.

Четвъртата стъпка е  неподчинението.  Накрая вие  действате  според мисълта,  с  която сте  си
играли в мозъка си. Това, което започна като една идея, се роди като поведение. Вие се подчинявате на
онова, което привлече вниманието ви. Вие вярвате в лъжите на Сатаната и падате в капана, за който
ни предупреждава Яков: „Ние сме изкушавани, когато сме повличани и впримчвани от собствените
си зли желания. Тогава нашите зли желания зачеват и раждат грях; а грехът, когато се развие
напълно, ражда смърт. Не бъдете измамвани, мои скъпи приятели!“ (Яков 1:14-16 – мой превод)

ПОБЕЖДАВАНЕ НА ИЗКУШЕНИЕТО
Само по себе си знанието за начина, по който работи изкушението е полезно, но има специални

стъпки, които трябва да направите, за да го победите. Откажете да бъдете сплашван. Много християни
се изплашвани и покварявани чрез изкушаващи мисли и се чувстват виновни заради това, че не са
били  „над“  изкушението.  Те  се  срамуват  заради  това,  че  са  били  изкушени.  Това  е  погрешно
разбиране за зрелостта. Вие никога няма да се намирате „над“ изкушението, т.е. да бъдете недостъпен
за изкушението. В известен смисъл можете да считате, че изкушението е комплимент. Сатаната не се
налага да изкушава онези хора, които вече изпълняват неговата зла воля; тези хора вече са негови.
Изкушението е белег, че Сатаната ви мрази, то не е белег за слабост или за светски манталитет. Освен
това,  изкушението  е  нормална  част  от  това  да  си  човек,  който  живее  в  пропаднал  свят.  Не  се
изненадвайте,  шокирайте  или  обезкуражавайте  от  изкушението.  Бъдете  реалист  относно
неизбежността  на  изкушението;  вие  никога  няма  да  сте  в  състояние  напълно  да  го  избегнете.
Библията  казва:  „Когато бъдете  изкушавани...“  (Яков  1:13  -  мой  превод),  а  не  „Ако бъдете
изкушавани.“  Павел  ни  съветва:  „Помнете,  че  изкушенията  които  идват  в  живота  ви  не  се
различават от онова, което преживяват и другите.“ (1Кор.10:13 – мой превод)

Не  е  грях  да  бъдете  изкушен.  Исус  е  бил  изкушаван,  но  въпреки  това  не  е  извършил грях.
Изкушението се превръща в грях само тогава, когато ние отстъпим пред него и му се отдадем. Мартин
Лутер казал:  „Не можете  да  попречите на птиците да не  летят  над  главата  ви,  но  можете  да  им
попречите те да направят гнездо в косата ви.“ Не можете да попречите на Дявола да ви предлага
мисли, но можете да изберете дали да не се занимавате с тези мисли или да действате според тях.

Например,  много  хора  не  знаят  каква  е  разликата  между  телесното  привличане,  сексуалното
възбуждане и похотта. Те не са едно и също нещо. Бог е направил всеки от нас да е полово същество и
това е добро. Привличането и възбуждането са естествени и спонтанни, дадени ни от Бога реакции на
телесната красота, а за разлика от тях похотта е преднамерено действие на волята на човека. Похотта
е избор да извършите в мозъка си това, което искате да извършите с тялото си. Вие можете да бъдете
привлечен и даже да се възбудите, без да сте избрали да извършите грях чрез похотта . Много хора,
особено мъже-християни се чувстват виновни, че дарените им от Бога хормони са се активирали.
Когато те автоматично забележат някоя привлекателна жена, тези мъже считат, че това е похот и се
чувстват  засрамени  и  порицани.  Но  привличането  не  е  похот,  докато  вие  не  започнете  да  се
занимавате с тази идея и да я въртите в главата си. 

Всъщност,  колкото  по-близо  израствате  до  Бога,  толкова  повече  Сатаната  се  опитва  да  ви
изкушава. В мигът, в който станете дете на Бога, Сатаната като гангстер пристига при вас и се опитва
да сключи „договор“ с вас. Вие сте негов враг и той замисля как да ви провали. Понякога, когато се
молите, Сатаната ще ви предложи някаква странна или даже зла мисъл, само за да ви отклони и да ви
засрами. Не се тревожете или срамувайте от тези неща, а разбирайте,  че Сатаната се страхува от
вашите молитви и ще опитва всякакви неща, за да престанете да се молите. Вместо да укорявате себе
си с думи като „Как можа въобще тази мисъл да ми дойде в главата?“, счетете, че това е отвличане на
вниманието, идващо от Сатаната и веднага отново се фокусирайте в Бога. Изкушението е белег, че
Сатаната ви мрази, то не е белег за вашата слабост или за светския ви манталитет.

Разпознавайте начина по който сте изкушавани и бъдете подготвени за него.  Има определени
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ситуации,  които  ви  правят  по-уязвим  за  изкушението  в  сравнение  с  другите  ситуации.   Някои
обстоятелства ще ви накарат да се препънете почти веднага, докато други не ви тревожат много. Тези
ситуации са уникални и са съобразени със слабите ви места и вие трябва да ги разпознавате, защото
Сатаната сигурно ги знае! Той знае точно кое нещо ви препъва и постоянно работи, за да ви постави в
тези обстоятелства. Петър ни предупреждава: „Бъдете нащрек. Дяволът е готов да нападне и най-
доброто за него е ви хване, докато дремете.“ (Посланието, 1Пет.5:8-9 – мой превод)

Запитайте се „Кога съм изкушаван най-много? В кой ден съм най-слаб? По кое време на деня?“
Запитайте  се:  „Къде  съм  най-изкушаван?  У  дома?  В  къщата  на  съседа?  В  бара  край  спортната
площадка? На летището или в някой мотел извън града?“ Запитайте се: „С кого съм, когато най-много
съм изкушаван? С приятели? С колеги? Сред тълпа от непознати хора? Когато съм сам?“ Запитайте
се: „Как обикновено се чувствам, когато съм най-изкушен?“ Може би когато сте уморен, самотен,
отегчен, потиснат или сте стресиран? Може би когато сте бил наранен, ядосан, разтревожен или след
някой голям успех, или пък след някое голямо духовно извисяване?

Трябва да откриете типичния модел, по който сте изкушаван и да сте подготвен да  избягвате тези
ситуации доколкото е  възможно.  Библията  многократно ни казва  да очакваме и да сме  готови за
срещата с изкушението (Лука 4:13, 11:4,  22:40 и на други места). Павел казал: „Не давайте шанс на
Дявола.“  (Еф.4:27  –  мой  превод)  Мъдрото  планиране  намалява  изкушението.  (Коментар:  Да  не
ограничаваме  обхвата  на  изкушението  само  до  сексуалното  изкушение.  Помислете  и  за  широко
разпространеното изкушение да купуваме всевъзможни неща, които в повечето случай не са ни нужни и не са
толкова практични, но така пилеем парите си и губим финансовата си свобода. Финансовото заробване също
е част от арсенала на Сатаната.  Не го подценявайте,  защото Сатаната най-много се радва, когато го
подценяваме. Пестеливостта, особено при задоволяване на собствените ни нужди, е отличителна черта на
зрелия  християнин.  Д.Пр)  Следвайте  съвета  на  Притчите:  „Планирай  внимателно  това,  което
правиш...“  (Пр.4:26 – мой превод);  „Избягвай злото и  върви право напред.  Не се отклонявай от
правия път“ (Пр.4:27 – мой превод); „Хората на Бога избягват пътищата на злото и предпазват
себе си, като внимават накъде вървят.“ (Пр.16:17 – мой превод)

Молете се Бог да ви помага. Небето има „гореща линия за бърза помощ,“ която работи денонощно
без прекъсване. Бог иска вие да го молите за съдействие за да побеждавате изкушението. Той казва:
„Призови ме, се когато си в беда. Аз ще те спася и ти ще ме прославиш.“ (Пс.50:15 – мой превод). Аз
наричам този стих с името „микровълнова“ молитва, защото тя е бърза и ясна: Помощ! SOS!

Когато сте изкушавани, вие нямате време за дълъг разговор с Бога, вие просто крещите. Давид,
Данаил, Петър, Павел и милиони други са се молили по този начин за помощ, когато са били в беда. 

Библията гарантира,  че нашият вик за помощ ще бъде чут,  защото Исус съчувства на нашата
борба.  Той  е  бил  в  същите  изкушения,  през  които  преминаваме  и  ние.  Той  „разбира  нашите
слабости, защото той е срещал същите изкушения като нас, но  не е извършил грях.“(Евр.4:15 – мой
превод) Ако Бог очаква да ни помогне да победим изкушението, защо по-често не се обръщаме към
него?  Честно казано,  понякога ние не искаме да ни бъде помагано!  Ние искаме да се отдадем на
изкушението, въпреки че знаем, че това е грешка. В този момент ние считаме, че много по-добре от
Бога знаем кое нещо е най-доброто за нас. 

В  други  случаи  ние  сме  притеснени  да  молим  Бога  за  помощ,  защото  продължаваме  да  се
отдаваме на същото изкушение отново и отново. Но Бог никога не се дразни, не се отегчава и никога
не е нетърпелив, когато ние продължаваме да се връщаме при него.  Библията казва: „Тогава нека да
имаме доверие и да се доближаваме до Божия трон, където е благодатта. Там ще получим милост
и ще намерим благодат да ни помогне, точно когато се нуждаем от нея.“ (Евр.4:16 – мой превод)
Божията милост е вечна и неговото търпение трае вечно. Ако се налага да викате към Бога по 200
пъти на ден, за да победите някое изкушение, той ще продължава с готовност да ви дава милост и
благодат, поради това отивайте смело при него. Молете го да ви даде силата да правите правилното
нещо и после очаквайте той да ви я даде.

Изкушенията ни правят зависими от Бога. Точно както корените стават по-силни, когато вятъра
духа срещу дървото,  така и всеки път,  когато се съпротивлявате на изкушението,  вие още повече
заприличвате на Исус.  Когато се препънете – което непременно ще се случи – това не е фатално.
Вместо да отстъпите или да се откажете да се борите,  погледнете към Бога,  очаквайте той да ви
помогне  и  си  спомнете  за  наградата,  която  ви  очаква:  „Когато  хората  са  изкушавани  и  още
продължават да са силни, те трябва да са щастливи. След като вярата им е потвърдена, Бог ще ги
възнагради с вечен живот.“ (Як.1:12 – мой превод)

Мисли за целта на моя живот
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Тема за размисъл: Всяко изкушение е шанс да направим нещо добро. 
Стих за запомняне: „Бог благославя хората, които търпеливо понесат изпитанието. След това

те ще получат короната на живота, която Бог е обещал на онези, които го обичат. “ (Як.1:12 (NIT)
– мой превод)

Въпрос  за  обмисляне:  Какво  християнско  качество  на  характера  мога  да  формирам,  като  се
съпротивлявам на най-честото изкушение в живота ми?

Ден 27
       Побеждаване на изкушението

„Бягай от всяко нещо, което те кара да мислиш за злото...а стой близо до всяко нещо, което те
кара да искаш да постъпваш правилно.“ (2Тим. 2:22 – мой превод)

„Спомнете си, че изкушенията, които идват в живота ви не се различават от изкушенията на
другите  хора.  Бог  е  верен.  Той  няма  да позволи изкушението да стане  толкова силно,  че  да  не
можете  да  го  издържите.  Когато  сте  изкушавани,  той  ще  ви  даде  изходен  път,  за  да  не
отстъпите пред него.“ (1Кор.10:13 – мой превод) 

Винаги има изходен път. Понякога може да чувствате, че изкушението е много по-силно от вас и
няма да можете да го понесете, но това е лъжа от Сатаната. Бог е обещал никога да не позволи върху
вас да бъде поставен по-тежък товар от този, който вие можете да понесете. Той няма да позволи да
бъдете подложен на изкушение, което вие не можете да победите. Но вие сте длъжен да свършите
своята  част  от  работата,  като  прилагате  в  живота  си  4  библейски  способи  за  побеждаване  на
изкушението. Битката срещу греха се печели или губи във вашия ум. Ще спечели това нещо, в което
фокусирате вниманието си.

Преместете фокуса на вниманието си върху нещо друго. Може да ви изненада, че никъде в
Библията  не  ни  се  казва  да  „се  съпротивляваме  на  изкушението.“  Библията  ни  казва  „да  се
съпротивляваме на дявола“  (Як.4:7),  но това  е  много по-различно,  както по-късно ще ви обясня.
Вместо  да  се  стараем  да  се  съпротивляваме  на  изкушението,  ние  сме  съветвани да  преместваме
фокуса на вниманието си върху нещо друго, защото борбата срещу изкушаващата мисъл не върши
работа. (Коментар: Всяка майка ще потвърди това правило. Когато едно 3-годишно дете се заинати да иска
да му бъде дадено нещо, най-доброто решение е не да му отказвате, когато сте преценили, че не трябва да му
го дадете, а да му отвлечете вниманието и да го насочите към нещо друго. По този начин детето веднага се
успокоява. Д.Пр.) Борбата с изкушаващата мисъл само концентрира още повече фокуса на вниманието
ни и засилва нейната привлекателност.  Всеки път, когато се опитате да блокирате една изкушаваща
мисъл, вие я натиквате още по-дълбоко в паметта си и така тя ще остава там още по-дълго време.

Когато се съпротивлявате на  някоя мисъл, вие всъщност я подсилвате. Това е особено важно за
изкушението. Вие не побеждавате изкушението, когато се борите с изкушаващото чувство.  Колкото
повече се борите с някое чувство, толкова повече внимание му отделяте и то започва да ви управлява.
Вие го подсилвате всеки път,  когато си мислите за  него.  Тъй като изкушението винаги започва с
мисълта  за  него,  най-бързият  начин  да  обезвредите  нейната  привлекателност,  е  да  преместите
вниманието си върху нещо друго.  Не се борете с мисълта, а просто започнете да мислите за нещо
друго. Това е първата крачка към победата на изкушението. 

Битката срещу греха се печели или губи във вашия ум. Ще спечели това нещо, в което фокусирате
вниманието си. Поради това Йов казал: „Сключих договор с очите си да не поглеждам похотливо
млада жена.“ (Йов 31:1 – мой превод) А Давид се молел: „Не ми позволявай да обръщам внимание на
това,  което е  безполезно.“  (Пс.119:37 – мой превод) Някога гледали ли сте реклама на храна по
телевизията и внезапно да сте се почувствали, че ви се яде? Някога чували ли сте човек да кашля и
внезапно да ви се е приискало и вие да се изкашляте? Наблюдавате човек, който се прозява и веднага
и на вас ви се иска да направите същото. (Даже в момента, в който четете този текст, вие може би се
прозявате!) Ето, това е силата на внушението.  Обикновено ние сме привличани от това нещо, върху
което сме фокусирали вниманието си. Колкото повече мислите за нещо, толкова повече то започва да
ви завладява. Поради това повторението на фразата „Трябва да престана да ям толкова много“ или
„Трябва да престана да пуша“, или „Трябва да престана да гледам похотливо“ е стратегия, с която се
постига противоположния резултат. Тя задържа вниманието ви фокусирано в онова, което не искате.
Същото е когато казвате: „Аз никога няма да направя това, което правеше мама.“ По този начин вие
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настройвате себе си да повторите това, което е правела майка ви.
Повечето диети не работят, защото ви принуждават през цялото време да мислите за яденето и

така ви гарантират, че винаги ще се чувствате гладен. По същия начин говорителката, която постоянно
си напомня: „Не бъди нервна!“, всъщност се нервира! Вместо това тя трябва да се фокусира в нещо
друго – в Бога, във важността на нейната реч или в нуждата на хората, които я слушат.

Изкушението започва с това, че то сграбчва вниманието ви. А това, което сграбчва вниманието ви,
възбужда емоциите ви. След това емоциите ви активират поведението ви и вие действате в хармония с
това, което чувствате. Колкото повече си напомняте: „Аз не искам да направя това,“ толкова по-силно
това  нещо ви притегля  в  паяжината  си.  Пренебрегването на  изкушението е  много  по-резултатно,
отколкото борбата с него.  След като мозъкът ви се концентрира в нещо друго,  изкушението губи
своята сила. Поради това, когато изкушението ви се обади по телефона, не спорете с него, а просто
затворете телефона! Понякога това означава физически да излезете от изкушаващата ситуация. Това е
единствената ситуация, в която бягството е напълно оправдано. (Коментар: Спомнете си случая, когато
жената на египтянина Петефрий настоятелно предложила на Йосиф да изневери на мъжа си с него и когато
го хванала за връхната му дреха за да го съблече, Йосиф се отскубнал от ръцете й и избягал навън от къщата
– Бит.39:12. Д.Пр.)  Станете и изгасете телевизора. Излезте от групата, която клюкарства. Излезте от
киносалона по средата на прожектирането на филма. За да се предпазите от ужилване, стойте далече
от пчелите. Направете онова, което е нужно, за да отклоните вниманието си към нещо друго. 

От  гледна  точка  на  духовността,  вашият  ум  е  най-уязвимият  ви  орган.  За  да  намалите
изкушението, задържайте вниманието си да е фокусирано в Божието Слово или в други добри мисли.
Вие побеждавате лошите мисли, като мислите за нещо по-добро – това е принципът на заместването.
Вие побеждавате злото с добро. Сатаната не може да привлече вниманието ви, когато се занимавате с
нещо друго.  (Коментар:  Това  означава,  че  когато  мързелуваме,  когато  стоим  без  работа,  когато  сме
отегчени, тогава сме уязвими за изкушението. Спомнете си, че така е започнало прелюбодеянието на Давид с
Батшеба (2Ц.11:2) Трябва да се борим с мързела. „Залудо работи, залудо не стой“ - нар. поговорка. Д. Пр.)
Поради  това  Библията  многократно  ни  казва:  „Насочвайте  мислите  си  в  Исус.“  (Евр.3:1  –  мой
превод); „Винаги мисли за Исус Христос.“ (2Тм.2:8 – мой превод); „Изпълвайте умовете си с онези
неща, които са добри и заслужават похвала: с нещата, които са добри, възвишени, праведни, чисти,
прекрасни и почитани.“ (Фил.4:8 – мой превод)

Ако сериозно искате да победите изкушението,  трябва да управлявате ума си и да внимавате
какво възприемате от медиите.  Най-мъдър е този човек, който е предупреден да внимава как живее.
„Внимавай какво мислиш; животът ти се формира от мислите ти.“  (Пр.4:23 – мой превод) Не
позволявайте боклука да влиза  безразборно в  ума  ви.  Подбирайте  какво да  допуснете да  влезе  в
главата  ви.  Избирайте  внимателно  нещата  за  които  мислите.  Следвайте  примера  на  Павел:  „Ние
хващаме всяка мисъл и я правим да се предаде и подчини на Христос.“ (2Кор.10:5 – мой превод) За да
успеете да направите това, е нужно през целия си живот да се стараете да прилагате този съвет, но с
помощта на Светия Дух можете да промените начина на мисленето си. 

Споделете борбата си с някой зрял брат-християнин или с някаква подкрепяща група християни.
Не е нужно да съобщавате за проблемите си на целия свят, но се нуждаете от поне един човек, пред
когото да можете честно да споделите проблема, с който се борите. Библията казва: „По-добре е да
имаш приятел, отколкото да си сам...Ако паднеш, приятелят ти може да те вдигне. Но ако паднеш,
без да имаш приятел наблизо, тогава ти наистина си в беда.“ (Екл.4:9-10 – мой превод)

Нека  да  бъда  пределно ясен:  Ако сте  загубили битката  против някой упорит лош навик  или
пристрастяване,  или изкушение,  вие  сте  натикан в  постоянно повтарящия  се  кръговрат  на  добро
намерение-провал-чувство за вина и няма да можете сам да излезете от него! Вие имате нужда от
помощ от други хора. Някои изкушения биват побеждавани единствено с помощта на партньор, който
се моли за вас, окуражава ви и ви кара да отговаряте пред него за поведението ви.

Божият план за вашето израстване и освобождаване включва и други християни. Истинското и
честно  приятелство  е  противоотрова  за  вашата  самотна  борба  против  греховете,  които  не  се
помръдват и не отстъпват. Бог казва, че това е единствения начин, по който вие ще се освободите:
„Изповядайте  един  на  друг  греховете  си  и  се  молете  един  за  друг,  за  да  можете  да  бъдете
излекувани.“   (Як.5:16  –  мой  превод)  Наистина  ли  искате  да  бъдете  излекувани  от  това  упорито
изкушение,  което  продължава  да  ви  побеждава  отново  и  отново?  Решението  на  Бога  е  ясно:  Не
потискайте това в себе си,  изповядайте го! Не го крийте,  открийте го.  Издаването на това,  което
чувствате,  е  началото  на  излекуването.  Прикриването на  болката  ви  само  я  засилва.  Проблемите
растат в тъмнината и стават все по-големи и по-големи, но когато бъдат изложени на светлината на
истината,  те  се  смаляват.  Всъщност,  вие  сте  болен,  само защото ги  пазите  в  тайна.  Поради това
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свалете маската, престанете да се преструвате, че всичко ви е наред и излезте на свобода.
В  нашата  църква  Седлбек  ние  сме  виждали  как  страхотната  сила  на  този  принцип  разчупва

хватката на наглед безнадеждни пристрастявания и на упорити изкушения чрез една програма, която
създадохме  и  нарекохме с  името „Да  празнуваме възстановяването.“  Това  е  Библейски  8-стъпков
процес на възстановяване, основаващ се на Блаженствата на Исус и се прилага в малки поддържащи
групи.  През последните 10 години живота на повече от 5000 човека беше освободен от всякакви
видове навици, увреждания и пристрастявания.  Днес тази програма се използва в хиляди църкви.
Горещо я препоръчам и на вашата църква. 

Сатаната иска да си мислите, че вашия грях и изкушение са уникални, поради което вие трябва да
ги пазите в тайна. Истината е, че всички ние сме в една лодка. Борим се с едни и същи изкушения и
„всички ние съгрешихме.“ (Рим.3:23 – мой превод) Милиони хора са чувствали това, което чувствате
вие и са се изправяли пред същите борби, пред които се изправяте и вие сега. Гордостта е причината,
поради  която  крием  грешките  си.  Ние  искаме  другите  да  си  мислят,  че  при  нас  всичко  е  „под
контрол.“ А истината е, че за каквото и да заговорите в живота си, то вече е извън контрол: проблеми
с финансите, брака, децата, мисленето, секса, тайни навици или нещо друго. Ако можехте сами да се
справите с тях, вие до сега щяхте да сте се справили. Но силата на волята и собствената ни решимост
не са достатъчни. Някои проблеми са твърде вкоренени, станали са твърде обичайни и твърде големи,
за да можете сами да ги решите. Нуждаете се от малка група или от партньор, пред когото да се
отчитате, който ще ви окуражава, ще ви подкрепя, ще се моли за вас, ще ви обича безусловно и ще
бъде взискателен към вас. А после вие можете да вършите същото за хората от малката група или за
партньора си. Истината е, че ако в живота ви има нещо, за което не можете да говорите, то вече е
извън вашия контрол.

Когато някой ми се довери и ми каже:  „До сега не съм казвал  за  това  на никой друг,“  аз  се
вълнувам  за  този  човек,  защото  знам,  че  той  ще  изпита  голямо  облекчение  и  освобождение.
Предпазният клапан на налягането е отворен и сега за пръв път този човек ще види лъча на надеждата
за бъдещето си. Така се случва винаги, когато правим това, което Бог ни е казал на направим, като
признаем  за  нашите  борби  пред  някой  зрял  приятел-християнин.  Нека  да  ви  задам  един  труден
въпрос: Кое е това нещо, за което се преструвате, че не е проблем в живота ви? Кое е това нещо, за
което се страхувате да говорите? Вие няма да можете сам да се справите с това нещо. Да, смиряващо е
да признаете слабостите си пред другите, но липсата на скромност е точно тази причина, която ви
пречи да станете по-добър. Библията казва: „Бог се противопоставя на горделивите, а е благосклонен
към смирените. Поради това смирявайте себе си пред Бога.“ (Як.4:6-7 – мой превод).

Съпротивлявайте се на Дявола. След като се смирим и се подчиним на Бога, на нас ни е казано да
не се подчиняваме на Дявола. В останалата част от Як.4:7 се казва: „но се противете на дявола и той
ще бяга от вас.“ Ние не оставаме пасивни на неговите атаки, а се борим срещу него. Новият Завет
често  описва  християнския  живот  като  духовна  битка  против  злите  сили,  като  използва  военни
термини като: сражение, завоювам, боря се и побеждавам. Често пъти християните са оприличавани
на войници, които воюват на територията на врага. 

Как можем да се съпротивляваме на Дявола? Павел ни казва: „Поставете спасението като
ваш шлем и вземете мечът на Духа, който е Божието слово.“ (Еф.6:17 – мой превод) 

Първата стъпка е да приемете Божието спасение. Няма да успеете да кажете „Не“ на Дявола, ако
не  сте  казали  „Да“  на  Христос.  Без  Христос  ние  сме  беззащитен  против  Дявола,  но  ако  носим
„шлемът на спасението,“ Бог защитава умовете ни. Запомнете следното: Ако сте вярващ, Сатаната не
може да ви принуди да направите каквото и да е. Той може единствено да ви предлага.

Второ, трябва да използвате Словото на Бога като свое оръжие против Сатаната. Исус ни е дал
пример  за  това,  когато  бил  изкушаван  в  пустинята.  Всеки  път,  когато  Сатаната  му  предлагал
изкушение, Исус контраатакувал с цитат от Писанието.  Исус не спорил със Сатаната. Той не казал:
„Аз не съм гладен,“ когато бил изкушен да използва властта си, за да задоволи физическата си нужда.
Исус просто цитирал наизуст един текст от Писанието. И ние трябва да правим същото!  В Библията
има сила и Сатаната се страхува от нея. Никога не се опитвайте да спорите с Дявола. Той е по-добър
от вас  в  споренето и се  е упражнявал да спори в продължение на хиляди години.  Не можете да
заблудите Сатаната с логиката си или с мнението си, но можете да използвате оръжието, което го кара
да  трепери  –  Божията  истина.  Поради  това  запомнянето  на  текстове  от  Библията  е  абсолютно
необходимо, за да побеждавате изкушението. Така ще ги имате „под ръката си“ винаги, когато сте
изкушаван.  Подобно  на  Исус,  вие  ще  имате  истината  съхранена  в  сърцето  ви  и  готова  да  бъде
припомнена.  Ако не сте запомнили наизуст някои стихове от Библията, вие нямате никакви куршуми
в пушката си! Призовавам ви да запомняте наизуст по един стих всяка седмица до края на живота си.
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Представете си колко по-силен ще бъдете тогава. Осъзнайте своята уязвимост. 
Бог ни предупреждава никога да не сме самонадеяни и прекомерно сигурни; това е рецептата за

нещастието. Йеремия казал:  „Сърцето на човека е измамно повече от всички неща и е неизлечимо
болно.“ (Йер.17:9 – мой превод) Това означава, че ние сме добри в това да измамваме себе си. Ако се
окаже в подходяща ситуация, всеки от нас е способен да извърши всякакъв грях.  Никога не
трябва да  разхлабваме защитата си и да си мислим, че сме недостижими от изкушението.

Не се поставяйте безгрижно в ситуации, в които можете да бъдете изкушени. Избягвайте такива
ситуации. Помнете, че е по-лесно да стоим далече от изкушението, отколкото да се намираме в него и
да излезем от него. Библията казва: „Не бъдете много наивни и самоуверени. Вие не сте изключение.
Можете  толкова  лесно  да  паднете  по  очи  на  земята,  както  всеки  друг  човек.  Забравете
самоувереността;  тя  е  безполезна.  Култивирайте  в  себе  си  увереност  в  Бога .“  (Посланието,
1Кор.10:12 – мой превод). Никога не се опитвайте да спорите с Дявола. Той е по-добър в споренето от
вас и се е упражнявал да спори в продължение на хиляди години.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Винаги има изходен път.
Стих за запомняне: Бог е верен. Той няма да позволи изкушението да стане толкова силно, че да

не  можете  да  го  издържите.  Когато  сте  изкушавани,  той  ще  ви  даде  изходен  път,  за  да  не
отстъпите пред него.“ (1Кор.10:13 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Кого бих могъл да помоля да ми бъде духовен партньор, за да ми помага да
победя едно упорито изкушение, като се моли за мен?

Ден 28

        За това е нужно време

„Всяко нещо на земята си има своето време и своя сезон.“ (Екл.3:1 – мой превод)

„Уверен съм, че Онзи, който е започнал добра работа вътре във вас, ще я извърши докрай до
денят на Христос Исус.“ (Фил.1:6 – мой превод)

Няма преки пътища към зрелостта.  Нужни са години,  за да израснем до възрастта да станем
независими от родителите си и е нужно да измине определеното време, за да може плодът да узрее.
Същото е валидно и за плодът на Духа.  Формирането на характер, който е подобен на характера на
Исус,  не  може  да  бъде  ускорено.  Духовното  израстване,  подобно  на  физическото  израстване,  се
нуждае от време. 

Когато се опитваме да ускорим процеса на узряването, плодът губи своя вкус. В САЩ доматите
обикновено се откъсват преди да са узрели, с цел да не се повреждат при транспортирането им до
магазина.  След това,  преди да бъдат продадени, зелените домати биват напръсквани с  въглероден
двуокис за да почервенеят веднага. Третираните с газ домати не са отровни,  но те не могат да се
сравняват с вкуса на домашно произведените домати, на които им е позволено да узреят бавно. Ние се
тревожим, че растем твърде бързо,  а Бог е  загрижен за  силата на нашия характер.  Бог разглежда
живота ни от гледната точка на вечността и заради вечността, поради което той никога не бърза.

Веднъж Лейн  Адамс сравнил процесът на духовния растеж със стратегията, която използвали
Съюзниците през Втората световна война за освобождаване на островите в Южната част на Тихия
океан.  В  началото  те  „смекчавали  острова,“  отслабвайки  съпротивата  му  чрез  силен  обстрел  на
укрепените позиции на противника с тежкокалибрената корабна артилерия. След това малка група
морски пехотинци правела десант на острова и създавала „плацдарм“ - тесен крайбрежен участък от
острова, който можели да контролират. След като плацдарма бивал обезопасен, те започвали дългия
процес на освобождаване на останалата част от острова, малко по малко. Накрая целият остров бил
завладяван, но това не се ставало без някои скъпо струващи сражения.

Адамс направил следната аналогия: преди Христос да завладее живота ни при обръщането ни
към Него, понякога той трябва да „ни смекчи,“ като позволява да имаме проблеми, с които сами не
можем да се справим. Въпреки че някои хора отварят живота си за Христос още когато той за пръв
път почука на вратата, повечето от нас се съпротивляват и отбраняват. С поведението си, преди да се
обърнем към Исус, ние казваме: „Внимавай, аз стоя до вратата и съм готов да бомбардирам!“ В мигът,
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когато се отворите за Христос, Бог получава плацдарм в живота ви. Вие може би си мислите, че сте
подчинили целия си живот на него, но истината е, че в живота ви има много неща, за които вие даже
нямате представа, че съществуват. Вие можете да предадете на Бога само това, което в този момент
разбирате.  И  това  е  нормално.  След  като  Христос  вече  има  плацдарм  в  живота  ви,  той  започва
операция за завладяване на все по-голяма територия, докато накрая целият ви живот започне да му
принадлежи. Ще има борби и сражения, но крайният резултат никога не подлежи на съмнение. Бог е
обещал, че „ Онзи, който е започнал добра работа вътре във вас, ще я извърши докрай.“

Ученичеството е процес на приспособяване към Христос. Библията казва: „Ние достигаме до
истинска зрелост – до тази мярка на усъвършенстване,  която се има предвид в „пълнотата на
Христос.““ (Еф.4:13 – мой превод) Приликата с Христос е вашата вечна цел, но вашето пътуване ще
продължава през целия ви живот.

До  сега  видяхме,  че  това  пътуване  включва  вяра  (чрез  поклонение),  принадлежност  (чрез
общение) и промяна (чрез ученичеството). Всеки ден Бог иска вие да ставате още малко по-приличащ
на него: „Вие сте започнали да живеете нов живот, в който сте направени нови и ставате подобни
на Онзи, който ви е създал.“ (Кол.3:10 – мой превод) Днес ние сме обсебени от скоростта, но Бог се
интересува повече от силата и стабилността, отколкото от бързината. Ние искаме бързото решение на
проблема, прекия път, незабавното поправяне. Искаме една проповед, един семинар или една случка,
която веднага ще реши всички проблеми, ще премахне всички изкушения и ще ни освободи от всички
нарастващи болки.  Но истинската зрелост никога не е  резултат  от една случка,  колкото мощна и
вълнуваща да е тя. Израстването е постепенно. Библията казва: „Животът ни постепенно става по-
ярък и по-красив,  когато Бог влезе  в  живота ни и ние  ставаме подобни на  него.“  (Посланието,
2Кор.3:18 – мой превод)

ЗАЩО Е НУЖНО ТОЛКОВА ДЪЛГО ВРЕМЕ?
Въпреки, че Бог може веднага да ни промени, той е избрал бавно да ни усъвършенства. Исус е

умишлено бавен в усъвършенстването на учениците си. Така както Бог е позволил на израелтяните да
завладяват  Обещаната  земя  „малко  по  малко,“  за  да  не  бъдат  разбити  от  враговете,  така  той
предпочита да работи с напредващи стъпки в живота ни. Защо е нужно толкова дълго време, за да се
променим и да израснем? Има няколко причини. Ние бавно се учим. Често се налага за 40-ти или 50-
ти  път  да  повтаряме  изучаването  някой  урок,  за  да  можем  наистина  да  го  научим.  Проблемите
постоянно се повтарят и ние си казваме: „О, пак ли! Аз вече научих това!“ - но Бог знае по-добре.
Историята на Израел илюстрира колко бързо забравяме уроците, на които Бог ни учи и колко скоро се
връщаме към старото си поведение. Ние се нуждаем от повтарящо се разобличаване.

Няма израстване без промяна, няма промяна без страх и загуба, и няма загуба без болка .
Има много  неща,  които трябва  да  се  научим.  Много  хора  отиват  при някой консултант,  за  да  се
посъветват с него за някакъв проблем и му казват: „Очаквам вие да ми решите проблема. Разполагам с
един час време.“ Те наивно очакват бързо решение на някаква  дълготрайна и дълбоко вкоренена
мъчнотия. Тъй като повечето от проблемите ни, както и лошите ни  навици не са били създадени за
една нощ, нереално е да очакваме те да изчезнат незабавно.

Няма  такова  хапче,  молитва  или  принцип,  който  да  е  в  състояние  веднага  да  премахне
дългогодишните увреждания. Нужна е упорита работа за тяхното премахване и заместване. Библията
нарича това „събличане на стария човек“ и „обличане на новия човек“ (Еф.4:22-24). Въпреки, че в
мигът на обръщането ви към Христос на вас ни е дадена нова природа, вие все още имате старите си
навици, поведение и практики, които трябва да бъдат премахнати и заменени с нови. 

Ние се страхуваме смирено да осъзнаем истината за  себе си.  Вече казах,  че  истината ще ни
освободи, но в началото това ни прави да се чувстваме нещастни. Страхът от онова в нас, което може
да стане видимо за другите, ако искрено признаем слабостите в нашия характер, продължават да ни
държат в затвора на отричането. Чак когато Бог позволи светлината на неговата истината да направи
видими грешките, провалите и маниите ни, чак тогава можем да започнем да се справяме с тях.

Поради  това  вие  не  можете  да  растете,  ако  нямате  смирено  и  възприемчиво  към  уроците
поведение. Израстването често е болезнено и плашещо. Няма растеж без промяна; няма промяна без
страх или загуба; и няма загуба без болка. Всяка промяна е свързана със загубата на нещо: Ще трябва
да се откажете от старите си начини на живот, за да започнете да живеете  по нов начин. Страхуваме
се  от  тези  загуби,  даже когато  старите  ни начини  противоречат  на  целите  в  живота  ни,  защото,
подобно на стари обувки, ние поне се чувстваме удобно с тях и те са ни познати.

Често пъти хората изграждат представата за себе си, като в центъра поставят недостатъците си.
Ние казваме: „Характерното за мен е да бъда...“ и „Това просто е част от мен.“ Подсъзнателно се
безпокоя,  че  ако  се  откажа  от  моя  навик,  болка  или  мания,  какъв  човек  ще  бъда?  Този  страх
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несъмнено може да спре растежа ви. 
За създаването на навиците е нужно време. Запомнете, че характера ви е сбора от навиците ви.

(Коментар: „Навикът е втора природа“ - нар. поговорка. Д.Пр.) Не можете да твърдите, че сте добър, ако
не притежавате навика да сте добър – вие показвате добротата си, даже без да се замисляте за нея. Не
можете да твърдите, че сте почтен човек, ако ви липсва навика винаги да сте честен. Съпругът, който
през по-голямата част от времето си е верен на съпругата си, изобщо не й е верен!  Вашите навици
определят  какъв  е  характера  ви.   Има  само  един  начин  за  формиране  на  тези  навици,  които  са
отличителна черта на характера на Христос: Вие задължително трябва да ги практикувате – а за това е
нужно време! Нито един навик не се създава веднага. Павел съветвал Тимоти: „Практикувай тези
неща. Посвещавай живота си на тях за да може всеки да види твоя напредък .“ (1Тим.4:15 – мой
превод)  (Коментар:  В  някои  от  българските  преводи  на  Библията  този  стих  е  преведен  като
„Размишлявай...“ Според мен е много по-важно да практикуваме, а не само да размишляваме. Д.Пр.)

Ако  практикувате  нещо  по-дълго  от  определеното  време,  вие  ще  го  овладеете  добре.
Повторението е майката на характера и на умението. Често навиците, които изграждат характера се
наричани „духовно възпитание“ и има десетки прекрасни книги,  които могат да ви научат как да
направите това.

НЕ БЪРЗАЙТЕ
Докато израствате до духовната зрялост, има няколко начини да работите заедно с Бога в този

процес.
Вярвайте, че Бог работи в живота ви даже когато не усещате това. Понякога духовното израстване

е продължителна работа,  която се  извършва крачка по крачка.  Очаквайте,  че подобренията ще се
случват  постепенно.  Библията казва:  „Всяко нещо на земята си има своето време и своя сезон.“
(Екл.3:1 – мой превод)  И в духовния ви живот има сезони. Понякога ще има краткотрайно и силно
израстване (пролет), последвано от период на стабилизиране и изпитание (есен и зима).

А какво да кажем за онези проблеми, навици и увреждания, които вие искате да бъдат премахнати
чрез някакво чудо? Прекрасно е да се молите да се случи такова чудо, но не се разочаровайте, ако ви
бъде  отговорено,  че  това  ще  стане  чрез  постепенна  промяна.  С  течение  на  времето,  бавното  и
постоянното течение на водата разяжда и най-твърдата скала и превръща гигантските скали в дребни
камъчета. С течение на времето малката фиданка може да се превърне в гигантско червено дърво с
височина над 100 м.

Водете си дневник или журнал, в който записвайте уроците, които сте научили. Това не трябва да
е само регистрация на събитията, а трябва да е описание на онова, което сте научили. Записвайте
мислите си и житейските уроци, които Бог ви е преподал за самия Себе си, за вас самия, за живота, за
взаимоотношенията и за всичко друго. Записвайте тези неща, с цел да можете да ги преглеждате, да
си ги припомняте и да ги предадете на следващото поколение. Ние трябва да преповтаряме уроците
си,  понеже ги забравяме. Ако преглеждате редовно духовния си дневник,  това може да ви спести
много ненужни болки и главоболия.  Библията  казва:  „От решаващо значение е  да помним това,
което сме чули, за да не се отклоним от него.“ (Евр.2:1 – мой превод)

Бъдете търпелив към Бога и към себе си.  Една от причините за  отчаянието ни е,  че  Божият
график много рядко съвпада с нашия график. Често пъти ние бързаме, а Бог не бърза. Можете да се
тревожите заради наглед бавния напредък, който имате в живота. Запомнете, че Бог никога не бърза,
но никога не закъснява. Той ще използва продължителността на целия ви живот за да ви подготви за
ролята ви във вечността. Библията е пълна с примери как Бог използва дълъг процес, за да формира
характер, особено във водачите. На него му били нужни 80 години, за да подготви Моисей, от които
40 години в пустинята. В продължение на 14600 дни Моисей чакал и се чудел: „Още ли не е дошъл
определеният  момент?“  Но Бог  продължавал да  казва:  „Все  още не.“  Противно на  заглавията  на
популярните книги, няма лесни „Стъпки към зрелостта“  или „Тайни за незабавната святост.“ Когато
Бог иска да създаде гъба, той прави това за една нощ, но когато иска да създаде огромен дъб, той
прави това в продължение на стотици години. Великите хора израстват чрез борби, бури и периоди на
страдание.  Понасяйте  търпеливо  процеса.  Яков  ни  съветва:  „Не  се  опитвайте  да  излезете
предварително от каквото и да е. Позволете ми то да свърши работата си, с цел вие да станете
зрели и добре оформени.“ (Посланието, Як.1:4 – мой превод)

Не  се  обезкуражавайте.  Когато  Авакум  станал  потиснат,  защото  смятал,  че  Бог  не  работи
достатъчно  бързо,  Бог  му  казал:  „Нещата,  които  планирам  няма  да  се  случат  веднага.  Бавно,
стабилно, сигурно, наближава времето, когато видението ще бъде осъществено. Изглежда, че това
става бавно, но не се отчайвай, защото тези неща наистина ще се случат. Просто бъди търпелив.
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Те няма да закъснеят даже с един единствен ден!“ (Авакум 2:3 - мой превод) Забавянето не е отказ
от страна на Бога.

Помнете доколко далече сте стигнали, а не мислете за това още колко път ви остава да извървите.
Вие не се намирате там, където искате да бъдете, но не сте и там, където  бяхте преди. Преди години
хората носеха на дрехата си зашито едно копче, на което бяха написани буквите МБТБВОНЕЗДРВМ,
които означаваха „Моля, Бъдете Търпелив, Бог Все Още Не Е Завършил Да Работи В Мен.“

Бог не е завършил работата си и във вас, поради което продължавайте да вървите напред.  Чрез
упоритост даже охлювът достига небесната дъга.

Мисли за целта на моя живот
Тема за размисъл: Няма преки пътища към зрелостта.
Стих за запомняне:  „Уверен съм, че Онзи, който е започнал добра работа вътре във вас, ще я

извърши докрай до денят на Христос Исус.“ (Фил.1:6 – мой превод) 
Въпрос за обмисляне: В коя област от духовното ми израстване аз трябва да съм по търпелив и

по-упорит?

Ден 29

         Вие сте оформен да служите на Бога. Приемете назначението си

„Ние сме  просто служители на  Бога...Всеки един  от нас  върши работата,  която Бог  му  е
възложил  да  върши:  Аз  посадих  семето,  Аполос  поля  растението,  но  Бог  е  този,  който  прави
растението да расте.“ (1Кол.3:5-6 – мой превод)

„Самият Бог е този, който ни е направил такива, каквито сме и ни е дал нов живот в Исус
Христос;  и  преди много време  той  е  планирал,  че  ние  ще  прекараме  живота си,  помагайки  на
другите.“ (Еф.2:10 – мой превод) 

„Прославих  те на  земята,  като завърших до последната подробност това,  което ми беше
възложил да извърша.“ (Посланието, Йоан 17:4 – мой превод)

Ние  сме  поставени  на  земята  за  да  направим  принос.  Вие  не  сте  създаден  просто  за  да
консумирате ресурси – да ядете, да дишате и да заемате пространство. Бог ви е възложил да направите
отлика с живота си. Въпреки, че много от най-продаваните книги предлагат съвети как „да вземете“
най-много от живота, не това е причината, поради която Бог ви е създал. Вие сте създаден да добавите
нещо към живота на земята, а не просто да вземате от него. Бог иска да дадете нещо обратно. 

Това е 4-тото предназначение на Бога за живота ви, което се нарича вашето „служение“  или
служба.  Библията  ни дава  подробностите.  Вие  сте  създаден да  служите  на  Бога.  Библията  казва:
„(Бог) ни е създал за живот чрез добри дела, които той вече е подготвил за нас да правим.“ (Еф.2:10
– мой превод) Тези „добри дела“ са вашето служение. Когато служите на хората по някакъв начин, вие
всъщност служите на Бога и изпълнявате едно от предназначенията си. В следващите две глави ще
видите как Бог ви е формирал грижливо за това предназначение. Това, което Бог е казал на Йеремия
се отнася и за вас: „Преди да те бях създал в утробата на майка ти, аз те избрах. И преди да беше
роден,  аз  те  отделих  за  специална  работа.“  (Ис.1:5  –  мой  превод)  Вие  бяхте  поставен  на  тази
планета заради специално служба.

Вие бяхте спасен, за да служите на Бога. Библията казва: „Който ни е спасил и избрал за своята
свята работа, не защото ние заслужавахме това, а защото това беше неговия план.“ (2Тим.1:9 –
мой превод) Бог ви е откупил, за да можете да вършите неговата  „свята работа.“ Вие не сте спасен
от служение, а сте спасен за служение. В Божието царство вие имате място, предназначение, роля и
функция, която трябва да изпълнявате. Това придава на живота ви огромна значимост и ценност.

Исус е дал собствения си живот, за да купи вашето спасение. Библията ни напомня: „Бог плати
огромна  цена  за  вас.  Затова  използвайте  тялото си  за  да  прославяте  Бога .“  (1Кор.6:20  –  мой
превод)  Ние не служим на Бога поради чувство за вина, на страх или даже за дълг, а от радост и
дълбока благодарност заради това, което той е направил за нас. Ние сме живи заради това, което той е
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направил за  нас.  Чрез  спасението миналото  ни  е  простено,  на  настоящето  ни  е  даден смисъл,  а
бъдещето  ни  е  осигурено.  В  светлината  на  тези  невероятни  облаги  Павел  направил  следното
заключение: „Поради великата Божия милост... предложете себе си като живо жертвоприношение
на Бога, посветено на негово служение.“ (Рим.12:1 – мой превод)

Апостол Йоан поучавал, че нашето служение на другите с обич показва, че ние наистина сме
спасени.  Той казал:  „Нашата обич един към друг  доказва,  че  ние сме преминали от смърт към
живот.“ (1Йоан 3:14 – мой превод) Ако аз не обичам другите и не искам да служа на другите и ако се
интересувам само от собствените си нужди, аз би трябвало да се запитам, дали Христос наистина
присъства в живота ми.  Признакът, че едно сърце е спасеното сърце е, че то иска да служи. Друга
дума за служенето на Бога, която повечето хора разбират неправилно, е думата „служение“ (ministry).
Повечето хора, когато чуят тази дума си представят пастори, свещеници и професионални църковни
служители, но Бог казва, че всеки член на неговото семейство е „служител“ (minister). В Библията
думите „служба“ и „служение“ са синоними, както са синоними и думите „служител“ и „свещеник.“
Ако сте християнин, вие сте свещеник и когато служите, вие изпълнявате ролята на свещеник.

Когато болната тъща на Петър била излекувана от Исус, тя веднага „стана и започна да служи
на Исус.“ (Лука 4:39 – мой превод), използвайки своя нов дар на здравето. Ето, това трябва да правим
и ние. Ние сме излекувани, за да помагаме на другите. Ние сме благословени, за да бъдем благословия
за другите.  Ние сме спасени, за да слугуваме, а не за да седим и да очакваме да отидем на небето.
Някога задавали ли сте си въпроса защо Бог просто не ни взема на небето, веднага приемем неговата
милост? Защо той ни оставя да живеем в този пропаднал свят? Той ни оставя тук, за да изпълним
неговия план. След като бъдем спасени, Бог възнамерява да ни използва за постигането на неговите
цели. Бог има служение за вас в този свят.

Ние сме призовани да служим на Бога. Когато израствате, вие можете да си помислите, че  да
бъдеш „призован“  от  Бога  е  нещо,  с  което само мисионерите,  пасторите,  монахините и  другите
„щатни“ църковни служители се занимават,  но Библията казва, че всеки християнин е призован да
служи. Вашият призив за спасение включва и вашия призив да служите. Двете неща са едно и също
нещо.  Независимо каква  е  вашата  работа  или професия,  вие  сте  призован  през  цялото  време  да
служите на Господа. Християнин, който не служи, е противоречие в смисъла на думите.  (Коментар:
Това състояние се нарича  оксиморон -  „сладка мъка,“ „живия труп,“ „дървено желязо“ Д.Пр.) Библията
казва: „Той ни е спасил и ни е призовал да бъдем негови собствени хора, не заради това, което ние
сме направили, а заради своето собствено намерение.“ (2Тим.1:9 – мой превод) Петър добавя: „Вие
сте избрани да разказвате за превъзходните качества на Бога, който ви е призовал.“ (1Пет.2:9 – мой
превод) Всеки път, когато използвате дадените ви от Бога способности за да помагате на другите, вие
изпълнявате вашия призив.

Библията  казва:  „Сега  вие  принадлежите  на  него...с  цел  да  можете  да  бъдете  полезни  в
служението на Бога.“ (Рим.7:4 – мой превод) През колко голяма част от времето си сте полезен в
службата на Бога? В някои църкви в Китай посрещат новите християни с думите: „Сега Исус има нов
чифт очи с които да гледа, нови уши с които да слуша, нови ръце с които да помага и ново сърце, с
което да  обича  другите.“  Една  от  причините  да  бъдете  свързан  с  църковното  семейство  е,  за  да
изпълните призванието си да служите на другите вярващи по някакъв практичен начин. Библията
казва: „Всички вие заедно сте Христовото тяло, а всеки от вас е отделна и нужна част от него .“
(1Кор.12:27 – мой превод) Тялото Христово отчаяно се нуждае от вашето служение – достатъчно е да
попитате за това всяка местна църква. Всеки от нас има роля, която трябва да изпълнява и всяка роля
е важна. Няма маловажна служба на Бога; всички служби са важни. 

По същия начин, в църквата няма незначителни служения. Някои от тях са видими, а други се
извършват зад сцената, но всички те са много полезни. Малките или скрити служения често пъти
правят най-голямата промяна.  В моя дом най-важното осветително тяло не е големият полюлей в
хола, а малката нощна лампа, която ме предпазва да не се спъна и да си навехна палеца на крака,
когато ставам през нощта.  Няма никаква зависимост между размера и важността. Всяко служение е
важно,  защото  всички  ние  сме  зависими  от  служенията  на  другите,  за  да  извършваме  и  своето
служение.

Какво се случва, когато една част от тялото ви престане да функционира? Вие се разболявате.
Останалата част тялото ви страда. Представете си, че черният ви дроб реши да живее сам за себе си,
да е независим от тялото ви и ви каже: „Уморен съм! Повече не искам да служа на тялото! Искам една
година да си почивам и само да бъда хранен. Не ме безпокойте. Зает съм да върша това, което е най-
добро за мен! Нека някоя друга част от тялото да върши моята работа.“ Какво ще се случи? Тялото ви
ще умре. Сега хиляди местни църкви умират, защото християните не искат да служат. Те стоят край
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страничната линия на игрището като зрители, а Тялото страда. На вас ви е заповядано да служите на
Бога. Исус е пределно ясен: „Вашето поведение трябва да е като моето, защото Аз, Месията, не
дойдох за да ми бъде служено, а за да служа и да дам живота си.“ (Мат.20:28 – мой превод).  За
християните служението   не е   въпрос на избор, служението не е нещо, което включваме в дневния си  
график, ако имаме свободно време. Служението е сърцевината на християнския живот. Исус дойде „за
да  служи“  и  „да  даде“  -  тези  два  глагола  трябва  да  характеризират  и  вашия  живот  на  земята.
Служението  и  даването  обобщава  4-та  цел  на  вашия  живот.  Веднъж  Майка  Тереза  казала:
„Святото живеене се състои от това - да вършим Божията работа с усмивка.“

Исус  поучавал,  че  духовната  зрелост  никога  не  е  краят  сам  по  себе  си.  Зрелостта  е  заради
служението!  Ние израстваме, за да даваме. Не е достатъчно просто да трупаме все повече и повече
познание. Трябва да постъпваме в хармония с това, което вече знаем и да прилагаме на практика това,
в което казваме, че вярваме. Когато се стремим да впечатляваме другите хора със знанията ни, без да
ги прилагаме в живота си, това води до нашата депресия.

Учене,  което  е  лишено  от  служение,  води  до  духовен  застой.  Древното  сравнение  между
Галилейското море и Мъртво море продължава да е вярно. Галилейското море всъщност е езеро, което
е пълно с живот, защото в него има води  които се вливат и други води,  които изтичат.  (Коментар:
Количеството на вливащата се вода е равно на количеството на изливащата се вода. Д.Пр.) За разлика от
него, в Мъртво море няма никакъв живот, защото там нито има вода, която се влива, нито има вода,
която се излива и то е в застой. (Коментар: Образно казано, Мъртво море е един голям гьол. Д.Пр.)

Последното нещо, от което много християни днес се нуждаят, е още едно Библейско изучаване.
Те вече знаят много повече от онова,  което прилагат на практика.  Те се  нуждаят от опитности в
служението,  в  които  могат  да  упражняват  духовните  си  мускули.  Служението  е  обратното  на
природното ни влечение. През по-голямата част от времето ние повече се интересуваме от това на нас
да ни прислужат, а не ние да прислужваме на другите. Ние казваме: „Търся църква, която да задоволи
нуждите ми и да ме благослови,“  а не „Търся място, където да служа и да бъда благословение за
другите.“  Ние очакваме другите да ни обслужват, а не обратното.  Но когато узряваме в Христос,
фокусирането  в  живота  ни  все  повече  се  измества  към  живот,  изпълнен  със  служение.  Зрелият
последовател на Исус престава да пита: „Кой ще задоволи моите нужди?“ и започва да пита „Чий
нужди мога аз да задоволя?“ Вие някога задавали ли сте си този въпрос?

ДА СЕ ПОДГОТВЯМЕ ЗА ВЕЧНОСТТА
След края на живота ви на земята вие ще застанете пред Бога. Духовната зрялост никога не е

краят сам по себе си. Ние израстваме, за да даваме на другите.
Библията  казва:  „Всеки  от нас  ще трябва да  отговаря лично пред  Бога.“  (Рим.14:12  –  мой

превод) Замислете се за това, което се подразбира от този стих. Един ден Бог ще сравни количеството
време  и  енергия,  което сме  изразходвали  за  себе  си,  с  количеството време  и  енергия,  които  сме
изразходвали в служба на  другите.  В онзи момент всичките  ни извинения,  пораждани от  нашата
егоистичната воля, която е фокусираната в самите нас, няма да имат никаква стойност: „Аз бях твърде
зает“  или „Аз  си  имах свой собствени цели,“  или „Аз  бях прекомерно зает  да  работя  или да  се
забавлявам, или да се подготвям за пенсионирането.“ На всички тези извинения Бог ще отговори:
„Съжалявам, неверен отговор. Аз те създадох, аз те спасих и аз ти заповядах да живееш, като служиш
на другите хора. Кое от тези неща ти не разбра?“ Библията предупреждава вярващите: „Той ще излее
своят гняв и ярост върху онези, които живеят за себе си ,“ (Рим.2:8 – мой превод), а за християните
това  ще  означава,  че  ще  загубят  вечните  награди.  Ние  живеем  пълноценно,  когато  помагаме  на
другите.  Исус  казал:  „Ако  настояваш да  спасиш живота си,  ще  го  загубиш.  Само тези,  които
захвърлят живота си заради мен и заради Добрата новина, ще научат какво означава наистина да
живееш.“ (Марк 8:35 – мой превод) Тази истина е толкова важна, че е повторена 5 пъти в евангелията.
Ако не служите, тогава вие само съществувате, защото животът ни е даден за да служим. Бог иска вие
да се научите да обичате и щедро да служите на другите.

СЛУЖЕНИЕ И ЗНАЧИМОСТ
Вие  трябва  да  дадете  живота  си  за  нещо.  Дали  това  да  е  кариера,  спорт,  хоби,  слава  или

богатство?  Нито  едно от  тези  неща няма  трайна  значимост.  Служението  е  пътят  към  истинската
значимост. Само чрез служението ние откриваме смисъла на живота си. Библията казва: „Всички ние
намираме своят смисъл и предназначение като част от неговото тяло.“ (Посланието, Рим.12:4 –
мой превод) Когато служим заедно в Божието семейство, животът ни придобива вечна значимост.
Павел казал: „Искам да мислите как всичко това ви прави по-значими, а не по-малко значими...поради
онова, от което вие сте част,“ (Посланието, 1Кор.12: 14,19 – мой превод) Бог иска да ви използва, за
да направите отлика в неговия свят. Той иска да работи чрез вас. Важна е   НЕ   продължителността на  
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живота ви, а приносът, който сте направили. Не е важно колко дълго сте живели, а   как   сте живели  .
Ако не участвате в някакво служба или служение, по какъв начин се извинявате? Авраам бил стар,
Яков не живял в безопасност,  Лия не била привлекателна,  Йосиф бил продаден насила като роб,
Моисей  заеквал,  Гедеон  бил  беден,  Самсон  бил  зависим,  Рахав  била  неморална,  Давид  имал
извънбрачна любов и всякакви семейни проблеми, Илия бил убийствен, Йеремия бил потиснат, Йона
бил  неохотен,  Ноемин  била  вдовица,  Йоан  Кръстител  бил  импулсивен  и  избухлив,  Марта  се
тревожела  за  много  неща,  самарянката,  с  която  Исус  разговарял  край  кладенеца  имала  няколко
неуспешни брака, Закхей не бил харесван от хората, Тома имал съмнения, Павел имал лошо здраве, а
Тимоти бил стеснителен.  Това е доста широка гама от недостатъци, но Бог използвал всеки от тези
хора за да му служат.  Той ще използва и вас, ако престанете да се извинявате.  Слугуването е пътят
към истинската значимост.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Служенето няма алтернатива.

Стих за запомняне: „Защото ние сме Божие творение, създадено в Христос Исус, за да вършим 
добри дела, които Бог е подготвил предварително за нас, за да ги вършим.“ (Еф.2:10 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Кое е това нещо, което ми пречи да приема призива на Бога да му служа?

Ден 30

         Оформен сте да служите на Бога
„Твоите ръце ме оформиха и ме създадоха“ (Йов 10:8 – мой превод)
„Хората, които създадох за себе си, ще оповестяват хваленията си към мен.“ (Ис.43:21 – мой

превод) 

Вие сте оформен да служите на Бога. Бог е оформил всяко създание на тази планета с неговата
специфична област на съществуване. Някои животни бягат, други подскачат, трети плуват, някои си
правят дупки в земята, а други летят. Всяко създание има специална роля, която трябва да изпълнява,
основаваща се на начина, по който то е било създадено от Бога. Същото е валидно и за хората. Всеки
от нас е уникално проектиран или „оформен,“ за да върши определени неща. 

Преди да проектират нова сграда, архитектите питат: „Какво ще е нейното предназначение? За
какво ще бъде използвана тя?“ Планираното предназначение винаги определя формата на сградата.
Преди създаването ви, Бог е решил каква роля иска да изпълнявате вие на земята. Той е планирал
точно как иска да му служите и след това ви е оформил според тези задачи. Вие сте такъв, какъвто
сте, защото сте създаден за конкретно служение.

Библията казва: „Ние сме Божие творение, създадено в Христос Исус да вършим добри дела.“
(Еф.2:10 – мой превод) Английската дума „поема“ произлиза от гръцка дума, която в превод означава
„творба.“ Вие сте Божий шедьовър на изкуството. Вие не сте сериен продукт, не сте част от някакво
голямо количество,  което е  изработено без мислене.  Вие  сте произведение,  което е  създадено по
поръчка на клиента,  единствен екземпляр, оригинален шедьовър.  Бог обмислено ви е формирал и
оформил за да му служите по начин, който прави неповторимо служението ви.  Той внимателно е
смесил ДНК коктейл, който ви е създал. Давид възхвалявал Бога за това невероятно лично  внимание
в  подробностите:  „Ти  си  направил  всичките  деликатни  вътрешни части на  тялото ми  и  си  ме
свързал  заедно  в  утробата на  майка  ми.  Благодаря  ти,  че  си  ме  направил  толкова  удивително
сложен! Твоето творение е изумително.“ (Пс. 139:13-16 – мой превод) Както казала Етел Уотърс:
„Бог не произвежда боклук.“ Бог не само ви е оформил преди раждането ви, той е планирал всеки ден
от живота ви за да поддържа този процес на оформяне. Давид продължава: „Всеки ден от живота ми
беше записан в твоята книга. Всеки миг беше планиран преди още да беше изминал един единствен
ден.“ (Пс.139:16 – мой превод) Това означава че всяко нещо, което се случва в живота ви има някакъв
смисъл. Бог използва всичко, което се случва, за да ви формира за служението ви на другите и ви
оформя за вашата служба на самия него.

Бог никога не прахосва каквото и да е. Той няма да ви даде способности, интереси, таланти,
дарби,  самоличност  и  житейски  опит,  ако  няма  намерение  да  ги  използва  за  своята  слава.  Чрез
откриване  и  осъзнаване  на  тези  фактори  вие  можете  да  откриете  волята  на  Бога  за  живота  ви.
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Библията казва, че вие сте „удивително сложен.“ Вие сте комбинация от много различни фактори. За
да ви помогна да запомните 5 от тези фактори, аз създадох един прост акростих: форма (SHAPE). В
тази и в следващата  глава ще разгледаме тези 5 фактори и след това аз ще ви обясня как да откриете и
да използвате своето оформяне. Бог никога не прахосва каквото и да е.

КАК ВИ Е ОФОРМИЛ БОГ ЗА ВАШЕТО СЛУЖЕНИЕ?
Всеки път, когато ни възлага да свършим някаква работа, Бог винаги ни снабдява с онова, от

което се нуждаем, за да я свършим. Тази обичайна комбинация от умения е наречена вашата форма:
духовни  дарби   (Spiritual  gifts),    сърце   (Heart),    умения   (Abilities),    индивидуалност   (Personality),  
житейски опит   (Experience)  .

Разопаковайте духовните си дарби
Бог  дава  духовни  дарби  на  всеки  вярващ  човек,  за  да  бъдат  използвани  за  служение.  Тези

специални,  раздавани  от  Бога  умения  за  служение  на  него  и  на  другите  хора,  се  дават  само  на
християните. Библията казва: „Който не притежава Светия Дух не може да получи дарбите, които
идват от Божия Дух.“ (1Кор.2:14 – мой превод) Вие не можете да спечелите своите духовни дарби
или да ги заслужите, поради това те се наричат „дарби!“  Те са израз на Божията милост към вас.
„Христос щедро ни даде дарбите си.“ (Еф.4:7 – мой превод) Нито пък вие трябва да избирате какви
дарби бихте искали да имате; Бог е определил това. Павел обяснил: „Единствено и само Светия Дух
раздава тези дарби. Единствено той решава какъв дар трябва да има всеки човек.“ (1Кор.12:11 –
мой превод) И тъй като Бог обича разнообразието и иска вие да сте специален, няма нито един дар,
който да е даван на всеки човек.  Нито пък има човек, който притежава всички дарби.  Ако имахте
всички дарби, вие нямаше да се нуждаете от никой друг и това би осуетило постигането на едно от
намеренията на Бога – да ни научи да се обичаме взаимно и да бъдем зависими един от друг. 

Духовните дарби не са ви били дадени за ваша собствена полза, а за ползата на другите, точно
така, както дарбите на другите са им дадени за вашата полза. Библията казва: „На всеки от нас е
дадена духовна дарба като средство за помагане на цялата църква.“ (1Кор.12:7 – мой превод) Бог е
планирал това по този начин, с цел ние да се нуждаем един от друг. Когато използваме заедно дарбите
си, всички ние имаме полза.  Ако другите не използват дарбите си, вие сте измамван, а ако вие не
използвате  дарбите  си,  те  са  измамвани.  Поради  това  ни  е  заповядано  да  откриваме  и
усъвършенстваме духовните си дарби. Отделяли ли сте време да откриете кои са вашите духовни
дарби? Ако подаръкът не е разопакован, той няма никаква стойност. 

Когато забравим тези фундаментални истини за даровете, това винаги причинява неприятности в
църквата. Два от най-често срещаните проблеми е „завист заради дарба“ и „превръщането на дарбата
в стандарт за оценка.“  Първият проблем се случва,  когато сравняваме своите дарби с  дарбите на
другите хора и се чувстваме неудовлетворени от дарбите, които Бог ни е дал. Тогава се възмущаваме
или завиждаме заради начина,  по който Бог използва другите.  Вторият проблем се случва,  когато
очакваме всички други да имат нашите дарби, да правят това, което ние сме призовани да правим и да
желаят  страстно  да  правят  това,  както  ние  страстно  правим.  Библията  казва:  „В  църквата  има
различни видове служби, но ние служим на един и същ Господ.“ (1Кор.12:5 – мой превод) Понякога
духовните дарби са надценявани, с цел да се омаловажат другите фактори, които Бог използва, за да
ви оформи да служите. Вашите дарби разбулват един ключ за да откриете Божията воля за вашето
служение, но тези дарби не са цялата картина. Бог ви е формирал е по още 4 други пътища.

Слушайте сърцето си.
Библията  използва  думата  „сърце“  да  да  опише  един  букет  от  желания,  надежди,  интереси,

стремежи, мечти и привързаности, които вие имате. Сърцето ви е символ на източникът на всичките
ваши мотивации: онези неща, които обичате да правите и за които най-много се грижите. Даже сега
ние използваме думата „сърце“ по същия начин,  когато казваме:  „Обичам те с  цялото си сърце.“
Библията казва: „Както лицето се отразява във водата, така сърцето изявява (истината за) човека.“
(Пр.27:19 – мой превод) Вашето сърце разкрива истината за вас – какъв сте наистина, а не какъв си
мислят  другите  че  сте  или  в  какво  са  ви  принудили  да  се  превърнете  обстоятелствата,  в  които
живеете. Сърцето ви определя защо казвате думите, които изговаряте, защо се чувствате така, както се
чувствате и защо постъпвате така както постъпвате.

От гледна точка на физиологията, всеки от нас има уникален ритъм на сърцето. Точно така, както
всеки от нас има уникални пръстови отпечатъци, уникални снимки на очите и уникална модулация на
гласа,  така  и  сърдечният  ни  ритъм  се  отличава  със  слаби  уникални  отклонения  от  стандартните
образци. Изумително е, че от всичките милиарди хора, които са живели през цялата човешка история,
няма нито един, чийто ритъм на сърцето да е точно като вашия. (Коментар: Как  привържениците на
еволюционната  теория  на  Дарвин  за  произхода  на  човека  биха  могли  да  обяснят  този  феномен?  Ние,
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християните казваме, че това се дължи на Бога, който ни е създал. А те как ще отговорят? Д. Пр.)
По същият начин Бог е дал на всеки от нас уникален емоционален сърдечен ритъм, който се

ускорява,  когато  мислим  за  хора,  неща,  дейности  и  обстоятелства,  които  ни  интересуват.
Инстинктивно ние се безпокоим за  някои неща, а за  други не се безпокоим.  Това са неща, които
подсказват коя е областта, в която трябва да служите. 

Друга  дума,  с  която  се  нарича  сърцето  е  „страстта.“  Има  някои  неща,  към  които  вие  сте
привличан страстно, а към други – не. Някои случки в живота ви сграбчват вниманието ви, а други ви
отблъскват  или  ви  отегчават  до  сълзи.  Това  разбулва  пред  вас  природата  на  сърцето  ви.  Когато
израствахте, вие може би забелязахте, че проявявате силен интерес към някои неща, към които никой
друг от семейството ви няма интерес. Откъде дойдоха у вас тези интереси? Те са дошли от Бога. Бог е
имал план, когато ви е дал тези интереси, с които сте се родили. Вашият емоционален сърдечен ритъм
е втория  ключ за  да  разберете  своето оформяне  за  служение.  Не  подценявайте  нещата,  които ви
интересуват. Замислете се как те могат да бъдат използвани за прославата на Бога. Това е причината,
поради която вие обичате да правите тези неща.

На много места в Библията се казва „да служите на Бога с цялото си сърце.“ (1Ц.12:24 и на
други  места)  Бог  иска  да  му  служите  страстно,  а  не  по  задължение.  Хората  рядко  достигат  до
съвършенство в работите, които вършат, ако не се радват, когато ги правят или ако не са страстно
привързани към работата си. Бог иска да използвате природните си интереси, за да служите на него и
на другите хора.  Вслушването във подтиците на вътрешния ви глас може да ви насочи към това
служение, което Бог възнамерява да бъде извършвано от вас.

Как разбирате, че служите на Бога с цялото си сърце? Първият указателен сигнал е ентусиазмът.
Когато правите нещо, което обичате да правите, не е нужно никой да ви мотивира да го правите или
да ви проверява. Вие го правите заради очевидната наслада, която изпитвате, докато го правите. Вие
не се нуждаете от награди, от похвали или от заплащане, защото обичате да служите по този
начин. Обратното също е вярно: когато това, което правите „не ви е по сърце,“ вие много лесно се
обезкуражавате. Вторият указателен сигнал е  ефективността.  Тогава,  когато правите нещо,  заради
което Бог ви е формирал да го правите с любов, вие ставате добър в правенето на това нещо. Страстта
е движеща сила за постигане на съвършенство. Ако не сте загрижен за това, което правите, малко
вероятно е  да стигнете до съвършенство в  вършенето на това  нещо.  Обратното,  до  най-високите
постижения  в която и да е  област  стигат тези хора,  които работят,  движени от  страстта,  а  не  от
чувството за дълг или от стремежа към печалбата.

Всички сме чували хората да казват: „Приех да работя една работа, която мразя, с цел да спечеля
много пари и някои ден да мога да престана да я върша и да започна да върша това, което обичам.“
Това е голяма грешка. Не си пропилявайте живота за вършенето на работа,  в която не можете да
изразите сърцето си.  Запомнете, най-великите неща в живота не са неща.  Смисълът е много по-
важен от парите. Най-богатият човек на света веднъж казал: „Обикновен живот, живян със страх
от Бога е по-добър, отколкото богат живот с един тон главоболия.“ (Посланието, Пр.15:16 – мой
превод)  Не  се  стремете  само  „да  живеете  добре,“  защото  така  наречения  „добър  живот“  не  е
достатъчно добър. Накрая той се оказва незадоволителен.  Можете да имате много пари и осигурен
живот, но въпреки това да нямат нищо, заради което да живеете. Вместо това се стремете към „по-
добрия живот“ - служете на Бога по начинът, чрез който ще изразите съдържанието на сърцето си.
Открийте какво обичате да правите – кое е това нещо, заради което Бог ви е дал сърце да го правите –
и после го правете за негова прослава.  Когато правите това, което обичате да правите, никой не е
нужно да ви мотивира.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Аз бях оформен да служа на Бога.

Стих за запомняне: „Бог работи чрез различни хора по различни начини, но това е същият Бог, 
който постига целите си чрез всички тях.“ (1Кор.12:6 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: По какъв начин мога да видя себе си, че служа със страст на хората и да
обичам това, което правя?
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Ден 31

         Разбирайте своята форма

„Ти ме оформи първо отвътре, а после отвън; създаде ме в утробата на майка ми.“ (Пс. 139:13
– мой превод)

Единствено вие можете да бъдете вие. Бог е проектирал всеки от нас така, че да няма никакво
повторение в света. Никой друг няма точно същата смес от фактори, която ви прави уникален. Това
означава, че никой друг на земята няма да е в състояние да изпълни тази роля, която Бог е планирал да
изпълните вие. Ако вие не направите своя уникален принос към Тялото на Христос, този принос няма
да  бъде  направен.  Библията  казва:  „Има  различни  видове  духовни  дарби...различни  начини  на
служение...(и)  различни способности за извършване на служението.“ (1Кор.12: 4-6 – мой превод) В
миналата  глава  разгледахме първите  две от  тях:  вашите духовни дарби и вашето сърце.  Сега  ще
разгледаме другите 3 съставни части на вашата форма (SHAPE) за служене на Бога.

Използвайте способностите си
Вашите способности са природните таланти, с които сте се родил. Някои хора имат природно

умение да боравят с думите: Те започнат да говорят веднага щом излязат от утробата на майка си!
Други хора имат природни спортни умения и превъзхождат другите с координацията на движенията
си. Трети са добри в математиката или в музиката, или в механиката. Когато Бог пожелал да създаде
Скинията и всички принадлежности за богослужението, той осигурил художници и майстори, които
били оформени с „умения, способности и знание във всички видове занаяти за изработването на
художествени проекти...и да се занимават с всякакви видове художествени изработки.“ (Изх.31:3-4
– мой превод) Днес Бог продължава да дарява както тези умения и така и хиляди други, с цел хората
да му служат. 

Всички наши способности идват от Бога. Даже способностите, използвани за вършене на грях
са ни дадени от Бога, но те просто са използвани погрешно или по обиден начин. Библията казва:
„Бог е дал на всеки от нас способността на прави добре определени неща.“ (Посланието, Рим.12:6-8
– мой превод) Тъй като природните ви способности са ви дадени от Бога, те са точно толкова важни и
толкова „духовни,“ колкото и духовните ви дарове. Единствената разлика е, че вие сте се родили с
природните си способности. Едно от най-често срещаните извинения, които използват хората за да не
служат е: „Аз просто няма никакво умение, което да предложа.“ Това е абсурдно. Вие имате десетки, а
може би и стотици неизпробвани, неизползвани или неоткрити умения,  които спят вътре във вас .
Много проучвания са установили, че всеки човек притежава от 500 до 700 различни видове умения –
много повече от това, което вие разбирате, че притежавате.  Например, мозъкът ви може да съхранява
100 трилиона факти (Коментар: Трилион = 1 и 18 нули след него = „един милиард милиарди“. Д. Пр.) Всяка
секунда мозъкът ви може да изработва 15 000 решения,  което например се случва,  когато работи
храносмилателната ви система. Носът ви може да разпознава 10 000 различни миризми. Докосването
ви може да  открие  частичка с  дебелина  1 хилядна  от  милиметъра,  а  езикът ви –  да  разпознае 1
частичка хинин, която е разтворена в 2 000 000 частички вода.  Вие сте цяла купчина от невероятни
умения, вие сте изумително създание на Бога. Една от отговорностите на църквата е да открие и да
пусне на свобода вашите способности, за да служите на Бога.

Всяка способност може да бъде използвана за прослава на Бога. Павел казал: „Каквото и да
правите, правете всичко за Божията слава.“ (1Кор.10:31 – мой превод) Библията е пълна с примери
за различни способности, които Бог използва за своя прослава. Вижте само няколко от тези споменати
в Библията умения: художествено умение, архитектурно умение, умение да администрираш, умение
да боравиш с пари, умение да строиш кораби, да правиш бонбони, да обсъждаш, да проектираш, да
балсамираш, да бродираш, да гравираш, да обработваш земя и да отглеждаш добитък, да ловиш риба,
да си градинар, да си водач, да ръководиш, да си зидар, да композираш, да произвеждаш оръжия, да
шиеш, да рисуваш, да отглеждаш растения, да си философ, да си механик, да изобретяваш, да си
дърводелец, да си моряк, да си търговец, да си военен, да си учител, да си писател и поет. Библията
казва: „Има различни умения за извършване на служението, но същият Бог дава уменията на всички
за тяхната конкретна служба.“ (1Кор.12:6 – мой превод)  Бог има място в своята църква, където
вашите  отличителни  черти  могат  да  блестят  и  вие  да  предизвикате  промяна.  От  вас  зависи  да
намерите това място.

На  някои  хора  Бог  дава  умението  да  печелят  много  пари.  Моисей  казал  на  израелтяните:
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„Помнете Господа вашия Бог, защото той ви е дал умението да създавате богатство.“ (Втор.8:18 –
мой превод) Хората, които имат тази способност са добри в създаването на бизнес, в извършване на
сделки или продажби и в прибирането на печалбата. Ако имате това умение за бизнес, вие трябва да
го използвате за Божията прослава. Как? 

Първо, осъзнайте, че вашата способност идва от Бога и му благодарете и го прославяйте.
Второ,  използвайте бизнеса си за  да задоволявате нуждите на други хора и да разказвате за

вярата си на невярващите.
Трето, връщайте поне 10% от дохода си на Бога като акт на богослужение.
Накрая, поставете си за цел да бъдете  строител на Царство, а не строител на Богатство. Ще

обясня това в гл. 34. 
Това, което аз съм способен да направя, Бог иска от мен да го направя. Вие сте единственият

човек на земята,  който може да използва вашите способности.  Никой друг не може да изпълнява
вашата роля, защото другите хора не притежаван уникалната форма, която Бог ви е дал. Библията
казва, че Бог ви снабдява „с всичко, от което се нуждаете, за да вършите неговата воля.“ (Евр.13:21
– мой превод) За да откриете каква е Божията воля за живота ви, вие трябва сериозно да изследвате
тези неща, в правенето на които сте добър и онези неща, - в които не сте добър.

Ако Бог не ви е дарил с дарбата да пеете, той не очаква от вас да бъдете оперен певец. Бог никога
няма да иска от вас да посветите живота си на вършенето на някаква работа, за която нямате талант .
От друга страна, уменията които имате са ярък указател за това, което Бог очаква да правите с живота
си. Те са указания, за да разпознаете каква е Божията воля за вас. Ако сте добър в проектирането или в
намирането на нови служители, или в организирането, тогава можем да предположим, че Божият план
за живота ви по някакъв начин включва в себе си тези умения.  Бог не прахосва способностите, а
осигурява баланс между работата,  която ни е възложил и способностите,  които ни е дал.  Вашите
умения не ви бяха дадени само да да изкарвате прехраната си. Бог ви ги е дал заради вашето служение
на него и на другите хора. Петър казал: „Бог е дал на всеки от вас някои специални умения; наистина
ги употребявайте, за да си помагате един на друг, като раздавате на другите хора многообразните
Божии благословии.“ (Посланието, 1Пет.4:10-12 – мой превод) В момента в който пиша тези думи,
близо  7  000  християни  използват  уменията  си  в  служението  на  нашата  църква  Седлбек,  като
предоставят всевъзможни услуги,  които можете да си представите:  ремонт да употребявани коли,
които  след  това  биват  подарявани  на  нуждаещи  се  хора;  откриване  на  най-изгоден  вариант  за
закупуване  на  стоките,  от  които  се  нуждае  църквата;  проектиране  и  изпълнение  на  външно
озеленяване на дворове и парцели; организиране и подреждане на архиви; проектиране, изработване
на компютърни програми, строителство; предоставяне на лекарски услуги; готварство; композиране
на песни; музикално обучение; разработване на проекти за облекчаване на живота на  хората, за чиято
реализация ще се събират пари от дарения; трениране на спортни отбори; търсене на проповеди в
интернет  или тяхното  превеждане;  и  стотици  други  специални  дейности.  Ние  казваме  на  новите
членове на нашата църква: „Трябва да правите за вашата църква това, в което сте добър!“

Използвайте вашата индивидуалност
Ние  не  осъзнаваме  колко  наистина  уникален  е  всеки  от  нас.  ДНК  молекулите  могат  да  се

обединяват по неограничен брой комбинации. Точният брой на тези комбинации  е 10 на 2 400 000
000-та степен. Това е вероятността, че някога може да се открие човек, който точно прилича на вас.
Ако решите да напишете това число, като приемем, че всяка „0“ ще бъде с ширина 25,5 мм, ще трябва
да имате ивица хартия с дължина 60 000 км! За да си представим по-нагледно големината на това
число, трябва да вземем предвид, че според някои учени броят на всички частички във вселената е 10
с 76 нули след него. Този брой е много, много по-малък от вероятността вашето ДНК да съвпада с
ДНК-то на друг човек. Вашата уникалност е факт от живота, който е доказан от науката. Никога не е
имало и никога няма да има друг човек като вас. След като ви е създал, Бог е счупил матрицата, в
която ви е формовал. Никога не е имало и никога няма да има някой, който да бъде точно като вас. 

Очевидно е, че Бог обича разнообразието – просто огледайте света около себе си! Той е създал
всеки от  нас  с  уникална  комбинация  от  индивидуални  отличителни черти.  Бог  е  направил както
необщителните,  така и общителните хора.  Направил е хората,  които обичат еднообразието,  така и
хората,  които  обичат  разнообразието.  Направил  е  някои  хора  да  са  „мислители,“  а  други  да  са
„чувствени.“ Някои хора работят най-добре, когато са сами, а други – когато са част от някаква група. 

Библията казва: „Бог работи чрез различни хора по различни начини, но това е същият Бог,
който постига своето намерение чрез всички тях.“ (1Кор.12:6 – мой превод) Библията ни дава много
доказателства,  че  Бог  използва  всички видове  индивидуалности. Петър е  бил сангвиник,  Павел е
холерик, Йеремия е бил меланхолик. Когато разгледате индивидуалните различия на 12-те ученици,
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лесно  ще  разберете  защо  понякога  те  са  имали  конфликти  помежду  си.  Няма  „подходящи“  и
„неподходящи “ темпераменти за служението. Ние се нуждаем от всички видове индивидуалности, за
да балансираме църквата и за да й придаваме аромат. Светът щеше да е много отегчително място, ако
всички ние бяхме само ванилии. За щастие, хората са надарени с повече от 31 отличителни черти.
Вашата личност ще окаже влияние както на начина, така и на областта, където вие ще използвате
духовните  си  дарби  и  способности.  Например,  двама  човека  може  да  имат  един  и  същ  дар  да
евангелизират, но ако единият от тях е интровертен (затворен, необщителен, концентриран в себе си)
човек, а другият е общителен човек, този дар ще бъде демонстриран по различни начини.

Дърводелците знаят, че дървото много по-лесно се рендосва по посоката на жилките му, а не
срещу  тях.  По  същия  начин,  когато  сте  принуден  да  служите  по  начин,  който  противоречи  на
характера  на  вашия  темперамент,  това  създава  напрежение  и  неудобство,  изисква  допълнително
усилие и енергия, и резултатите не са най-добри.  Това е причината, поради която подражанието на
служението на друг човек никога не работи.  (Коментар:  Спомнете си,  че  Давид  отказал  да  използва
ризницата и оръжието на цар Саул, а взел само прашката си, когато влязъл в двубоя с Голиат. Д. Пр.) Вие не
притежавате личностните качества на другите хора. Освен това, Бог ви е направил да бъдете такъв,
какъвто сте! Вие можете да се учите от примерите на другите, но сте длъжен да филтрирате наученото
през  собствената  си  форма.  Днес  има  много  книги  и  средства,  които  могат  да  ви  помогнат  да
разберете  каква е вашата личност, с цел да определите как да я използвате в служба на Бога. Подобно
на цветни стъкла, нашите различни личностни характеристики отразяват Божията светлина в много
цветове и образи. А това благославя Божието семейство с дълбочина и разнообразие. Това благославя
и нас самите. На вас ви е добре, когато вършите това, заради което Бог ви е създал да вършите. Когато
служите по начин, който е в хармония с вашите лични характерни черти, които Бог ви е дал, вие се
изпълвате с чувство на задоволство и плодовитост.

Използвайте житейския си опит
Вие бяхте оформен чрез  случките в  живота ви,  по-голямата част от които бяха извън вашия

контрол. Бог позволи на тези неща да се случат, за да постигне своето намерение за вашето оформяне.
Когато установявате каква е вашата форма за да служите на Бога, вие трябва да изследвате поне 6
вида преживявания от миналото си.

 Семейни преживявания: Какво научихте, докато израствахте в семейството си?
 Преживявания по време на обучението: Кои бяха любимите ви предмети в училището?
 Професионални  преживявания:   В  кои  от  работите,  които  сте  извършвали,  бяхте  най-

резултатен и най-много се наслаждавахте?
 Духовни преживявания: Кои бяха вашите най-смислени времена с Бога?
 Преживявания свързани със служението: Как служехте на Бога в миналото?
 Болезнени  преживявания:  Какво  научихте  от  проблемите,  нараняванията,  тръните  и

изпитанията?
Точно последната категория – болезнените преживявания – Бог използва най-много, за да ви

подготви за служението. 
Бог никога не прахосва болката или нараняването.  Всъщност,  вашето най-голямо служение е

най-вероятно  да  се  появи  от  вашата  най-голяма  болка.  Кой  най-добре  би  могъл  да  служи  на
родителите на дете, което е болно от синдрома на Даун от друго семейство, чието дете е боледувало
от същата болест? Кой по-добре може да помогне на един алкохолик да престане да пие отколкото
някой, който се е борил със същия демон и е успял да се освободи от този порок? Кой по-добре добре
може да утеши някоя съпруга,  чийто съпруг я  е изоставил отколкото друга жена,  която е била в
същото положение? Бог умишлено позволява вие де преминете през болезнени преживявания, за да
ви  подготви  да  служите  на  другите  хора.  Библията  казва:  „Той  ни  утешава  във  всички  наши
неприятности, за да можем и ние да утешаваме другите. Когато другите имат неприятности, ние
ще бъдем способни да им дадем същото утешение, което Бог ни е дал.“ (2Кор.1:4 – мой превод)

Ако наистина  искате да бъдете използван от  Бога,  вие трябва да разберете  следната  мощна
истина:  Същите онези случки,  срещу които най-силно негодувате  или заради които съжалявате  в
живота си – случките, които искахте да скриете и да забравите – Бог ги използва за да помагате вие на
другите.  Това са хората,  на които трябва служите! За да може Бог да използва вашите болезнени
преживявания, вие трябва да сте готов да ги разкажете. Трябва да престанете да ги прикривате, трябва
честно да признаете грешките си, провалите си и страховете си. Когато направите това, то може да се
окаже вашето най-резултатно служение. Хората винаги са най-окуражавани, когато ние им разказваме
как Божията милост ни е помагала когато сме били слаби, а не когато се хвалим с нашата сила. Павел
е разбирал тази истина и искрено разказвал за своите пристъпи на униние. Той признал: „Мисля, че
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вие трябва да знаете, скъпи братя, за трудното време, през което преминахме в Азия. Ние наистина
бяхме смазани и съкрушени, и се страхувахме, че няма останем живи. Чувствахме се обречени да
умрем и разбирахме колко сме безсилни сами да се справим; но това беше за добро, защото тогава
ние оставихме всичко в ръцете на Бога, който единствен можеше да ни спаси, защото той може
даже да възкресява умрелите. И той ни помогна, и ни спаси от ужасна смърт; да, и ние очакваме
той  да  прави  това  отново  и  отново.“  (2Кор.1:8-10  –  мой  превод)  За  да  използва  Бог  вашите
болезнени преживявания, вие трябва да сте готов да разказвате за тях. Ако Павел беше запазил в
тайна своите преживелици на съмнения и униние, милиони хора никога нямаше да се възползват от
тях.  Единствено  споделените  преживявания  могат  да  помогнат  на  другите.  Алдос  Хъксли  казал:
„Житейският опит не е онова,  което ви се случва,  а е  това  ,    което правите   с  онова,  което ви се
случва.“ Какво правите с нещата, които сте преживели? Не пропилявайте болката си; използвайте я,
за да помагате на другите хора.

Докато разглеждахме тези 5 начини, чрез които Бог ви е оформял за да служите, аз се надявам че
вие сте придобили по-задълбочено разбиране за Божията възвишеност и сега имате по-ясна представа
за начина, по който той ви е подготвил да му служите. Използването на вашето оформяне е тайната за
усещането за лична реализация и плодотворност в служението. Вие ще бъдете най-резултатен, когато
използвате  духовните  си дарби и  способности в тази  област,  която е  желана от сърцето ви  и  по
начинът, който най-добре демонстрира вашата личност и житейски опит.  Колкото по-добро е това
съвпадение, толкова по-резултатен ща бъдете вие.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Единствено вие можете да бъдете вие.

Стих  за  запомняне:  „Бог  е  дал  на  всеки  от  вас  някои  специални  умения;  наистина  ги
употребявайте, за да си помагате един на друг, като раздавате на другите хора многообразните
Божии благословии.“ (Посланието, 1Пет.4:10-12 – мой превод)

Въпрос  за  обмисляне:  Кое  умение,  което Бог  ми е  дал  или кое  лично преживяване  мога  да
предложа на моята църква?

Ден 32

         Използвайте това, което Бог ви е дал

„Тъй  като  установяваме,  че  сме  превърнати  във  всички  тези  прекрасно  оформени  и  чудно
действащи части на Христовото тяло, нека просто да вървим напред и да бъдем такива, каквито
бяхме създадени да бъдем.“ (Посланието, Рим.12:5 – мой превод)

Такъв, какъвто сте е вашият дар от Бога, а това, което правите със себе си, е вашият дар към Бога.
(датска пословица)

Бог заслужава да получи най-доброто от вас.  Той ви е оформил за извършването на някаква
работа и очаква вие да направите най-много от това, което ви е било дадено. Той не иска вие да се
ядосвате и да ламтите за умения, които нямате. Вместо да правите това, той иска да се фокусирате в
талантите, които ви е дал и да ги използвате. Когато се опитвате да служите на Бога по начин, за който
вие не сте оформен да служите, това прилича на опитите да вкарате квадратен прът в кръгъл отвор.
Такива опити са разочароващи и са с ограничени резултати. По този начин вие пропилявате времето,
таланта и енергията си.  Най-добре е да използвате живота си, като служите на Бога в хармония с
начина, по който сте оформен. За да направите това, вие трябва да откриете каква е формата ви, да се
научите да я приемате и да й се наслаждавате, а след това да я усъвършенствате за да използвате
пълния й потенциал. 

Откривайте каква е формата ви
Библията казва: „Не постъпвайте необмислено, а се опитвайте да откриете и да направите

онова, което Господ иска да направите.“ (Еф.5:17 – мой превод) Не пропилявайте нито един ден.
Започнете да търсите и да си изяснявате Бог какъв възнамерява да бъдете вие и какво да правите.
Започнете с изследване своите дарби и умения. Направете задълбочена и честна преценка на тези
неща, в които сте добър и на онези неща, в които не сте добър. Павел ни съветва: „Опитвайте се да
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имате трезва преценка за способностите си.“ (Рим.12:3 – мой превод) Направете списък. Помолете
други хора за тяхното откровено мнение. Кажете им, че търсите истината и не очаквате комплименти.
Духовните дарби и природните способности винаги трябва да бъдат потвърждавани от другите хора.
Ако си мислите, че имате дарбата да бъдете учител или певец, но никой друг не споделя мнението ви,
нали знаете какво ще се случи? Ако искате да разберете дали имате дарбата да ръководите, просто
погледнете назад през рамото си. Ако никой не върви след вас, вие не сте лидер. 

Задавайте си следните въпроси: „В кои области на живота си съм виждал плодове, които са били
потвърждавани от другите хора?“ В кои неща вече съм имал успехи? 

Тестовете  за  откриване на  духовните дарби и  методите за  инвентаризация  на способностите
може  да  имат  някаква  стойност,  но  тяхната  полезност  е  ограничена.  На  първо  място,  те  са
стандартизирани, поради което не отчитат вашата уникалност. Второ, в Библията липсва определения
за духовните дарби, поради което нито едно от съществуващите определения не е абсолютно точно и
обикновено те са  повлияни от деноминационни пристрастия.  Друг проблем е,  че  колкото по-зрял
ставате, толкова по-вероятно е да демонстрирате характерните черти на много дарби. Тогава започвате
да обучавате другите, да служите или да дарявате щедро поради зрелостта си, а не защото това са
ваши  духовни  дарби.  Най-добрият  начин  да  откриете  своите  дарби  и  способности  е  просто  да
експериментирате чрез служение в различни области.

Когато бях млад, даже да се бях подложил на 100 различни теста за откриване на дарбите и
уменията, аз нямаше да открия, че имам дарбата да обучавам, само защото никога не бях обучавал !
Чак когато започнах да приемам предоставените ми шансове да говоря и когато видях резултатите, и
получих потвърждаващи мнения от други хора, аз разбрах: „Бог ме е надарил да правя това!“ В много
книги процесът на откриването се описва по обратния начин. Те казват: „Открийте вашия духовен дар
и тогава ще знаете от какъв вид трябва да вашето служение.“ Но на практика нещата се случват точно
по  обратния  начин.  Просто започнете  да  служите,  като  експериментирате  с  различни области на
служението и тогава ще откриете дарбите си. Докато наистина не се включите в служението, вие няма
да знаете в кой вид служение наистина сте добър. Вие притежавате десетки скрити умения и дарби, за
които не знаете, защото никога не сте се опитвали да ги използвате. Поради това ви окуражавам да се
опитвате да вършите някои неща, които преди никога не сте правили. Няма никакво значение на колко
години сте, призовавам ви никога да не преставате да експериментирате. Срещал съм много хора,
които са откривали скритите си таланти на 70 или на 80-годишна възраст. Познавам една жена на
възраст над 90 години, която бяга и печели състезания по бягане на 10 километрови дистанции и не
беше открила,  че  изпитва  наслада от  бягането преди да  навърши 70 години!  Не  се опитвайте да
преценявате кои са дарбите ви, преди да сте изявили желание да участвате в някои видове служения.
Просто  започнете  да  служите!  Ще  откриете  кои  са  дарбите  ви,  като  започнете  да  участвате  в
служението. Опитвайте се да обучавате, или да ръководите, или да свирите на някакъв музикален
инструмент, или да работите с юношите. Никога няма да узнаете в кои неща сте добър, докато не се
опитате.  А когато опита излезе неуспешен, не го наричайте провал, а „опит.“ След серия от такива
опити вие ще откриете в кое нещо сте добър.

Разгледайте сърцето си и личностните си качества. Павел ни съветва: „Изследвайте грижливо
кой сте вие и каква е работата, която ви е възложена и след това се гмурнете в нея.“ (Посланието,
Гал.6:4-6 – мой превод) Отново ще кажа, че е полезно да получите и откровеното мнение на хората,
които най-добре ви познават. Запитайте се: „Кое е това нещо, при вършенето на което аз най-много се
наслаждавам?  Кога най-много се оживявам? Кое нещо правя и преставам да обръщам внимание на
часовника?  Кое  от  двете  харесвам:  повтаряемостта  или  разнообразието?  Сам  ли  предпочитам  да
служа или да съм заедно с други хора? Какъв тип човек съм: затворен или общителен? Дали съм
мислител или съм изследовател? Кое нещо ме наслаждава повече: индивидуалното съревнование или
отборната игра? 

Изследвайте случките в живота си и извадете поуките, които сте научили от тях. Прегледайте
живота си и се замислете за начина, по който опитът ви е оформил. Моисей казал на израелтяните:
„Спомнете си днес какво научихте за Господа чрез житейския си опит с него.“ (Втор.11:2 – мой
превод)  Забравените  уроци  не  струват  пукната  пара;  поради  това  е  добре  да  си  водим духовен
дневник. Павел се тревожел, че християните в Галатия ще прахосат болката през която са преминали.
Той казал: „Напразно ли бяха прахосани всичките ви житейски страдания? Надявам се, че не са!“
(Гал.3:4  –  мой  превод)  Много  рядко  успяваме  да  видим  доброто  намерение  на  Бога  в  болката,
провалът или затруднението, докато то се случва. 

Докато Исус измивал краката на Петър, той казал: „Ти не осъзнаваш сега това което правя, но
после ще го разбереш.“ (Йоан 13:7 – мой превод) Чак впоследствие ние разбираме как Бог е планирал
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да използва някой проблем за наше добро.  Нужно е време, за да можете да извлечете поуките от
случките в живота ви. Препоръчвам ви да отделите поне една събота и неделя, за да се усамотите
някъде и да направите преглед на живота си, да се спрете и да видите как Бог е работил в различни
съдбоносни моменти в живота ви и да обмислите как искате да използвате тези поуки, за да помагате
на другите хора. Има възможности, които могат да ви помогнат да направите този преглед.

Приемете и се наслаждавайте на формата си
Тъй като Бог знае кое нещо е най-доброто за вас, вие трябва с благодарност да приемете начина,

по който той ви е оформил. Библията казва: „Какво право имаш ти, човече, да разпитваш Бога (така
както се разпитва свидетел в съдебната зала)? Гърнето няма право да  казва на грънчаря: „Защо ме
оформи  по  този  начин?“  Несъмнено  грънчарят  може  да  прави  каквото  си  поиска  с  глината!“
(Рим.9:20-21  –  мой  превод)  Вашата  форма  е  определена  от  всевишния  Бог  заради  неговата  цел,
поради което вие не трябва се възмущавате от нея или да я отхвърляте. Вместо да се опитвате да
промените оформлението си, вие трябва да хвалите формата, която Бог е дал само на вас. „Христос е
дал на всеки от нас специални умения от своята съкровищница на дарове – такива каквито той иска
да имаме.“ (Еф.4:7 – мой превод)

Една от стъпките за приемане на формата ви е да осъзнаете ограничените си възможности. Няма
човек, който да е добър във всичко, нито пък има човек, който да е призован да бъде всякакъв . Всички
ние имаме определени роли. Павел е разбирал, че неговото призвание не е да постигне всичко или да
бъде харесван от всички хора и че той трябва да се фокусира единствено в конкретното служение, за
което Бог го е оформил. Той казал: „Нашата цел е да оставаме вътре в ограниченията на Божия
план за нас.“ (2Кор.10:13 – мой превод) Думата „ограничения, граници“ се отнася за факта, че Бог е
определил на всеки от нас поле, сфера или област на служение. 

Вашата форма определя вашата характерна черта. Когато се опитваме да разширим сферата на
служението си отвъд границите, за които Бог ни е оформил, ние изпадаме в стрес. Така както при
пистовото  бягане  всеки  състезател  бяга  в  своята  пътека,  така  и  всеки  от  нас  е  длъжен  да  „бяга
търпеливо в това надбягване, което Бог е очертал пред нас.“ (Евр.12:1 – мой превод) Не завиждайте
на бегача в съседната пътека; просто се фокусирайте да  финиширате своето бягане. 

Бог иска да се наслаждавате на формата, която той ви е дал. Библията казва: „На всяка цена
правете това, което трябва да направите, защото после ще изпитвате лично задоволство от това,
че сте свършили добре работата си и не трябва да се сравнявате с никой друг.“ (Гал. 6:4 - мой
превод) Сатаната ще се опита по два начини да открадне радостта ви от служението: като ви изкуши
да  сравнявате  вида  на  служението  си  с  вида  на  служението  на  другите  и  като  ви  изкуши  да
приспособявате служението си към очакванията на другите хора.  И двата начини са смъртоносни
капани,  които  ще  ви  отклонят  от  начина,  по  който  Бог  е  планирал  да  служите.  Когато  изгубите
радостта от служението си, замислете се дали не сте попаднали в някое от тези две изкушения.

Библията ни предупреждава никога да не сравняваме себе си с другите хора. „Вършете добре
работата си и после ще имате нещо, с което да се гордеете. Но не се сравнявайте с другите .“
(CEV,  Гал.6:4 – мой превод) Има две причини, поради които не трябва да сравнявате формата си,
служението си или резултатите си с друг човек. Първо, винаги ще можете да намерите някой, който
ще изглежда, че върши работата си по-добре от вас и вие ще се обезкуражите.  Второ,  винаги ще
можете  да намерите  някой,  който ще изглежда,  че върши работата  си по-зле от  вас и  вие  ще се
възгордеете. Както едното, така и другото ще ви извади от служението и ще ограби радостта ви. Павел
казал, че е глупаво да се сравняваме с другите. Той казал: „Не се осмеляваме да оценяваме или да
сравняваме себе си с някои хора, който препоръчват себе си. Когато те измерват себе си със себе си
и сравняват себе си  със себе  си,  те не са  мъдри.“  (2Кор.10:12 -  мой превод)  Същият в  превода
Посланието парафразирано казва:  „Във всичкото това сравняване,  оценяване  и  съревноваване  те
съвсем пропускат целта.“ 

Вие ще установите, че хората, които не разбират вашата форма за служение ще ви критикуват и
ще се опитват да ни накарат да се приспособите към начина, според който те считат, че вие трябва да
работите. Не се съобразявайте с тях. Павел често трябвало да се справя с критици, които погрешно
разбирали и злепоставяли служението му.  Реакцията му винаги е  била една и съща:  „Избягвайте
сравненията, съпротивлявайте се на преувеличенията и се стремете единствено да получите Божията
похвала.“ Една от причините, поради която Павел е бил използван толкова много от Бога е била, че
той отказвал да бъде отклоняван от критичното отношение или от сравняването на неговото служение
със служението на други хора, или да бъде въвличан в безплодни спорове за неговото служение. По
този повод Джон Бъниан (Коментар: 1628-1688 – английски баптистки проповедник и автор на прочутата
книга:  „Пътешествието  на  пилигрима.“  Д.  Пр.)  казал:  „Ако  животът  ми  е  безплоден,  няма  никакво
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значение кой ме хвали, а ако животът ми е плодоносен, няма никакво значение кой ме критикува.“
Продължавайте да усъвършенствате формата си
Притчата на Исус за талантите илюстрира, че Бог очаква ние да направим най-доброто с това,

което той ни дава. Трябва да усъвършенстваме своите дарби и способности, да поддържаме огъня в
сърцата си, да изграждаме характера и личността си, да разширяваме обхвата на способностите си, с
цел да бъдем все по-резултатни в служението си. Павел казал на филипяните: „Продължавайте да
израствате  в  познанието и  в  разбирането си“  (Фил.1:9  –  мой превод)   и  напомнил на  Тимоти:
„Разпалвай отново Божия дар, който е в теб.“ (2Тим.1:6 – мой превод)

Ако не упражнявате мускулите си, те ще отслабнат и ще атрофират. По същия начин, ако не
употребявате  способностите  и  уменията,  които Бог  ви  е  дал,  вие  ще ги  изгубите.  Исус  разказал
притчата за талантите, за да подчертае тази истина. А относно слугата, който не успял да използва
своя един талант, господарят казал: „Вземете от него таланта и го дайте на онзи, който има десет
таланта.“ (Мат.25:28)  Ако не успеете да използвате това, което ви е дадено, вие ще го изгубите .  А
ако  използвате  способността,  която  сте  получили  -  Бог  ще  я  увеличи.  Павел  казал  на  Тимоти:
„Непременно  използвай  уменията,  които  Бог  ти  даде...Накарай  тези  умения  да  работят.“
(1Тим.4:14-15 – мой превод)

Способностите,  които  са  ви  дадени  могат  да  бъдат  увеличени  и  усъвършенствани  чрез
упражняване.  Например,  никой не получава  напълно усъвършенствана дарба да  поучава.  Но чрез
учение, практическа проверка на наученото и чрез практикуване, „добрият“ учител може да стане по-
добър и с течение на времето да израсне до нивото на учител-експерт.  Не се задоволявайте с полу-
усъвършестван дар. Напрягайте се и научавайте всичко, което можете. „Съсредоточавай се да даваш
най-доброто от себе си за Бога, за да не се срамуваш от работата си.“(2Тим.2:15 – мой превод)
Възползвайте се от всеки шанс да усъвършенствате формата си чрез обучение и практикуване на
вашите уменията си. На небето ние вечно ще служим на Бога. Още сега можем да се подготвяме за
това вечно служене, като се упражняваме тук на земята. Подобно на спортистите, които се подготвят
за участие в Олимпийските игри, ние продължаваме да тренираме за този велик ден: „Те правят това
за един златен медал, който потъмнява и избледнява. А вие ще получите медал, който вечно ще е
златен.“ (Посланието, 1Кор.9:25 – мой превод)

Ние се подготвяме за вечните отговорности и награди.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Бог заслужава да получи най-доброто от вас.

Стих за запомняне: „Давай най-доброто от себе си, за да се представиш пред Бога като човек,
който е одобрен, като работник, който не е нужно да бъде засрамван и вярно е боравил със словото
на истината.“ (2Тим.2:15 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Как мога най-добре да използвам това, което Бог ми е дал?

Ден 33
        Как постъпват истинските слуги

„Който иска да бъде велик, трябва да стане слуга.“ (Посланието, Марк10:43 – мой превод)
„Можете да кажете какви са те според това, което правят.“ (Мат.7:16 – мой превод)

Ние служим на Бога чрез слугуването си на другите хора. В представите на света величието е
свързано със сила, власт, престиж и богатство. Ако можете да изисквате другите да ви слугуват, вие
сте велик човек. В нашата егоистична култура, в която всеки мисли на първо място за себе си, да
постъпваш като слуга не е популярна представа.

Но  Исус  оценява  величието  на  последователите  си  според  слугуването  им,  а  не  чрез
общественото им положение. Бог определя големината на величието ви според това на колко хора
слугувате, а не според това колко хора слугуват на вас. Това е толкова коренно противоположно на
представата на света за величието, че на нас ни е трудна да го разберем, а още по-трудно – да го
прилагаме в живота си.  Учениците спорели помежду си кой от тях заслужава да заеме по-важна
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длъжност и  даже  2000  години  след  този  случай  християнските  лидери  маневрират,  за  да  заемат
длъжност  или  да  са  издигани  в  църквите,  деноминациите  и  в  ръководството  на  парацърковните
организации.  (Коментар:  Парацърковните организации се  основават на  християнската вяра  и  работят
извън  структурата  на  църквата,  обикновено  не  са  зависими  от  нея  и  без  да  се  съобразяват  с
деноминационното й разделение. Те  работят за благото на обществото по целия свят и за евангелизирането,
като се финансират основно от дарения. Болшинството от тези организации са протестантски и евангелски
и са екоменични. Д.Пр.)  Написани са хиляди книги за лидерството, а малко книги – за слугуването.
Всеки човек иска да бъде водач; никой не иска да бъде слуга. Ние искаме да бъдем генерали, а не
редници. Даже християните искат да бъдат „водачи на слугите,“ а не просто обикновени слуги. Но за
да бъде подобен на Исус, човек трябва да е слуга. Самият Исус е казвал, че е дошъл да слугува, а не –
за да му бъде слугувано.

Въпреки, че знаенето на вашата форма е важно за служението на Бога, да имате сърце на слуга е
още по-важно. Запомнете, че Бог ви е оформил за да слугувате, а не да живеете за себе си. Ако нямате
сърце  на  слуга,  вие  ще бъдете  изкушаван да  използвате  неправилно формата  си  за  своята  лична
печалба.  Освен  това  ще  бъдете  изкушаван  да  използвате  формата  си  като  извинение,  за  да  се
освободите от задължението да задоволявате нечий нуждите. За да изпита сърцата ни, често пъти Бог
ни  кани  да  служим по  начини,  за  които  не  сме  оформени.  Ако  видите  човек,  който  е  паднал  в
канавката, Бог очаква вие да му помогнете, а не да кажете: „Аз нямам дарбата на милостта или на
служението.“

Въпреки че може да не сте надарен за определена задача, вие можете да бъдете призован да я
изпълните, ако наблизо няма човек, който е надарен за това. Вашето основно служение трябва да е в
областта на вашата форма, но допълнителното ви служение е всяко нещо, за извършването на което
сте нужен в дадения момент. Вашата форма разкрива каква е областта на служението ви, а сърцето ви
на слуга разкрива каква е вашата зрялост. Не е нужен специален талант, за да останем след някое
събрание за да съберем отпадъците или за да приберем и складираме столовете. Всеки човек може да
бъде слуга. Единственото, което е нужно за това, е да има характер. Възможно е човек през целия си
живот да служи в църквата, без никога да е слуга.  Трябва да имате сърце на слуга. Как можете да
разберете, дали имате сърце на слуга? Исус казал: „Можете да кажете какви са хората, като гледате
какво правят те.“(виж Мат.7:16) Истинските слуги винаги са на разположение да слугуват. Слугите не
запълват времето си с други задачи, които могат да ограничат готовността им да служат. Те искат на
мига да започнат да слугуват, когато бъдат повикани. Подобно на войник, слугата винаги трябва да е
готов  да  изпълни  своя  дълг.  „Никой  войник  на  активна  служба  не  се  ангажира  в  ежедневните
житейски работи, с цел да може да угоди на този, който го е записал за войник .“ (2Тим.2:4 – мой
превод)  Ако служите само тогава, когато ви е удобно, това означава, че вие не сте истински слуга.
Истинските слуги правят това, което е нужно, даже когато то им е неудобно. 

По всяко време ли сте на разположение на Бога? Може ли той да наруши плановете ви, без да
негодувате? Като слуга, вие не избирате кога или къде ще служите. Да бъдеш слуга означава да се
откажете от правото да контролирате изпълнението на вашия график и да позволите на Бог да го
прекъсва тогава, когато той има нужда от вас. Ако със започването на деня си напомняте, че сте слуга
на Бога, прекъсванията няма да ви разстройват много, защото вашият план за деня ще е всяко нещо,
което  Бог  внесе  в  живота  ви.  Слугите  гледат  на  прекъсванията  като  на  небесно  назначение  за
служение и са щастливи заради възможността да работят като слуги.

Истинските слуги обръщат внимание на нуждите. Те постоянно търсят начини, за да помагат на
другите. Когато видят някаква нужда, те веднага се втурват за да я задоволят, така както Библията ни е
заповядала: „Винаги когато имаме шанса, трябва да правим това, което е добро за всички, особено
за семейството на вярващите.“ (Гал.6:10 – мой превод) Когато постави пред вас някой нуждаещ се
човек,  Бог ви дава шанса да израснете в служението. Обърнете внимание, че Бог казва, че трябва да
давате предимство на нуждите на хората от вашето църковно семейство,  а не да ги поставяте на
последното място в списъка на задачите, които трябва да свършите. 

Ние пропускаме много шансове за служение, защото ни липсва чувствителност и спонтанност.
Големите шансове за служение никога не траят дълго, а бързо отминават и понякога никога не се
връщат отново при нас. Може би ще получите един единствен шанс да обслужите този човек, поради
това на момента грабнете благоприятната възможност. „Никога не казвай на ближните си да изчакат
до утре, ако можеш да им помогнеш сега.“ (Пр.3:28 – мой превод) Джон Уесли бил невероятен слуга
на Бога. Неговото мото било: „Правете всичкото добро, което можете, чрез всички средства, по
всички начини, навсякъде, през цялото време, на всички хора, дотогава, докато можете .“ Ето,
това е величие. Можете в началото да потърсите малки задачи, които никой друг не иска да върши.
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Правете тези малки неща така, все едно че те са велики неща, защото Бог наблюдава.  Истинските
слуги дават най-доброто от себе си с това, с което разполагат. Слугите не се оправдават, не се мотаят и
не  отлагат,  нито  пък  изчакват  за  появата  на  по-добри  обстоятелства.  Слугите  никога  не  казват:
„Някога ще свърша това“ или „Ще свърша това, когато му дойде времето.“  Те просто вършат това,
което е нужно да бъде направено. Библията казва: „Ако чакате най-добрите условия, вие никога нищо
няма да направите.“ (Екл.11:4 – мой превод) Бог очаква да направите най-доброто, което можете, с
това с което разполагате и в условията, в които се намирате.  Не съвсем съвършеното свършената
работа винаги е по-добра, в сравнение с най-доброто намерение да я свършим.

Една  от  причините,  поради  която  много  хора  никога  не  служат  е  техният  страх,  че  не  са
достатъчно  добри,  за  да  служат.  Те  са  повярвали  на  лъжата,  че  служенето  на  Бога  е  само  за
суперзвездите. Някои църкви подхранват този мит чрез превръщането на „съвършенството“ в идол,
което кара хората със средно ниво на таланта си да се притесняват да участват, за да не се изложат.
Може би сте чували следния съвет: „Ако не можете да направите това съвършено, не го правете.“ Но
Исус никога не е давал такъв съвет! Истината е, че почти всяко нещо, което правим в началото не е
било много качествено, но това е начинът, по който се учим. В нашата църква Седлбек се придържаме
към принципа „Не е нужно нещо да е съвършено, за да го използва Бог и да го благослови .“  Ние
предпочитаме  да  включваме  хиляди  обикновени  християни  в  служението,  отколкото  да  имаме
съвършена църква, обслужвана от ограничен брой елитни служители.

Истинските слуги извършват всяка работа с еднакво старание. Каквото и да правят, слугите го
правят „с цялото си сърце.“ Размерът на задачата няма никакво значение. Важно е само да питаме:
„Трябва ли това да бъде направено?“ Никога няма да достигнете до такъв етап в живота си, когато ще
станете толкова важен, че за вас да е унизително да помагате във вършенето на слугински задачи. Бог
никога няма да ви освободи от вършенето на досадните рутинни работи. Това е жизнено важна част от
програмата за изграждане на характера ви. Библията казва: „Ако си мислите, че сте твърде важен, за
да помогнете на някой нуждаещ се,  вие само лъжете себе си.  Всъщност вие сте нищожество.“
(Гал.6:3  –  мой  превод)  Точно  в  извършването  на  тези  малки  задачи  ние  израстваме  подобни  на
Христос.  Исус  се  специализирал  във  вършенето  на  слугинските  работи,  които  другите  хора  се
стараели да избягват: миенето на краката на другите хора, помагането на деца, готвенето на закуска и
обслужването на прокажени хора.  Нито една работа не била унизителна за  него,  защото той бил
дошъл, за да слугува. Той не е вършил тези неща „въпреки своето величие,“ а именно защото е велик
и очаква от нас да следваме примера му.

Често пъти извършването на дребните работи демонстрират наличието на голямо сърце. Вашето
сърце на слуга се разкрива във вършенето на незначителните работи, които другите не се сещат да
свършат,  така  както  Павел  е  събрал  сухи  клони  за  огъня,  за  да  се  стоплят  хората  след
корабокрушението (Деян.28:3).  Той е бил изтощен както всички други хора, но е направил това, от
което всички са имали нужда. Ако имате сърце на слуга, нито една работа няма да е унизителна за
вас. Великите шансове често пъти са маскирани като малки задачи. В живота малките неща определят
големите неща. (Коментар: „Малкото камъче обръща колата.“ - нар. поговорка. Д.Пр) Не търсете велики
задачи, които да извършите за Бога. Просто вършете обикновените неща и Бог ще ви възложи това,
което той иска да правите. Но преди да се опитате да извършите нещо необичайно, опитвайте се да
служите  по  обичайните  начини.  Пистата,  по  която  тичат  желаещите  да  бъдат  лидери,  е  пълна  с
желаещи, а широкото поле е отворено за онези, които искат да бъдат слуги. Понякога вие прислужвате
на хората, които са високопоставени, а друг път – на хората, които са нуждаещи се. Както в единия,
така и в другия случай вие усъвършенствате в себе си сърцето на слуга, когато сте готов да направите
онова, което е нужно.

Истинските  слуги  са  верни  на  своето  служение.  Слугите  извършват  докрай  задачата  си,
изпълняват  отговорностите  си,  спазват  обещанията  си  и  изпълняват  ангажиментите  си.  Те  не
изоставят недовършена работата си, нито престават да я вършат, когато се обезкуражат. Те са верни и
на тях може да се разчита. Верността винаги е била рядко качество. Повечето хора не знаят смисъла
на  думата  обвързване.  Те  се  обвързват  небрежно  и  случайно,  а  после  се  отказват  от  поетия
ангажимент при най-малкия повод, без ни най-малко да се притесняват, да изпитват угризения на
съвестта или да съжаляват. Всяка седмица църквата и други организации се налага да импровизират,
защото доброволните участници не са се подготвили, не са се явили или даже не са се обадили по
телефона за да кажат, че няма да дойдат.

Великите  шансове  често  пъти  са  маскирани  като  малки  задачи.  Другите  хора  могат  ли  да
разчитат на вас? Има ли обещания, които трябва да спазите, клетви – които трябва да изпълнявате или
обвързаности, с които трябва да се съобразявате? Това е изпитание. Бог изпитва верността ви. Ако сте
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издържали  успешно  изпитанието,  вие  се  намирате  в  добра  компания:  Авраам,  Моисей,  Самуил,
Давид, Даниил, Тимоти и Павел са били наречени добри слуги на Бога. Още по-доброто е, че Бог е
обещал да възнагради вашата вярност във вечността. Представете си, как ще се почувствате един ден,
когато Бог ви каже: „Хубаво, мой добър и верен слуга. Ти беше верен в малкото, а сега аз ще ти дам
много повече отговорности. Нека да празнуваме заедно!“ (Мат.25:21 – мой превод) Между другото
ще ви кажа, че истинските слуги никога не се пенсионират. Те служат до края на живота си. Можете
да се пенсионирате от вашата професия, но никога няма да престанете да служите на Бога. 

Истинските слуги никога се стремят да изпъкват, не се рекламират, нито се опитват да привличат
вниманието към себе си. Вместо да се стремят с действията си да впечатлят другите хора, те „скромно
обличат  престилката,  за  да  си  слугуват  един  на  друг.“  (Пет.5:5  -  мой  превод)  Ако  получат
благодарност  за  служението  си,  те  смирено  го  приемат,  но  не   позволяват  знаменитостта  да  ги
отклонява от работата им. Павел изважда на показ един вид служение, което има вид на духовно, но
всъщност е маска, представление и начин за привличане на вниманието. Той го нарича „хора, които
слугуват само когато са наблюдавани“ и правят това само за да впечатляват другите хора със своята
духовност. Това е фарисейски грях. Те помагали на нуждаещите си, дарявали пари и даже се молели
публично,  с  чел  да  впечатляват  другите.  Исус  мразел  това  поведение  и  предупредил:  “Когато
вършите добри дела, не се хвалите с тях. Ако се хвалите, вие няма да получите награда от вашия
Отец на небето.“ (Мат.6:1 – мой превод)

Самоизтъкването и поведението на слуга са взаимно несъвместими. Истинските слуги не служат,
за да получат одобрение или възхищение от другите хора. Те живеят за да бъдат в присъствието на
Бога. Както е казал Павел:  „Ако въпреки това се опитвах да угодя на хората, аз нямаше да бъда
слуга на Христос.“ (Гал.1:10 – мой превод)  Във фокуса на прожекторите няма да намерите много
слуги; всъщност,  те правят всичко възможно да не попадат там. Те са доволни да служат тихо и
незабележимо. Йосиф е велик пример за такова поведение. Той не привличал вниманието към себе си,
а тихо слугувал на Потифар, после на своя тъмничар, после на хлебаря и на дегустатора на виното на
фараона и Бог благословил това поведение. Когато Фараонът го издигнал и го направил втория след
себе си човек в управлението на Египет, Йосиф запазил своето сърце на слуга, даже по отношение на
братята си, които го продали в робство.

За нещастие, днес много лидери започват като слуги, но накрая се превръщат в прочути хора. Те
се пристрастяват към вниманието, без да осъзнават, че светлината на прожекторите ги ослепява . Може
би вие сега служите в уединения в някое незначително място и се чувствате неизвестен и неоценен.
Чуйте: Бог ви е поставил с някаква цел там, където сте! Той е преброил всеки косъм на главата ви и
знае вашия адрес. По-добре е да останете там, където сте поставен, докато той избере да ви премести.
Той ще ви каже,  ако  иска  вие  да отидете  на друго място.  Вашето служение е  важно за  Божието
царство. „Когато Христос...се появи отново на тази земя, вие също ще се появите – в истинския си
и прекрасен образ. А до тогава, бъдете доволен в неизвестността.“ (Посланието, Кол.3:3-4 – мой
превод). В САЩ има повече от 750 „Зали на славата“ и повече от 450 публикувани справочници „Кой
кой е,“ но там няма да намерите много истински слуги. За истинските слуги известността не означава
нищо, защото те знаят каква е разликата между високопоставеността и значимостта. Вие притежавате
няколко  видими черти  на  тялото  си,  без  които  можете  да  живеете,  но  от  първа  необходимост  и
незаменими са скритите органи в тялото ви. Същото е валидно и за Христовото тяло. Често пъти най-
значимото служение е  това, което е невидимо.

На небето Бог ще награди открито някои от тези неизвестни и скромни слуги – хора, за които
никога не сме чували на земята, които са обучавали умствено недоразвити деца, почиствали са след
събрания на невъздържани ръководители на църквата, обслужвали са болни от СПИН и са слугували
по  хиляди  други  незабележими  начини.  След  като  знаете  това,  не  се  обезкуражавайте,  когато
работата,  която извършвате остава незабелязана или е приемана като даденост.  Продължавайте да
слугувате на Бога! „Вършете с ентусиазъм работата на Господа, уверени, че нищо от това, което
правите за него не е пилеене на време или на усилие.“ (Посланието, 1Кол.15:58 – мой превод) Бог
забелязва даже най-незначителното служение и то ще бъде възнаградено. Помнете думите на Исус:
„Ако, като мои представители, дадете даже една чаша студена вода на малко дете, вие непременно
ще бъдете възнаградени.“ (Мат.10:58 – мой превод)

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Аз служа на Бога чрез слугуването си на другите хора.

Стих за запомняне:  „Ако, като мои представители, дадете даже една чаша студена вода на
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малко дете, вие непременно ще бъдете възнаградени.“ (Мат.10:58 – мой превод)

Въпрос за  обмисляне:  Коя от шестте отличителни черти на истинския слуга е  най-трудна за
изпълнение от мен?

Ден 34

        Мислете като слуга

„Слугата ми Халев мисли по друг начин и върви напълно след мен.“ (Чис.14:24 – мой превод)
„Мислете така, както е мислил Христос Исус.“ (Фил.2:5 – мой превод)

Слугуването започва първо в мозъка ви. За да бъдете слуга се изисква да направите смяна на
начина на мисленето си и промяна на манталитета си. Бог винаги се интересува повече от начинът, по
който  правим нещо,  отколкото  от  това,  което  правим.  Манталитетът  се  цени  много  повече  от
постиженията.  Цар  Амасия  загубил  благоразположението  на  Бога,  защото  „той  вършеше  това,
което беше  право  според  Бога,  но  въпреки  това  –  не  с  вярно  сърце .“  (2Лет.25:2  –  мой  превод)
Истинските слуги служат на Бога с настройка на мисленето, която има следните 5 характерни черти:

1.  Слугите мислят повече за другите хора, отколкото са себе си.  Слугите се фокусират в
другите, а не в себе си.  В това се изразява истинското смирение: не да подценяваме себе си, а да
мислим  по-малко  за  себе  си.  Истинските  слуги  забравят  да  мислят  за  себе  си.   Павел  казва:
„Забравяйте достатъчно дълго да мислите за себе си, за да подавате ръка за помощ.“ (Посланието,
Фил.2:4 – мой превод) Това е смисълът на фразата „който загуби живота си“ - да забравите за
себе си и да служите на другите хора.  Когато престанем да се фокусираме върху собствените си
нужди, ние започваме да виждаме нуждите на хората около нас. Истинските християни не се опитват
да използват Бога за собствените си цели, а позволяват на Бога да ги използва за неговите цели. Исус
„се отказа от правата си, като прие формата на слуга“ (Фил.2:7 – мой превод) Кога за последен път
сте се отказали от правата си в полза на някой друг? Вие не можете да бъдете слуга, ако се ползвате от
правата си. Само когато забравим за себе си, ние можем да вършим онези неща, които си заслужава да
бъдат запомняни. За нещастие, често пъти голяма част от нашето обслужване е самообслужване. Ние
служим, за да накараме другите да ни харесват,  да ни се възхищават или за да постигаме своите
собствени цели. Това е манипулация, а не служение. През цялото време ние всъщност мислим за себе
си и за това колко благородни и прекрасни сме ние. Някои хора се опитват да използват служението
като инструмент за спазаряване с Бога: “Аз ще направя това за теб, ако ти направиш нещо за мен.“
Истинските християни не се опитват да използват Бога са собствените си цели, а позволяват на Бога
да  ги  използва  за  неговите  цели.  Подобно  на  верността,  качеството  да  забравяме  за  себе  си  е
извънредно  рядко  срещано.  От  всички  хора,  които  Павел  е  познавал,  единствено  Тимоти  е  бил
примерът,  който  той  е  можал да  ни  даде.  Мисленето като  слуга  е  трудно,  защото то  поставя  на
изпитание основния проблем на живота ми: по природата си аз съм егоист. Аз мисля най-много за
себе си. Поради това смирението е ежедневна борба, то е един урок, който ежедневно трябва отново и
отново да научавам. Шансът да бъда слуга десетки пъти ежедневно се явява пред мен в моментите,
когато  имам  възможността  да  избирам  дали  да  задоволя  собствените  си  нужди  или  за  задоволя
нуждите на другите. Отричането от себе си е сърцевината на слугуването. Можем да измерим сърцето
си на слуга чрез начинът, по който реагираме, когато другите ни третират като слуги. Как реагирате,
когато слугуването ви е приемано като даденост, когато другите ви нареждат какво да направите или
считат,  че  вие  сте  им  подчинен?  Библията  казва:  „Ако  някой  се  възползва  от  несправедливо
предимство към вас, използвайте случая за да практикувате живота на слуга.“ (Лука 6:28 – мой
превод) 

2. Слугите мислят като управители, а не като собственици. Те помнят, че всичко принадлежи
на Бога. В Библията управителят е бил слуга, на когото е било поверено да управлява някакъв имот.
Йосиф е бил такъв управител като роб в Египет. Потифар поверил на Йосиф да управлява целия му
дом.  По-късно  тъмничарят  поверил  на  Йосиф  да  управлява  целия  му  затвор.  Накрая  Фараонът
поверил на Йосиф да управлява цялата държава. За да бъдеш слуга или управител се изискват сходни
качества,  понеже  и  за  двете  длъжности  Бог  очаква  от  нас  да  му  служим вярно.  Библията  казва:
„Единственото нещо, което се изисква от такива слуги е, че те трябва да бъдат верни на своя
господар.“ (1Кор.4:2 – мой превод) Как управлявате ресурсите, които Бог ви е поверил?  За да бъдете
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истински слуга, вие ще трябва да вземете решение относно мястото на парите в живота ви. Исус е
казал: „Никой слуга не може да служи на двама господари...Не можете да слугувате едновременно
на Бога и на Парите.“ (Мат.6:24 – мой превод) Той не казал: „Вие не трябва,“ а е казал „Не можете.“
Това  е  невъзможно.  Да  живеете  заради  служението  и  да  живеете  заради  парите  са  две  взаимно
изключващи се цели. Коя от двете ще изберете? Ако сте слуга на Бога, вие не можете да работите и на
друго работно място за  да  печелите  пари за  себе  си.  Цялото ви време принадлежи на Бога.  Той
настоява  за  пълна  преданост,  а  не  само  за  частична  верност.  Парите  притежават  най-големия
потенциал да  заменят  Бога  в  живота  ви.  Материализмът  е  отклонил от  служението  повече  хора,
отколкото всяко друго нещо. Тези хора казват: „След като спечеля достатъчно пари, аз ще служа на
Бога.“  Това е  най-глупавото решение,  заради което те  ще съжаляват  за  вечността.  Когато Исус  е
вашият Господар, парите са ваши слуги, а ако парите станат ваш господар, вие ставате техен роб. Със
сигурност богатството не е грях, по пропускът да използваме богатството за Божията прослава е грях.
Слугите на Бога винаги са повече загрижени за  служението,  отколкото за парите.  Библията казва
много ясно: Бог използва парите, за да изпита вашата вярност като слуга. Поради това Исус говорел
повече за парите, отколкото за отиването на небето или - в ада. Той казал: „Ако не сте били верни в
управлението на земното богатство, кой ще ви повери истинските богатства?“ (Лука 16:11 – мой
превод) Начинът, по който управлявате парите си оказва влияние върху това, колко много Бог ще
благослови живота ви. В гл.31 аз споменах за два вида хора: Строители на Царството и Строители на
богатството. И двата вида хора са надарени с таланта да създават растящ бизнес, да правят сделки, да
продават и да печелят пари. Строителите на богатството продължават да трупат богатство за себе си,
независимо  от  количеството  пари,  които  са  спечелили,  а  Строителите  на  Царството  променят
правилата на играта. Те продължават да се стремят да печелят колкото се може повече пари, но правят
това, за да раздават. Те използват богатството, за да финансират църквата на Бога и нейната мисия по
света. В нашата църква Седлбек ние имаме една група от управители и собственици на фирми, които
се опитват да спечелят колкото могат, за да дават след това колкото могат за да подкрепят Божието
царство. Окуражавам ви да говорите с вашия пастор и да основете група на Строители на Царството
във вашата църква.

3.  Слугите мислят за своята работа,  а  не за онова,  което правят другите хора.  Те не се
сравняват, не критикуват, нито се конкурират с другите слуги или служители. Те са твърде заети с
вършенето на работата, която Бог им е дал. Конкурирането между слугите на Бога е нелогично по
много  причини:  Всички  ние  сме  членове  на  един  и  същ отбор;  нашата  цел  е  да  правим Бог  да
изглежда добър, а не самите ние да изглеждаме добри; на нас са ни възложени различни задачи; и
всички ние сме формирани по уникален начин. Павел казал: „Ние няма да се съревноваваме помежду
си, все едно, че някой от нас е по-добър, а другия – по-лош. Ние имаме да правим много по-интересни
неща с живота си. Всеки от нас е оригинал.“ (Посланието, Гал.5:26 – мой превод)  Между слугите
няма никакво място за дребнава завист. Когато сте зает да слугувате,  вие нямате време да бъдете
критичен. Всяко време,  изразходвано за  критикуване на другите е време,  което би могло да бъде
използвано за служението. Когато Марта се оплакала на Исус, че Мария не й помагала в работата, тя
загубила  сърцето  си  на  слуга  (виж  Лука10:39-42).  Истинските  слуги  не  се  оплакват  от
несправедливостта, не се отдават на самосъжаление и не се възмущават от хората, които не слугуват .
Те просто вярват на Бога и продължават да слугуват. Не е наша работа да оценяваме другите слуги на
Господаря. Библията казва:  „Кой си ти, че да критикуваш чужд слуга? Господ ще определи дали
слугата му е бил успешен.“ (Рим.14:4 – мой превод) Нито пък е наша работа да се защитаваме срещу
критичното отношение на други хора. Позволете на Господаря да направи това. Следвайте примера на
Моисей, който демонстрирал истинско смирение пред критиците си, както направил и Неемия, който
отговорил на критиците си така: „Работата ми е твърде важна и не мога сега да спра и...да се
срещна с вас.“ (Неем. 6:3 – мой превод) Ако служите като Исус, можете да очаквате, че ще бъдете
критикуван. Светът и даже голяма част от членовете на църквата не разбират какво цени Бог. Една от
най-красивите  прояви на  обич,  демонстрирана  към Исус,  била  критикувана  от  учениците.  Мария
взела  най-ценното  нещо,  което  притежавала,  един  много  скъп  парфюм  и  го  изляла  върху  Исус.
Нейната прекомерно щедра постъпка била наречена „прахосничество“ от учениците, но Исус казал,
че направеното от нея е знаменателно и само това е важното. Вашата служба за Христос никога не е
прахосничество, независимо от онова, което казват другите хора. 

4. Слугите основават самоличността си в Христос. Понеже помнят, че са обичани и приемани
по милост, слугите не трябва да доказват достойнствата си. Те с желание приемат длъжности, които
несигурните хора биха считали, че са „под достойнството им.“ Един от най-забележителните примери
за слугуване от спокойната позиция на правилната оценка за себе си е случката, когато Исус измива
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краката на учениците си. По онова време измиването на краката е било равностойно на работата на
ваксаджийчето - това била унизителна работа. Но Исус знаел кой е той, поради което тази задача не
заплашвала ни най-малко самочувствието му.  Библията казва:  „Исус знаеше,  че  Отец е подчинил
всички неща под неговата власт и че че е дошъл от Бога...стана от вечерята, съблече горните си
дрехи и препаса една престилка на кръста си.“ (Йоан 13:3-4 – мой превод) Ако искате да бъдете
слуга, вие трябва да поставите основата на самоличността си в Христос. Единствено уверените хора
могат да слугуват. Неуверените хора винаги се тревожат как изглеждат в очите на другите хора. Те се
страхуват  да извадят на показ слабостите си и се   крият зад пластове от предпазваща гордост и
претенциозност.  Колкото по-неуверен сте, толкова повече ще искате другите хора да ви слугуват и
толкова повече ще имате нужда от тяхното одобрение. Хенри Ноуен казал: „За да бъдем слуги на
другите, ние трябва да бъдем мъртви за тях; иначе казано, трябва да престанем да измерваме нашата
значимост и цена със стандарта на другите хора...така ставаме свободни да бъдем състрадателни.“
Когато основавате самоличността си и собствената си значимост върху връзката ви с Христос, вие
ставате независим от очакванията на другите и това ви позволява наистина да им слугувате по най-
добрия начин. Не е нужно слугите да покриват стените с жилището си с почетни значки и награди, за
да доказват значимостта на работата  си.  Те не настояват  другите хора да се  обръщат към тях  с
титлите и знанията които имат, нито пък се обвиват с мантията на превъзходството. Слугите считат, че
символите за обществена значимост са ненужни и не измерват собственото си цена с постиженията
си.  Павел казал:  „Вие можете да се  хвалите със себе си,  но единственото одобрение,  което се
зачита, а одобрението на Господа.“ (2Кор.10:17-18 – мой превод) Ако някой е имал шанса в живота
си да се хвали с връзките си и с приятелството си със значими личности, това е бил Яков, полу-брата
на Исус. Той е имал акредитивните писма, че е израсъл заедно с Исус като негов брат. Но въпреки
това,  в  началото на  посланието си  той просто нарекъл себе си „слуга на Бога  и на Господ Исус
Христос.“  (Як.1:1)  Колкото  повече  се  доближавате  до  Исус,  толкова  по-малко  имате  нужда  да
рекламирате себе си. 

5.  Слугите  гледат  на  слугуването  като  на  шанс,  а  не  като  на  задължение.  Слугите  се
наслаждават,  когато  помагат  на  другите  хора,  когато  задоволяват  нуждите  им  и  им  слугуват.  В
Пс.100:2  се  казва:  „Служете  на Господа с  веселие.“  Защо те  слугуват  с  веселие?  Защото обичат
Господа, защото са благодарни заради неговата милост, защото знаят, че слугуването е най-висшата
употреба на живота и защото знаят,  че  Бог е обещал награда.  Исус обещал: „Отец ще почете и
възнагради всеки, който ми служи.“ (Йоан 12:26 – мой превод) Павел казал: „Той няма да забрави
колко усърдно работихте за него и как показвахте обичта си към него, като се грижехте за другите
християни.“ (Евр.6:10 – мой превод)  Представете си, какво би могло да се случи, ако само 10% от
всички християни на  света  започнат  да  се  отнасят  сериозно към своята  роля  на  истински слуги.
Представете си цялото добро, което може да бъде направено. Искате ли да бъдете един от тези хора?
Не е важно на колко години сте, Бог ще ви използва, ако започнете да действате и да мислите като
слуга.  Алберт Швайцер  (Коментар:  (1875-1965)  Френско-германски теолог,  органист,  философ и лекар.
Д.Пр.) е казал: „Единствените истински щастливи хора са тези, които са се научили как да слугуват.“

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: За да бъда слуга, аз трябва да мисля като слуга.

Стих за запомняне: „Мислете така, както е мислил Христос Исус.“ (Фил.2:5 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Дали е обичайно за мен да се стремя на мен да ми слугуват или търся
начини аз да слугувам на другите?

Ден 35

        Божията сила във вашата слабост

„Ние сме слаби...но въпреки това, чрез Божията сила ние ще живеем с него, за да му служим .“
(2Кор.13:4 – мой превод)

„Аз съм с теб; това е всичко, от което се нуждаеш. Моята сила се изявява най-добре в слабите
хора.“ (2Кор.12:9а – мой превод)

Бог обича да използва слабите хора. Всеки човек си има слабости. Всъщност, вие имате цяла
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купчина  слабости  и  недостатъци:  физически,  емоционални,  интелектуални  и  духовни.  Имате  и
неконтролируеми от вас обстоятелства в живота си, които ви правят по-слаб, като ограничения във
финансовите възможности и във взаимоотношенията.  Най-важното е това, което правите вие с това,
което имате. (Коментар: Един от най-прочутите цигулари на нашето съвремие се нарича Исаак Пелерман.
Той е инвалид и се придвижва с инвалидна количка. По време на един негов концерт в прочутата зала „Медисън
скуер гардънс“ в Ню Йорк с участието на Нюйоркската филхармония, залата била препълнена от любители
на класическата музика. Още в началото на соловото изпълнение на Пелерман една от струните на цигулката
му се скъсала. Диригентът дал знак, оркестърът престанал да свири и цялата зала затаила дъх в очакване
какво  ще  стане.  Пелерман  дал  знак  на  диригента,  че  ще  продължи  да  свири.  За  изумление  както  на
музикантите, така и на публиката, той съумял да продължи да свири със същата виртуозност само на 3
струни. Но за беда се скъсала още една струна. Диригентът отчаяно, за втори път спрял оркестъра. Залата
отново затаила дъх. И в този момент Пелерман отново дал знак, че ще продължи да свири. Изумлението на
всички  присъстващи  било  неописуемо,  защото  свирейки  само  на  2  струни,  той  успял  да  довърши  много
трудната музикална пиеса. След като спрял да свири, музикантите от оркестъра се изправили прави, същото
направили и хората от публиката, и френетично, шумно и дълго аплодирали този виртуоз. Накрая, когато
всички се смълчали, той казал: „В живота на всеки от нас има моменти, в които човек трябва да даде най-
доброто от себе  си с това,  което му е  останало.“  Д.Пр.)  Обикновено ние отричаме слабостите си,
защитаваме ги, извиняваме ги, крием ги и се обиждаме заради тях. Това пречи на Бога да ги използва
така, както той иска.  Бог гледа на слабостите ви от друга гледна точка. Той казва: ”Моите мисли и
моите пътища са по-високи от вашите“ (виж Ис.55:8-9),  поради което той ни предлага да правим
точно обратното на това, което ние очакваме.  Ние си мислим, че Бог иска да използва само нашите
сили, а се оказва, че той иска да използва и слабостите ни за своята прослава.

Библията  казва:  „Бог  нарочно използва...хората,  което светът счита,  че  са  немощни,  за  да
посрами могъщите.“  (1Кор.1:27 – мой превод)  Вашите слабости не са случайни. Бог умишлено е
позволил те да съществуват в живота ви, с цел да демонстрира силата си чрез вас. Бог никога не се
впечатлява от силата или самонадеяността.  Всъщност, той е привличан към хора, които са слаби и
признават това. Исус считал, че това наше признаване на нуждите ни е начин на мислене, т.е. вид
манталитет, който наричал „  бедни по дух  .“ Този манталитет е на първо място от видовете поведение,  
които  той  благославя.  Библията  е  пълна  с  примери,  които  показват  как  Бог  обича  да  използва
несъвършените и обикновените хора, за да извършва необикновени неща, въпреки техните слабости.
Ако Бог беше използвал само съвършени хора, нищо добро нямаше да се получи, защото никой от нас
не е безгрешен. Фактът, че Бог използва несъвършени хора, е окуражаваща новина за всички нас.
Слабостта или „трънът,“ както я нарича Павел (2Кор.12:7), не е грях или порок, или недостатък на
характера,  която  вие  можете  да  промените,  като  например  преяждането  или  нетърпеливостта.
Слабостта  може  да  е  някакво  телесно  ограничение,  като  например  някакъв  недъг  или  хронично
заболяване,  или природна липса на енергия,  или инвалидност.  Слабостта може да е емоционално
ограничение,  като  например някакъв  видим белег  от  нараняване  или  по рождение,  или  болезнен
спомен,  или  лична  приумица,  или  генетично  предразположение.  Или  може  да  е  интелектуална
ограниченост. Не всеки от нас е много надарен или талантлив. 

Когато си мислите за ограниченията във вашия живот, може би сте изкушаван да стигнете до
заключението, че „Бог може би никога няма да ме използва.“  Но Бог никога не е ограничаван от
нашите ограничености. Всъщност, той се радва да поставя своята голяма сила в обикновени съдове.
Библията казва: „Ние сме като глинени гърнета, в които се съхранява това съкровище. Истинската
сила идва от Бога, а не от нас.“ (2Кор.4:7 – мой превод). Подобно на обикновен керамичен съд, ние
сме крехки, напукани и лесно се чупим. Но Бог ще ни използва, ако му позволим, за да работи чрез
нашите  слабости.  За  да  се  случи  това,  ние  трябва  да  се  придържаме  към  примера  на  Павел.
Признавайте слабостите си. Признавайте несъвършенствата си. Престанете да претендирате, че сте
добър във всичко и бъдете честен към себе си.  Ако Бог беше използвал само съвършени хора, нищо
добро нямаше да се получи. Вместо да живеете в отричане на слабостите си или като се извинявате за
тях, отделете време за да откриете своите собствени слабости.

Можете да направите списък на слабостите си. Две големи изповеди в Новия Завет илюстрират
това, от което се нуждаем, за да живеем здравословно. Първата изповед е на Петър, който казал на
Исус: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.“ (Мат.16:16) Втората изповед е на Павел, който казал:
„Ние сме само хора като вас.“ (Деян.14:15 – мой превод) на една тълпа, която крещяла, че той е бог.
Ако искате Бог да ви използва,  вие трябва да знаете кой е Бог и кой сте вие .  Много хора и по-
специално лидери на църквата, забравят втората истина: Ние сме само хора! Ако ще е нужна криза,
която да ви принуди да признаете това, Бог няма да се двоуми да й позволи да се случи в живота ви,
защото той ви обича. Бъдете доволни с вашите слабости. Павел е казал: „Радвам се, че мога да се
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похваля с моите слабости, за да може силата на Христос да работи чрез мен. Понеже знам, че
всичко е за доброто на Христос,  аз  съм напълно доволен с  моите слабости .“  (2Кор.12:10 – мой
превод) На пръв поглед това твърдение е неразумно. Ние искаме да бъдем освободени от слабостите
си,  а  не  да  бъдем  доволни  с  тях!  Но  задоволството  е  израз  на  вярата  ни  в  добротата  на  Бога.
Задоволството ни казва: „Боже, вярвам че ме обичаш и знаеш кое нещо е най-доброто за мен.“

Павел ни дава няколко причини да бъдем доволни с недостатъците, с които сме се родили. 
Първо,  нашите недостатъци ни мотивират да бъдем зависими от Бога. Говорейки за своите

собствени слабости, Павел казва: „Аз съм много щастлив за „тръна“...защото когато аз съм слаб,
тогава  съм силен  -  колкото по-малко  имам,  толкова  повече  завися  от него.“  (2Кор.12:10  –  мой
превод) Когато усещате, че сте слаб, Бог ви напомня да бъдете зависим от него. Освен това, нашите
слабости ни смиряват и ни предпазват да не сме арогантни. Павел казал: „Аз не получих голям ум, а
ми  беше  даден  дара  на  един  недъг,  за  да  ми  напомня  постоянно  за  моите  ограничености .“
(Посланието, 2Кор.12:5 – мой превод) Често пъти към някоя по-голяма сила Бог добавя някоя голяма
слабост, за да държи егото ни под контрол. Ограничението може да играе ролята на регулатор, който
не ни позволява да се движим твърде бързо и да вървим преди Бога.  (Коментар: мислейки си че знаем
накъде ни води той,  така както малкото магаренце припка напред пред майка си.  Д.Пр.) Когато Гедеон
събрал 32000 армия, за да воюва срещу мадиамците, Бог намалил броя им само до 300 души и така
превърнал  неравенството  им  спрямо  броя  на  противника  им  -  1  израилтянин  да  се  падат  450
мадиамците, чиято войска наброявала 135000 души. Изглеждало, че това е рецепта за погром, но Бог
постъпил по този начин, с цел Израел да знае, че Божията власт, а не тяхната сила ги е спасила.

Второ, нашите недостатъци окуражават общуването между вярващите. За разлика от силата,
от която се поражда духът на независимостта („Аз не се нуждая от никой друг.“), нашите ограничени
възможности ни показват колко много се нуждаем един от друг.  Когато сплетем заедно слабите си
нишки, се получава здраво едно въже. Венс Хавнер казал: „Подобно на снежинките, християните са
немощни, но когато са обединени заедно, те могат да блокират движението.“ 

Трето, повечето от слабостите ни увеличават способността ни да съчувстваме и са служим
на  другите.  Когато  самите  ние  имаме  слабости,  тогава  е  много  по-голяма  вероятността  да  сме
състрадателни и мили към слабостите на другите. Бог иска вие да имате служение, което е подобно на
земното служение на Христос. Това означава, че другите хора ще намерят изцеление във вашите рани.
Вашите най-големи житейски послания и най-резултатното ви служение на другите хора ще се ражда
от вашите най-дълбоки наранявания.

Точно тези неща, заради които вие най-много се притеснявате, от които най-много се срамувате и
за които най-силно не желаете за  разказвате на другите,  са тези инструменти, които Бог може да
използва най-ефикасно, за да лекува другите хора. 

Великият мисионер Хъдсън Тейлър казал: „Всички Божии великани на вярата са били слаби
хора.“ Слабостта на Моисей е била неговата избухливост. Тя го накарала да убие един египтянин, да
удари една скала тогава, когато е трябвало да й говори и да счупи плочите с Десетте Заповеди. Но
въпреки това, Бог го превърнал в „най-кроткият човек на света“ (Чис.12:3 – мой превод). 

Слабостта  на  Гедеон  била  ниското  му  самочувствие  и  голямата  му  неувереност,  но  Бог  го
превърнал в „силен и храбър мъж“ (виж. Съд.6:12). Слабостта на Авраам бил неговия страх. За да
защити себе си, той не веднъж, а два пъти твърдял, че неговата жена му е сестра. Но Бог превърнал
Авраам в „бащата на онези, които имат вяра“ (Рим.4:16 – мой превод). Импулсивният и слабоволев
Петър се превърнал в „скала,“ прелюбодеецът Давид станал „човек според сърцето Си“ (1Ц.13:14), а
Йоан, един от надменните „синове на гръмотевицата“ (Марк 3:17) се превърнал в „Апостолът на
любовта.“  В този списък могат  да  се  включат  и  много други хора.  „Защото няма  да ни  стигне
времето да припомня историите на вярата на... Варак, Самсон, Ефтай, Давид, Самуил и  всичките
пророци...тяхната  слабост  беше  превърната  в  сила.“  (Евр.11:32-34  –  мой  превод)  Бог  се  е
специализирал в превръщането на слабостите в сили. Той иска да вземе вашата най-голяма слабост и
да я превърне в сила. Искрено разказвайте за слабостите си. Служението започва с разкриване на
уязвимостта. Колкото по-ниско спускате надолу защитната си стена, колкото повече смъквате маската
от лицето си и разказвате за борбите си, толкова повече Бог ще е в състояние да ви използва, за да
служите на другите.

Павел давал  пример за  откровено говорене за  себе  си  и за  своята  уязвимост.  Той откровено
разказвал за:

 Своите неуспехи  : „Когато искам да правя добро, аз не го правя, а когато се опитвам да не
греша, въпреки това греша.“ (Рим.7:19 – мой превод)
 Своите чувства  : „Аз ви разказах за всичките си чувства.“ (2Кор.6:11 – мой превод)
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 Своето безсилие  : „Ние бяхме смазани и напълно съкрушени, и мислехме, че никога няма да го
преживеем.“ (2Кор.1:8 – мой превод)
 Своите страхове  : „Когато дойдох при вас, аз бях слаб, изплашен и треперех.“ (1Кор.2:3 – мой

превод)
Разбира се, разкриването на уязвимостите е рисковано. Може да е страшно да понижите нивото

на защитата си и да откриете живота си пред другите хора. Когато разкриете неуспехите си, чувствата
си, безсилието си и страховете си, вие рискувате да бъдете отхвърлен. Но печалбите са такива, че си
заслужава да рискувате. Откриването на уязвимостта играе ролята на емоционално освобождение.
Когато  разговаряте  за  преживените  си  стресови  ситуации,  това  намалява  страховете  ви  и  това  е
първата крачка към освобождението ви. Вече видяхте, че Бог дава милост на смирените,  но много
хора имат погрешна представа за смирението.

Смирението не означава  да се  подценявате  или да  отричате  силните  си  качества;  обратното,
смирението означава да сте искрен относно слабостите си.  Колкото сте по-искрен, толкова повече
Божия милост ще получавате. Освен това и другите ще бъдат милостиви към вас. Разкриването на
слабите ви страни е привлекателно качество; по природата си ние сме привличани към смирените
хора. Претенциозността отблъсква, но искреността привлича, а откритото признаване на слабостите
ни трасира пътя към интимността. 

Това е причината, поради която Бог иска да използва слабостите ви, а не силните ви страни. Ако
всички хора виждат, че вие сте силен, те се обезкуражават и си мислят: „Да, това е добре за нея, но аз
никога няма да съм способен да направя това.“ Но когато другите видят, че Бог ви използва, въпреки
вашите слабости, това ги окуражава да си помислят: „Може би Бог може да използва и мен!“ Силните
ни страни създават стремеж към конкуриране, а слабите ни страни – към общуване. 

На някакъв етап от живота си вие ще трябва да решите дали искате да впечатлявате хората или да
оказвате влияние върху развитието им. Можете да впечатлявате хората, когато сте дистанциран от тях,
но за да оказвате влияние върху развитието им, вие задължително трябва да сте близо до тях и когато
направите това, те ще бъдат в състояние да видят вашите недостатъци.  Но в това няма нищо лошо.
Най-важното качество на лидера не е той да е съвършен, а да е правдоподобен, т.е. да няма разлика
между думите и делата му. Хората ще бъдат в състояние да ви вярват, иначе няма да тръгнат след вас.

А как изграждате вашата правдоподобност? Не като претендирате, че сте съвършен, а като сте
искрен и честен. Прославяйте се със слабостта си. Павел казал: „Ще се хваля само с това, колко съм
слаб аз и колко велик е Бог, след като използва такава слабост за своя прослава .“ (2Кор.12:9 – мой
превод) Вместо да си мислите, че сте самоуверен и непобедим, гледайте на себе си като на трофей на
милостта. Когато Сатаната посочва слабостите ви, вие се съгласявайте с него и изпълвайте сърцето си
с възхвала на Исус, който „разбира всяка наша слабост“ (Евр.4:15 – мой превод) и на Светия Дух,
който „ни помага в нашата немощ“ (Рим.8:27). 

Понякога  Бог  превръща  някоя  сила  в  слабост,  с  цел  да  ни  използва  още  повече.  Яков  бил
мошеник, който през целия си живот мамел хората, а после бягал от последствията. Една нощ той се
борил с Бога и казал: „Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш.“ (Бит.32:26) Бог
казал: „Добре,“ но после хвана бедрото на Яков и го извадил от бедрената му става. Какъв е смисъла
на това? Бог докоснал силата на Яков (бедреният мускул е най-силният мускул в човешкото тяло) и я
превърнал в слабост. От този ден нататък Яков куцал, когато вървял, поради което не можел да избяга.
Това го принудило да се осланя на Бога, независимо дали му харесва това или не. Ако Бог иска да ви
благослови и да ви използва много, вие трябва да сте готови да вървите, куцайки през останалата част
от живота си, защото Бог използва слабите хора.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Бог изработва най-доброто, когато аз призная слабостта си.

Стих  за  запомняне:  „Моята  милост  ти  е  достатъчна,  моята  сила  става  съвършена  в
слабостта.“ (2Кор.12:9а – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Дали  не ограничавам Божията сила в живота си, когато се опитвам да
крия слабостите си? Относно кои неща трябва да съм искрен, за да мога да помагам на другите хора? 
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Ден 36

        Вие сте създаден за мисия

„Плодът на праведният е дърво на живота и който печели души, е мъдър .“ (Пр.11:30 – мой
превод)

„По същият начин, по който ти ми даде мисия в света и аз им дадох на тях мисия в света“
(Посланието, Йоан 17:18 – мой превод)

„Най-важното нещо е, че аз изпълних моята мисия и работата, която Господ Исус ми даде .“
(Деян. 20:24 – мой превод)

Вие бяхте създаден за мисия.  Бог работи в света и иска вие да се присъедините към него. Това
назначение се нарича ваша мисия. Бог иска вие да бъдете както служител в Тялото на Христос, така и
мисионер в света. Вашето служение е вашето слугуване на вярващите, а вашата мисия е слугуването
ви на невярващите. 

Изпълнението на мисията ви в света е 5-та цел на Бога в живота ви. Мисията на живота ви е
както споделена с другите, така и специфична. Една част от мисията ви е споделяна с всеки  друг
християнин, а останалата част е уникално назначение само за вас. Ще разгледаме и двете части в
следващите  глави.  Английската  дума  „мисия“  произлиза  от  една  латинска  дума,  която  означава
„изпращам.“ Да бъдеш християнин включва в себе си да бъдеш изпратен в света като представител на
Исус Христос. Исус казал: „Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас.“ (Йоан 20:21) Исус
ясно е разбирал мисията на живота си на земята. Когато бил 12-годишен, той казал: Аз „трябва да
съм на разположение на Своя Отец“ (Лука 2:49), а 21 години по-късно, умирайки на кръста, той
казал: „Извърши се“ (Йоан 19:30). Подобно на началото и края на една книга, тези две твърдения (за
възлагането на мисията и за нейното изпълнение) представляват рамката на един добре изживян и
целенасочен живот. Исус изпълнил мисията, която Отец му възложил.

Мисията, която е имал Исус, докато е живял на земята, сега е наша мисия, защото ние сме Тялото
на Христос. Това, което е правил той в телесното си тяло, сега ние трябва да го продължим като
негово духовно тяло, църквата. Каква е тази мисия? Да представяме хората на Бога! Библията казва:
„Христос ни промени от врагове в негови приятели и ни даде задачата да направим и другите хора
негови приятели.“ (2Кор.5:18 – мой превод) Бог иска да освободи хората от Сатаната и да ги примири
със себе си, и така ние можем да постигнем 5-те цели, заради която той ни е създал: 

(1) да го обичаме;
(2) да бъдем част от неговото семейство;
(3) да станем като него;
(4) да му служим;
(5) да разказваме на другите хора за него.
След като станем негови хора, Бог ни използва, за да стига до другите. Той ни спасява и после ни

изпраща. Библията казва: „Ние бяхме изпратени да говорим за Христос.“ (2Кор.5:20 – мой превод)
Ние сме куриери и доставяме Божията любов и Божиите цели до света.

ВАЖНОСТТА НА ВАШАТА МИСИЯ
Изпълнението на мисията на вашия живот на земята е важна част от живеенето за прослава на

Бога. Библията дава няколко причини, които обясняват защо вашата мисия е толкова важна. 
Вашата мисия е продължение на мисията на Исус на земята. Като негови последователи, ние

трябва да продължим това, което той е започнал. Исус ни е призовал не само да отидем при него, но и
да отиваме при другите хора заради него. Вашата мисия е толкова важна, че Исус 5 пъти е повторил
това, по 5 различни начини, в 5 различни книги на Библията. Все едно, че той е казал: „Аз наистина
искам вие да разберете това!“ Изследвайте тези 5 заповеди на Исус и ще научите подробностите за
вашата мисия на земята: кога, какво, защо и как.

Във  Великата  заповед  Исус  казал:  „Идете  при  хората от всички  народи  и  ги  правете  мои
ученици. Кръщавайте ги в името на Отца, Синът и Светия Дух и ги учете да правят всичко, което
ви казах.“ (Мат. 28:19-20 – мой превод) Тази заповед се отнася за всеки последовател на Исус и тя не е
въпрос на избор. Думите на Исус не са Великото предложение.  Ако сте част от Божието семейство,
вие сте длъжен да изпълните мисията си.  Ако не й обърнете внимание,  това ще бъде счетено за
неподчинение. Може би не сте знаел, че Бог ще ви държи отговорен за невярващите, които живеят
около вас. Библията казва: „Ти си длъжен да ги предупредиш, за да могат те да живеят. Ако не
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говориш, за да предупредиш грешните да престанат да вървят по злите си пътища, те ще умрат в
своя грях.  Но аз ще държа теб отговорен за тяхната смърт.“ (Йез.3:18 – мой превод)  Вие сте
единственият  християнин,  които  някои  хора  ще  познават  в  живота  си  и  вашата  мисия  е  да  им
разкажете  за  Исус.  Вашата мисия е удивителна привилегия.  Въпреки че е голяма отговорност,  в
същото време е невероятна чест да бъдете използван от Бога. Павел казал: „Бог ни е дал привилегията
да призоваваме всеки човек да влезе в неговото благоволение и да бъде примирен с него .“ (2Кор.5:18 –
мой превод) Вашата мисия съдържа в себе си две големи привилегии: да работите с Бога и да го
представлявате.  Ние  ставаме  съучастници  с  Бога  в  изграждането  на  неговото  царство.  Павел  ни
нарича „съработници“ и казва: „Ние сме работници заедно с Бог“ (1Кор.3:9 – мой превод)

Исус е гарантирал нашето спасение, поставил ни е в неговото семейство, дал ни е своя Дух и
след това ни е направил негови представители в света. Каква привилегия! Библията казва: „Ние сме
представители  на  Бога.  Бог  ни  използва  за  да  убеждаваме  мъжете  и  жените  да  изоставят
различията си и да влязат в Божията работа за подреждане на нещата правилно сред тях. Сега
ние говорим от името на самия Христос: станете приятели с Бога.“ (Посланието, 2Кор.5:20 – мой
превод)  Най-голямото нещо, което можете да направите за другите хора е да им кажете, че те
могат да имат вечен живот. Ако вашият ближен е болен от рак или СПИН и вие знаете лекарството,
с  което той може да  бъде  излекуван,  ще е  криминално престъпление,  ако  НЕ му съобщите  тази
животоспасяваща информация.  Още по-лошото е да държите в тайна пътят за стигане до прошката,
до целта на живота, до мира и до вечния живот.  Ние имаме най-голямата новина на света и да я
споделяте с другите е най-голямата милост, която можете да покажете към всеки човек.

Исус ни е призовал не само да отидем при него, но и да отиваме при другите хора зарази него.
Един от проблемите на дългогодишните християни е, че те забравят колко безпомощен се чувства
човека, който не вярва в Христос.  Длъжни сме да помним, че колкото и доволни или успешни да
изглеждат хората,  без Христос те са  безнадеждно загубени и вървят към вечно отделяне от Бога .
Библията казва: „Исус е Единственият, който може да спасява хората.“ (Деян.4:12 – мой превод)
Всеки човек се  нуждае  от Исус.  Нашата мисия има вечно значение.  Тя  ще окаже влияние върху
вечната съдба на другите хора, поради това тя е по-важна от всяка друга работа, постижение или цел,
която  ще  постигнете  в  живота  си  на  земята.  Последствията  от  вашата  мисия  ще  траят  вечно;
последствията от вашата работа на земята – не. Нищо друго, което правите, може да се сравни със
значението на това да помагате на хората да установят вечна връзка с Бога.

Поради това трябва спешно да изпълняваме мисията си. Исус е казал: „Всички ние трябва бързо
да вършим задачите, които са ни възложени от онзи, който ме е изпратил, защото още малко време
е останало преди идването на нощта и цялата работа ще стигне до своя край.“ (Йоан 9:4 – мой
превод) Определеното време за изпълнението на вашата мисия на земята привършва, поради което не
отлагайте за друг ден. Започнете сега да изпълнявате мисията си да отивате при другите! Ние ще
разполагаме с цялата вечност, за да празнуваме с тези, които сме отвели при Исус, но разполагаме
само с продължителността на живота си на земята, за да стигнем до тях.  Това не означава, че вие
трябва  да  напуснете  сегашната  си  работа  и  да  станете  професионален  евангелист.  Бог  иска  да
споделяте Добрата новина там, където сте. Като студент, майка, предучилищен възпитател, продавач
или ръководител, или какъвто и да сте, вие постоянно трябва да търсите хората, които Бог е поставил
на пътя ви, на които можете да разкажете за евангелието.

Вашата мисия придава смисъл на живота ви. Уилям Джеймс казал: „Най-добре е да използваме
живота за вършенето на нещо, което ще го надживее.“ Истината е, че единствено Божието царство ще
трае  вечно.  В  края  на  краищата  всичко  друго  ще  изчезне.  Поради  това  ние  трябва  да  живеем
целенасочен  живот  –  живот  посветен  на  богослужение,  на  общуване  с  християните,  на  духовно
израстване и на изпълнение на нашата мисия на земята. Резултатът от тези дейности ще трае вечно!
Ако не успеете да изпълните дадената ви от Бога мисия на земята, вие ще сте пропилели живота,
който Бог ви е дал. Павел казал: „Животът ви не струва нищо, ако не го използвам за вършенето на
работата, която ми е възложена от Господ Исус – работата да разказвам на другите за Добрата
новина за чудесната Божия милост и любов.“ (Деян.20:24 – мой превод) На тази планета има хора до
които  единствено  вие  ще  можете  да  достигнете,  поради  мястото,  където  живеете  и  заради
самоличността, с която Бог ви е създал. Даже ако само един човек отиде на небето поради вас, това
ще означава, че вашият живот има значение за вечността. Започнете да оглеждате територията на
своята лична мисия и се молете: „Боже, кой човек си поставил в моя живот, с цел да му кажа за
Исус?“  Великата  заповед  е  дадена  на  всеки  последовател  на  Исус.  Божият  график  за  края  на
историята е свързан със завършването на нашата мисия. Днес има нарастващ интерес към второто
идване на Христос и към края на света. Кога ще се случи това? 



113

Малко преди възнесението на Исус на небето,  учениците му задали същия въпрос и неговия
отговор е доста показателен. „Не ви е дадено на вас да знаете времената или датите, които Отец е
определил чрез своята собствена власт. Но вие ще получите сила, когато Светия Дух дойде върху
вас; и вие ще свидетелствате в Йерусалим, и в цяла Юдея, и Самария, и до краищата на земята.“
(Деян.1:7-8  –  мой  превод)  Когато  учениците  искали  да  разговарят  за  пророчеството,  Исус  бързо
пренасочил разговора към евангелизацията. Той искал те да се фокусират в своята мисия на земята.
Обобщено той казал: „Не е ваша работа да се интересувате от подробностите относно моето връщане
на земята. Вашата работа е мисията, която аз съм ви дал. Фокусирайте се в това!“

Размишленията относно определеното време за връщането на Христос е безполезно и безплодно,
защото Исус е казал:  „За онзи ден или час никой не знае,  нито даже ангелите на небето, нито
Синът, а само Отец.“ (Мат.24:36 – мой превод) След като Исус е казал, че той не знае денят или часа,
защо би трябвало вие да се опитвате да научите това?  Но това, което ние със сигурност знаем е, че
Исус няма да се върне преди Добрата новина да бъде чута от всеки човек, когото Бог е определил.
Исус казал: „Добрата новина за Божието царство ще бъде проповядвана по целия свят и на всеки
народ.  Тогава  ще  дойде  краят.“  (Мат.24:14  –  мой  превод)  Ако  искате  Исус  да  дойде  по-скоро,
фокусирайте се върху изпълнението на вашата мисия, а не да си обяснявате пророчеството. Лесно е да
бъдем отклонени, защото Сатаната би предпочел да вършите каквото и да е друго нещо, но не и да
разказвате за вярата си. Той ще ви позволи да вършите всякакъв вид добри дела, с цел да не заведете
нито един човек на небето със себе си. Но в мигът, в който започнете да се отнасяте сериозно към
изпълнението  на  мисията  на  живота  си,  трябва  да  очаквате,  че  Дяволът  ще  изпрати  срещу  вас
всякакъв вид отклонения. Когато това се случи, спомнете си думите на Исус: „Всеки, който си позволи
да бъде отклонен от работата, която аз планирам за него, не е годен за Божието царство .“ (Лука
9:62 – мой превод)

КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВАШАТА МИСИЯ
За да изпълните мисията си, ще се наложи да изоставите своя план и да приемете Божия план за

живота си. Не можете просто да я добавите към всички други неща, които бихте искали да направите
с живота си. Подобно на Исус, вие сте длъжен да кажете: „Отче... искам твоята воля, а не моята.“
(Лука 22:42) Откажете се от правата си, от мечтите си, от плановете си и от амбициите за живота си.
Спирате да се молите с егоистични молитви като: „Боже, благослови това, което искам да направя.“
Започвате да се молите така: „Боже, помогни ми да правя това, което ти благославяш!“ Дайте на Бога
чист лист, в долния край на който е написано вашето име и вие сте се подписал, и му позволете той да
напише останалите подробности. Библията казва: „Предоставяйте себе си изцяло на Бога – всички
ваши части...за да бъдат инструменти в ръцете на Бога и да бъдат използвани за неговите добри
намерения.“ (Рим.6:13 – мой превод) Ако се посветите на изпълнението на вашата мисия на живота,
независимо от цената, която ще платите, вие ще изживеете Божието благословение по начини, които
малцина хора са изживявали.  Почти няма нещо, което Бог няма да направи за мъжът или жената,
които са се посветили да служат на Божието царство. Исус е обещал: „(Бог)  ще ви дава всичко, от
което ежедневно  се  нуждаете,  ако  живеете за  него  и  превърнете  Божието царство  във  ваше
основно занимание.“ (Мат.6:33 – мой превод)

ОЩЕ НЕЩО ЗА ИСУС
Баща ми беше свещеник в продължение на повече от 50 години и служеше предимно в малки

селски църкви. Той беше прост проповедник, но беше човек с мисия. Любимото му занимание беше
да завежда групи от доброволци в чужбина,  за да строят църковни сгради за малки църкви.  През
живота си тате е построил повече от 150 църкви по цял свят. През 1999 баща ми умря от рак. През
последната седмица от живота му болестта го държеше буден в полусъзнателно състояние почти 24
часа на ден.  Когато сънуваше, той разказваше за това,  което сънува.  Седейки край леглото му,  аз
научих много за онези неща, които баща ми просто чуваше в сънищата си. Той си спомняше едно след
друго постояването на църквите, които беше изградил. Една вечер, малко преди да умре, докато жена
ми, племенницата ми и аз бяхме край леглото му, тате внезапно стана много активен и се опита да
стане от леглото. Разбира се, той беше твърде слаб и жена ми настоя той да си легне отново в леглото.
Но той продължаваше да се  опитва да стане от леглото,  поради което жена ми накрая го попита
„Джими, какво се опитваш да направиш?“ „Отивам да спася още един за Исус! Отивам да спася още
един за Исус! Отивам да спася още един за Исус!“ Той започна да повтаря тази фраза отново и отново.
През следващия час той я повтори може би още 100 пъти. „Отивам да спася още един за Исус!“ Както
седях край леглото му и сълзи течаха по лицето ми, аз сведох глава и благодарих на Бога за вярата на
баща ми. В този момент тате протегна, постави немощната си ръка върху главата ми и каза, все едно
че ми възлагаше работа: „Спаси още един за Исус! Спаси още един за Исус!“
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И аз реших това да бъде основното занимание през останалата част от живота ми. Каня ви да
помислите и да превърнете тази работа във фокус на живота си, защото нищо друго няма да направи
по-голяма разлика за вечността. Ако искате да бъдете използван от Бога, вие трябва да се грижите за
това, за което се грижи и Бог – а той се грижи най-вече за спасението на хората, които е създал. 

Той иска неговите изгубени деца да бъдат намерени! За Бог това е най-важното нещо; Кръстът
доказва това. Моля се вие винаги да бъдете нащрек, за да достигнете до „още един за Исус,“  за да
можете един ден, когато застанете пред Бога, да кажете: „Мисията е изпълнена!“

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Аз бях създаден за мисия.

Стих за запомняне: „Идете и създавайте ученици от всички народи, кръщавайте ги в името на
Отца и Сина, и Светия Дух и ги учете да се подчиняват на всяко нещо, което съм ви заповядал. И
помнете, че аз съм винаги с вас, до свършека на века“ (Мат.28:19-20 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Кои страхове ми пречат да изпълня мисията, която Бог ме е създал да
осъществя? Какво ми пречи да казвам Добрата новина  на другите хора?

Ден 37

        Споделяне на вашето „Съобщение за живота“

„Тези, които вярват в Божия Син, имат свидетелството на Бога в себе си .“ (1Йоан 5:10а – мой
превод)

„Вашия живот повтаря като ехо Господното слово...Новината за вашата вяра в Бога се разчу.
Даже не е нужно ние да казваме нещо повече – вие сте посланието!“ (Посланието, 1Сол.1:8 – мой
превод)

Бог ви е дал „Съобщение за живота,“ за да го разнасяте. Когато станете вярващ, вие ставате и
пратеник на Бога. Бог иска да говори на света чрез вас. Павел казал: „Ние говорим истината пред
Бога, като пратеници на Бога.“ (2Кор.2:17 – мой превод) Може да имате усещането, че нямата нищо,
което можете за споделите с другите хора, но това усещане е от дявола, който иска вие да мълчите.

Вашето „Съобщение за живота“ се състои от 4 части:
 Вашето свидетелство: историята на това, как започна връзката ви с Исус.
 Вашите житейски уроци: най-важните уроци, на които Бог ви е научил.
 Страстите, които сте получили от Бога: кои са нещата, за които Бог ви е формирал най-много

да се грижите.
 Добрата новина: съобщението за спасението.
Вашето „Съобщение за живота“ – това е историята за това, как Христос направи промяната в

живота ви. Петър ни казва, че ние сме избрани от Бога „да вършим неговата работа и да разказваме
за него, да разказваме на другите за пълната промяна, която той направи във вас.“ (Посланието,
1Пет.2:9 – мой превод)  Това е същността на свидетелстването: просто да разкажете вашето лично
преживяване, свързано с Господа. В съдебната зала от свидетеля не се очаква да дебатира по делото,
да доказва кое е истината или да настоява за  това каква трябва да е присъдата;  това е работа на
адвокатите. Свидетелите просто разказват какво се е случило с тях или какво са видели. 

Исус казал: „Вие ще бъдете мои свидетели,“ (Деян.1:8), а не „Вие ще бъдете мои адвокати.“ Той
иска да разкажете вашата история пред другите хора. Споделянето с другите хора на вашата история е
съществена част от мисията ви на земята, защото вашата история е уникална. Никой друга история не
е точно като вашата, поради което само вие можете да я разкажете. Ако не я разкажете, тя завинаги ще
бъде изгубена. Може да не сте изследовател на Библията, но вие имате власт над живота си и е трудно
да се спори с личното ви преживяване.  Всъщност, вашето лично свидетелстване е по-ефикасно от
някоя проповед, тъй като невярващите възприемат пасторите като професионални търговци, а вас –
като „доволен купувач,“ поради което те се доверяват повече на вашите думи.

Много по-лесно човек да свърже себе си с личните истории, отколкото с принципите, поради
което хората обичат да слушат личните истории. Те грабват вниманието ни и ние по-дълго ги помним.
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Невярващите вероятно ще престанат да ви слушат,  ако им цитирате цитати от теолозите, но имат
естествен интерес към преживявания, които те никога не са имали. Споделените истории изграждат
свързващ мост, по който Исус може да мине от вашето сърце, за да стигне до сърцата на другите хора .
Друга ценност на вашето свидетелство е, че то заобикаля интелектуалната защита. Много хора, които
няма да приемат авторитета на Библията, ще изслушат една смирена лична история. Поради това в 6
различни случаи, вместо да цитира стихове от Библията, Павел използва своята история, за да разкаже
за евангелието. Библията казва: „Бъдете готови по всяко време да отговорите на всеки, който ви
помоли да обясните надеждата, която имате във вас, но правете това с кротост и уважение.“
(1Пет.3:15 – мой превод) 

Най-добрият начин, за  да „бъдете готов,“ е да напишете вашето свидетелство и след това да
запомните наизуст основните неща. Разделете описанието на 4 части:

1. Какъв беше живота ви преди да срещнете Исус?
2. Как разбрахте, че имате нужда от Исус?
3. Как посветихте живота си на Исус?
4. Каква е промяната, която Исус направи в живота ви?
Разбира се, вие имате и много други свидетелства, освен историята за вашето спасение. Имате

история  за  всяко  ваше  преживяване,  когато  Бог  ви  е  помагал.  Добре  е  да  направите  списък  на
проблемите,  обстоятелствата  и  кризите,  през  които  Бог  ви  е  превел.  След  това  внимавайте  и
използвайте  тази  ваша  история,  с  която  вашият  невярващ  слушател  най-добре  би  могъл  да  се
оприличи. Различните ситуации се нуждаят от различен вид свидетелства. Вашето „Съобщение за
живота“ трябва да включва в себе си и вашите житейски уроци.

Втората част от вашето „Съобщение за живота“ са истините, на които Бог ви научи от живота ви
с  него.  Това  са  уроците  и  прозренията,  които  сте  научили  за  Бога,  за  взаимоотношенията,  за
проблемите, за изкушенията и за други аспекти от живота. Давид се молил: „Боже, научи ме как да
живея... за да мога да изпълнявам това, което си ми казал.“ (Посланието, Пс.119:33 – мой превод)
Тъжно е, че ние никога не се научаваме от много от нещата, които ни се случват. Библията казва за
израелтяните: „Отново и отново Бог ги спасяваше, но те никога не се научиха, докато най-накрая
греховете им ги унищожиха.“  (Посланието, Пс.106:43 – мой превод) Вероятно и вие сте срещали
подобни хора. Мъдро е да се учим от собствения си опит, но още по-мъдро е да се учим от опита на
другите хора. Ние не разполагаме с достатъчно много време, за да научаваме всяко нещо в живота си
по метода „проба-грешка.“ Длъжни сме да се учим от житейските уроци на другите хора. (Коментар:
Представете  си  колко  много  похабено  здраве,  нерви,  усилия  и  средства  можем  да  спестим,  колко  мъки,
страдания и разбити надежди можем да избегнем, ако се учим от опита на другите. Но ние не се учим.
Отново  и  отново  откриваме  „колелото  и  топлата  вода.“  Никой  не  иска  да  слуша  мъдростта.  Д.Пр.)
Библията казва: „Предупреждението казано от опитен човек на друг, който иска да слуша, е по-
ценно от...бижу, изработено от най-чисто злато.“ (Пр.25:12 – мой превод)

Споделените истории изграждат свързващ мост, по който Исус може да мине от вашето сърце, за
да стигне до сърцата на другите хора. Напишете големите житейски уроци, които сте научил, за да ги
разказвате на другите хора. Трябва да сме благодарни, че Соломон е направил това, защото той ни е
дал книгите Притчи и Еклесиаст, които са пълни с практични уроци за живота. Представете си какво
огромно количество безсмислено разочарование от провал би могло да бъде избегнато, ако ние се
учехме от житейските уроци на другите хора.

Зрелите хора си създават навика да извличат поука от ежедневните случки. Приканвам ви да
направите списък от вашите житейски уроци. Всъщност, вие не сте ги усвоили напълно, ако не сте в
състояние да ги опишете. Предлагам ви няколко въпроси, за да размърдам паметта ви и да ви накарам
да започнете:

 На какво ме научи Бог чрез някой неуспех?
 На какво ме научи Бог чрез липсата на пари?
 На какво ме научи Бог чрез болката, тъгата или потиснатостта?
 На какво ме научи Бог чрез чакането?
 На какво ме научи Бог чрез боледуването?
 На какво ме научи Бог чрез разочарованието?
 Какво научих от моето семейство, от моята църква, от моите връзки с другите хора, от моята

малка група и от моите критици?
Вашето „Съобщение за живота“ включва и споделянето на страстите, които сте получил от Бога.

Бог е страстен Бог. Той страстно обича някои неща и страстно мрази други неща. Когато израснете и
стигнете по-близо до него, той ще ви даде страст към нещо, за което той се грижи много, с цел вие да
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бъдете негов говорител в света. Тази страст може да е свързана с някакъв проблем, цел, принцип или
група от хора. Каквато и да е тази страст, вие ще изпитвате неудържимо желание да говорите за нея и
да правите всичко, на което сте способен, за да направите промяна.

Вие не можете да се въздържите да не говорите за онова, за което най-много сте загрижен. Исус е
казал:  „Сърцето  на  човека  определя  какво  ще  говорят  устата.“  (Мат.12:34  –  мой  превод)  Два
примера за това са Давид, който казал: „Стремежът ми към Бога и да върша неговата работа ме
изгаря отвътре.“ (Пс.39:3 – мой превод) и Йеремия, който казал: „Твоето съобщение гори в сърцето
и в костите ми, и аз не мога да мълча.“ (Йер.20:9 – мой превод) На някои хора Бог дава набожна
страст да се борят за някаква кауза. Често пъти това е някакъв проблем, с който те лично се борят,
като например насилие, пристрастеност, безплодие, потиснатост, болест или някаква друга трудност.
Понякога Бог дава на хората страст да говорят в защита на някаква група други хора, които не могат
сами да говорят за себе си: неродените, преследваните, бедните, затворниците, жестоко третираните,
сакатите  и  хората,  на  които  им  е  отказана  справедливост.  Библията  е  пълна  със  заповеди  да
защитаваме беззащитните. Бог използва страстните хора, за да придвижва напред царството си. Той
може да ви даде страстта да създавате нови църкви, да заздравявате семействата,  да финансирате
преводи на Библията или да обучавате християнски лидери. На вас може да ви бъде дадена страстта
да достигнете с евангелието до определена група хора: бизнесмени, юноши, чужденци, хора, които се
занимават с някакво хоби или с някакъв спорт. Ако помолите Бог, той ще натовари сърцето ви със
стремежа да отидете в конкретна държава или при някоя етническа група, която отчаяно се нуждае от
силен християнски свидетел.

Бог ни дава различни страсти, с цел да бъде направено всяко нещо, което той е планирал за този
свят. Не трябва да очаквате, че някой друг ще има същата страст като вашата. Точно обратното, трябва
да слушате и да цените високо всяко съобщение за живота на всеки друг човек, защото няма човек,
който  е  способен  да  ви  каже  всичко.  Никога  не  подценявайте  набожната  страст  на  друг  човек.
Библията казва: „Прекрасно е да бъдете страстни, при условие че целта е добра.“ (Гал.4:18 – мой
превод) Бог ни дава различни страсти, с цел да бъде направено всяко нещо, което той е планирал за
този свят.

Вашето „Съобщение за живота“  включва в себе си и Добрата новина. Какво е Добрата новина?
„Добрата новина показва как Бог прави хората праведни пред него – че това започва и завършва с
вярата.“ (Рим.1:17 – мой превод) „Защото Бог беше в Христос и примири света със себе си, и никога
вече не вменява греховете на хората. Това е чудесното съобщение, което Той ни е дал да казваме на
другите.“ (2Кор.5:19 – мой превод) Добрата новина е, че когато вярваме в Божията милост да ни
спасява чрез това, което Исус е направил, нашите грехове са опростени, получаваме цел заради която
да живеем и ни е обещан бъдещ дом на небето.

Има стотици добри книги за това, как да споделяме Добрата новина. Но цялото обучение на света
няма да ви мотивира да свидетелствате за Христос, докато не приемете това, което разгледахме в
предишната глава. Най-важното нещо е, че вие трябва да се научите да обичате изгубените хора така,
както Бог ги обича. Бог никога не е създавал човек, когото не е обичал. За Бога всеки човек е важен.
Когато Исус разтворил широко ръцете си на кръста, той  казал: „Обичам ви толкова много!“ Библията
казва: „Защото Христовата любов ни принуждава, понеже ние сме убедени, че един е умрял заради
всички.“  (2Кор.5:14  –  мой  превод)  Когато  е  чувствате  равнодушен  към  вашата  мисия  в  света,
замислете се за това, което е направил Исус за вас на кръста.

Ние трябва да сме загрижени за  невярващите,  понеже Бог е  загрижен за тях.  Любовта не ни
оставя  възможност  да  избираме.  Библията  казва:  „В  любовта  няма  страх;  съвършената  любов
пропъжда всички страхове.“ (1Йоан 4:18 – мой превод) Родителят би се втурнал в горяща сграда, за
да спаси детето си, защото обичта към детето му е по-голяма от неговия страх. 

Ако сте се страхували да споделяте Добрата новина с хората около вас, молете Бог да изпълни
сърцето ви с неговата обич към тях. Библията казва: „(Бог)  не иска никой да бъде изгубен, а иска
всички хора да променят сърцата и живота си.“ (2Пет.3:9 – мой превод) Дотогава, докато познавате
даже един човек, който не познава Христос, вие сте длъжен да се молите за изгубените хора, да им
служите с обич и да споделяте с тях Добрата новина.  Дотогава, докато даже един човек от вашето
обкръжение не е член на Божието семейство, вашата църква трябва да продължава да се опитва да
стигне до него. Църква, която не иска да расте, всъщност казва на света: „Вие можете да вървите в
ада.“

Какво сте готов да направите, с цел хората, които познавате да отидат на небето? Да ги поканите
да дойдат в църквата? Да им разкажете своята история? Да им дадете тази книга? Да ги нахраните?
Молите ли се за тях ежедневно, докато те не бъдат спасени? Теренът, където трябва да изпълните
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мисията си е около вас. Не изпускайте шанса, който Бог ви дава. Библията казва: „Използвайте най-
добре  шансовете  си  да  казвате  на  другите за  Добрата новина.  Бъдете  мъдри във  всичките  си
контакти с тях.“ (Кол.4:5 – мой превод) Дали някой човек ще отиде на небето поради вас? Дали на
небето някой ще може да ви каже: „Искам да ви благодаря. Аз съм тук, понеже вие бяхте достатъчно
загрижен да споделите с мен Добрата новина.“?

Представете си радостта от поздравленията на хората на небето, на които вие сте помогнали да
отидат там. Вечното спасение на един единствен човек е по-важно от всичко друго, което въобще ще
постигнете в живота си. Единствено хората ще живеят вечно. 

В тази книга вие научихте за 5-те Божии цели за вашия живот на земята: Той ви е създал, за:
1. да бъдете член на неговото семейството
2. да подражавате на неговия характер
3. да умножавате неговата слава
4. да служите на неговата милост
5. да бъдете преносител на  неговата Добра новина до другите хора.

От  всичките  тези  5  задачи  само  последната  може  да  бъде  изпълнена  единствено  на  земята.
Другите 4 задачи вие ще продължите да изпълнявате по някакъв начин и във вечността. Поради това
разпространението на Добрата новина е толкова важно;  вие разполагате само с кратко време, за да
споделяте с другите хора вашето „Съобщение за живота“ и да изпълните мисията си.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Бог иска да каже нещо на другите хора чрез мен.

Стих за запомняне: Бъдете готови по всяко време да отговорите на всеки, който ви помоли да
обясните надеждата, която имате във вас, но правете това с кротост и уважение.“ (1Пет.3:15 –
мой превод) 

Въпрос за  обмисляне:  Когато размишлявам над историята на живота си,  кой е  този човек,  с
когото Бог иска аз да я споделя?

Ден 38

       Станете християнин от световна класа

„Исус казал на учениците си: Идете по целия свят и казвайте Добрата новина на всеки човек .“
(Марк 16:15 – мой превод)

„Изпрати ни по целия свят с новината за твоята спасяваща сила и за твоя вечен план за
цялото човечество.“ (Пс.67:2 – мой превод)

Великата заповед се отнася и за вас. Вие трябва да направите избор: или ще бъдете християнин
от световна класа или ще бъдеше земен християнин. Земните християни търсят Бога основно     заради  
личните си интереси. Тези хора са спасени, но са фокусирани само в себе си. Те обичат да посещават
концерти  и  семинари  за  самоусъвършенстване,  но  никога  няма  да  ги  видите  на  конференция  на
мисионери,  защото  те  не  се  интересуват  от  тези  неща.  Техните  молитви  са  фокусирани  върху
собствените им нужди, за собственото им благославяне и за собственото им щастие. Това е вяра, в
която „Аз, Мен и Мое“ са на първо място и основният въпрос е: „Как Бог може да направи по-удобен
живота ми?“  Вместо да искат да бъдат използвани от Бога за постигането на неговите цели,  тези
християни искат да използват Бог за достигането на техните цели. 

За разлика от тях, християните от световна класа знаят, че те са спасени, за да служат и че са
създадени за някаква мисия. Те жадуват да им бъде възложена работа и я изпълняват като привилегия,
че  са  използвани  от  Бога.  Християните  от  световна  класа  са  единствените  изцяло живи  хора  на
планетата.  Тяхната радост,  увереност и ентусиазъм са заразителни,  защото те знаят,  че  те  правят
промяна. Всяка сутрин те се събуждат с очакването Бог да работи чрез тях по нови начини.

Кой от двата вида християни искате да бъдете вие? Бог ви кани да участвате в постигането на
най-великата,  най-голямата,  най-разнообразната  и  най-значимата  цел  в  историята  на  неговото
царство. Историята е неговата история. Той изгражда своето семейство за вечността. Нищо не е по-
значимо от това и нищо няма да е по-трайно от това.  От книгата Откровение знаем, че мисията на



118

Бога за света ще бъде изпълнена. Един ден Великата заповед ще бъде изпълнена. Един ден на небето
огромна тълпа, съставена от  хора от „всяка раса, племе, народ и език“ ще застане пред Исус Христос,
за  да му се поклони.  Ако станете християнин от световна класа,  това ще ви позволи да вкусите
предварително от онова, което се предполага, че ще се случи на небето.

Когато Исус казал на учениците си: „Идете по целия свят и казвайте Добрата новина на всеки
човек,“  тази малка групичка от бедни ученици от Близкия Изток били объркани. Дали от тях се е
очаквало да пътуват пеша или да яздят бавно  движещи се животни? Тогава това са били единствените
начини за придвижване, не е имало презокеански кораби и поради това са съществували истински
природни пречки за  отиването по целия  свят.  Днес  имаме самолети,  кораби,  влакове,  автобуси и
автомобили. В края на краищата светът е малък и ежедневно се смалява. За няколко часа вие можете
да прелетите над океана и ако е нужно, на следващия ден да си бъдете у дома. Днес възможностите
обикновените  християни  да  се  включат  в  краткотрайни  международни  мисии  са  буквално
неограничени.  Всяко кътче  на света е  достъпно за  вас  –  просто се  обърнете  към туристическата
индустрия. Ние нямаме никакво извинение за неразпространението на Добрата новина. 

Сега,  с наличието на Интернет,  светът стана още по-малък.  В допълнение към телефоните и
факсовете,  чрез  Интернет  всеки  вярващ  може  лично  да  обменя  информация  с  хората  от  всички
страни.  Целият свят  е  буквално на  върха  на пръстите  ви!  Даже най-затънтените селца получават
електронна поща, така че чрез нея вие можете да евангелизирате хората от другия край на света, без
даже да напускат своя дом! Никога до сега в  историята не е било по-лесно да изпълните своята
заповед  да  отидете  по  целия  свят.  Най-големите  пречки  вече  не  са  разстоянието,  разходите  или
пътуването.  Единствената пречка е начинът на мисленето ни. За да бъдете християнин от световна
класа, вие трябва да направите някои умствени реформи и да промените гледната си точка.

КАК ДА МИСЛИМ КАТО ХРИСТИЯНИН ОТ СВЕТОВНА КЛАСА
Заменете  мисленето,  фокусирано  върху  вас  с  мислене,  фокусирано  върху  другите.  Библията

казва: „Приятели мои, престанете да мислите като деца. Мислете като зрели хора.“ (1Кор.14:20 –
мой превод). Това е първата крачка към превръщането в християнин от световна класа. Децата мислят
само за себе си, а порасналите хора мислят за другите. Бог заповядва: „Не мислете само за своите си
работи, а се интересувайте и за работите на другите.“ (Фил.2:4 – мой превод). Разбира се, тази
промяна на начина на мисленето е трудна, защото според природата си ние сме фокусирани в себе си
и почти всички реклами ни окуражават да мислим са себе си. Единственият начин да направим тази
промяна в манталитета ни, е стъпка по стъпка да ставаме зависими от Бога . За щастие, Бог не ни
оставя ние сами да се борим за постигането на тази цел. „Бог ни е дал своя Дух. Поради това ние не
мислим по същия начин, по който мислят хората от този свят.“ (1Кор.2:12 – мой превод) Започнете
да молите Светия Дух да ви помогне да мислите за духовните нужди на невярващите, когато мислите
за тях. Чрез упражняване можете да си създадете навика да се молите мълчаливо за хората, с които се
срещате. Казвайте: „Отче, помогни ми да разбирам какво пречи на този човек да те опознае.“ 

Никога до сега в историята не е било по-лесно да изпълните заповедта да отидете по целия свят.
Целта  ви  е  да  разберете  на  кой  етап  от  духовното  си  пътуване  се  намират  другите  и  после  да
направите това, което ще ги отведе по-близо до опознаването на Христос. Можете да се научите как
да правите това, като възприемете начинът на мисленето на Павел, който казал: „Аз не мисля за това,
което ще бъде добро за мен, а за онова, което ще бъде добро за много хора, с цел те да могат да
бъдат спасени.“ (1Кор.10:33 – мой превод) Променете начина си на мислене и вместо да мислите за
локалното, мислете за глобалното. Бог е Бог на целия свят. Той винаги се е грижил за цялата вселена.
„Бог толкова възлюби света...“ (Йоан 3:16) Още от самото начало той е искал хора от всеки народ да
бъдат членове на неговото семейство. Библията казва: „От един човек Бог създаде всички народи,
които живеят на земята и Той реши кога и къде ще живее всяка нация. Бог е направил всичко това,
с цел ние да го търсим, да се протягаме и да го намираме.“ (Деян.17:26-27 – мой превод)

Повечето хора по света вече мислят глобално. Най-големите медийни и бизнес-конгломерати са
многонационални. Животът на всеки от нас все повече взаимно се преплита с живота на хората от
другите народи, понеже сега ние споделяме моди, развлечения, музика, спорт и даже бързи закуски.
Вероятно повечето  от  дрехите,  с  които се  обличате  и  повечето от  храните,  които  ядете  днес,  са
произведени в друга държава.  Ние сме по-силно свързани помежду си, отколкото си представяме.
Времето в което живеем е вълнуващо. Днес на земята има повече християни, отколкото когато и да е в
миналото. Павел е бил прав: „Същата тази Добра новина, която дойде при вас, излезе по целия свят.
Тя променя живота навсякъде така, както промени и вас.“ (Кол.1:6 – мой превод)

Първият начин, за да започнете да мислите глобално, е да започнете да се молите за конкретни
държави. Християните от световна класа се молят за света. Вземете глобус или карта на света и се
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молете за народите, като ги назовавате по име. Библията казва: „Ако поискаш от мен, аз ще ти дам
народите; всички хора по земята ще бъдат твои.“ (Пс.2:8 – мой превод)  Молитвата е най-важния
инструмент за изпълнение на вашата мисия в света. Хората могат да откажат обичта ни или да не
пожелаят  на  приемат  посланието  ни,  но  те  са  беззащитни  против  нашите  молитви.  Подобно  на
междуконтинентална ракета, вие можете да насочите молитвата си към сърцето на човек, независимо
дали той се намира на 3 метра или на 15000 км от вас. За какво би трябвало да се молите? Библията
ни казва да се молим за възможностите да свидетелстваме, за смелостта да говорим, за онези, които
ще повярват, за бързото разпространение на Добрата новина и за повече работници. Молитвата ви
превръща в партньор на други хора по света. Освен това трябва да се молите за мисионерите и за
всеки човек, който участва в жътвата по света. Павел казал на своите партньори в молитвата: „Вие се
присъединявате да ни помогнете, когато се молите за нас.“ (2Кор.1:11 – мой превод)

Друг начин да си създадете навика за глобално мислене, е да четете и на гледате новините с
„Очите на Великата заповед.“ Когато някъде и някога има промяна или конфликт, можете да бъдете
сигурен, че Бог ще  го използва, за да отведе хората при себе си.  Хората са най-възприемчиви към
Бога когато са под напрежение или в процес на преход. И тъй като нивото на промяната  в нашия свят
се повишава, все повече хора в сравнение с преди са готови да чуят Добрата новина. 

Най-добрият начин да започнете да мислите глобално, е просто да отидете и да се включите в
някой  краткотраен  мисионерски  проект  в  друга  държава!  Просто  няма  заместител  на  личният  и
непосредствен допир с друга култура. Престанете да изучавате и да обсъждате коя е вашата мисия и
просто  се  осмелете  да  се  гмурнете  в  дълбоката  вода.  В  Деян.1:8  Исус  ни  дава  един  пример  за
включване: „Вие ще разказвате за мен на всеки в Йерусалим, в цяла Юдея, в Самария и навсякъде по
света.“ (мой превод) Учениците му трябвало да стигнат до своето общество (Йерусалим), до своята
страна (Юдея), до другите култури (Самария) и до другите народи (навсякъде по света). Обърнете
внимание, че на нас ни е възложено да действаме едновременно, а не последователно във всички
области.  Въпреки  че  не  всеки  християнин  има  дарбата  на  бъде  мисионер,  всеки  християнин  е
призован да евангелизира по някакъв начин във всяка от тези 4 области. Дали вие сте християнин, за
който се отнася Деян.1:8?

Поставете  си за  цел да участвате в  мисионерска работа във всяка от тези  4 целеви области.
Призовавам ви да спестявате пари и да направите всичко,  което е нужно, за да участвате в някоя
кратка  евангелизаторска  мисия  в  чужбина  тогава,  когато  е  възможно.  Почти  всяка  мисионерска
агенция може да ви помогне да направите това. То ще уголеми сърцето ви, ще разшири виждането ви,
ще увеличи обхвата вярата ви, ще задълбочи състраданието ви и ще ви изпълни с радост, която никога
не сте изживявали, а може да се окаже и повратна точка в живота ви.

Престанете да мислите според схемата „тук и сега“ и започнете да мислите, съобразявайки се с
вечността. За да направите най-много през своя престои на земята, вие трябва да имате гледната точка
на вечността.  Това  ще ви предпазва да не преувеличавате значението на дребните неща и ще ви
направи   способни да различавате това, което е спешно от онова, което е вечно  . Павел казал: „Ние
се фокусираме не в това, което е видимо, а в онова, което е невидимо.  Защото това, което е видимо
е временно, а онова, което е невидимо е вечно.“ (2Кор.4:18- мой превод) Следователно, голяма част от
нещата,  заради които сега прахосваме енергията си само след една година няма да имат никакво
значение, а още по-малко – за вечността. Не поставяйте живота си в зависимост от временните неща.
Исус е казал: „Онзи, който си позволява да бъде отклоняван от най-важната работата за него, не е
годен за Божието царство.“ (Лука 9:62 – мой превод) Павел предупредил: „Отнасяйте се възможно
най-пестеливо  към  нещата,  които  светът  ви  е  поверил.  Светът,  какъвто  го  виждате,   си
заминава.“  (1Кор.7:31  –  мой  превод)  Кое  е  това  нещо,  на  което  сте  позволили  да  ви  пречи  да
изпълните мисията на живота си? Кое е това нещо, което не ви позволява да бъдете християнин от
световна класа?  Каквото и да е то, пуснете го да си замине. „Нека съблечем всяко нещо, което ни
забавя или ни пречи да вървим напред.“ (Евр.12:1 – мой превод)

Исус ни е казал: „складирайте богатствата си на небето.“ (Мат.6:20 – мой превод) Как можем
да правим това? В едно от най-погрешно тълкуваните му твърдения Исус е казал:  „Аз ви казвам,
използвайте земното богатство, за да спечелите приятели за себе си, така че когато то свърши,
вие да бъдете приет радушно във вечните жилища.“ (Лука 16:9 – мой превод) Тук Исус не е казал, че
вие трябва да „купувате“ с пари приятелите си. Това, което той ни е казал е, че трябва да използвате
парите, които Бог ви е дал, за да отвеждате хората при Христос.  Тогава те ще бъдат ваши приятели
през  вечността  и  ще  ви  посрещнат  радушно,  когато  вие  отидете  на  небето!  Това  е  най-добрата
финансова инвестиция, която въобще можете да направите. 

Може би сте чували фразата:  „Вие не можете да вземете това със себе си“ (на небето)  -  но
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Библията казва, че вие можете да го изпратите преди вас, като инвестирате в хората, които ще отидат
там! Библията казва: „Правейки това, те ще складират истинско богатство за себе си на небето –
това е единствената сигурна инвестиция за вечността! И освен това, те ще живеят осъществен
християнски  живот  тук  долу.“  (1Тим.6:18-19  –  мой  превод)  Престанете  да  мислите  как  ще  се
извинявате и започнете да мислите за съзидателните начини, чрез които да изпълните задължението
си да бъдете мисионер. Ако искате да я изпълните, винаги има начин да направите това, а има и
агенции, които могат да ви помогнат. Предлагам ви някои най-често срещани извинения:

 „Аз мога да говоря само английски език.“ В много държави това всъщност е предимство,
защото там има милиони хора, които искат да научат английски и много искат да го практикуват.

 „Аз нямам нищо, което да предложа.“ Обратното е вярно, вие имате. Всяко умение и опитност
във вашето оформяне може да бъде използвано някъде.

 „Аз  съм  твърде  стар  (или  твърде  млад)“  Повечето  мисионерски  агенции  имат  подходящи
краткотрайни мисионерски проекти, за които набират кандидати.

Когато Сара твърдяла,  че  е твърде стара,  за  да бъде използвана от Бога или когато Йеремия
твърдял, че е твърде млад, Бог не приел техните извинения. „Не казвай това – отговорил Господ –
защото ти си длъжен да отидеш навсякъде, където те изпратя и да кажеш всичко, което ти кажа.
И не се страхувай от хората, защото аз ще бъда с теб и ще си грижа за теб .“ (Йер.1:7-8 – мой
превод) Може би вие сте вярвали, че ще трябва да получите специално „обаждане“ от Бога и очаквате
някакво свръхестествено усещане или преживяване. Но Бог вече многократно е отправял този призив.
Ние сме призовани да изпълним 5-те Божии цели за живота ни: да се покланяме, да общуваме, да
израстваме като християни, да служим и да бъдем мисионери по света с Бога. Бог не иска да използва
само част от хората си; той иска да използва всичките си хора. Всички ние сме призовани да бъдем
мисионери  за  Бога.  Той  иска  цялата  църква  да  занесе  цялото  евангелие  по  целия  свят.  Много
християни не са успели да изпълнят Божия план за живота им, защото никога не са питали Бога, дали
той иска те да служат някъде като мисионери. 

Независимо  дали  от  страх  или  от  незнание,  те  автоматично  са  затворили  разума  си  за
възможността да служат като представители на култура от друга държава. Ако сте били изкушени да
откажете  такава  покана,  тогава  ще  трябва  да  проверите  всички  други  различни  начини  и
възможности, които са на разположение (това ще ви изненада) и ще трябва сериозно да се молите и да
питате Бога какво иска да направите вие през остатъка от земния си живот. Несметен брой мисионери
са нужни в този критичен момент от историята, когато на разположение са огромен брой книги на
тази тема. Ако искате да бъдете като Исус, вие трябва да имате сърце за целия свят. Не можете да се
задоволявате само с това, че семейството ви и приятелите ви са станали християни. На земята има над
6 млрд. души и Исус иска да намери всичките си загубени деца. Исус е казал: „Само онези, които
изхвърлят живота си заради мен и заради Добрата новина, ще научат какво означава наистина да
живееш!“ (Марк 8:35 – мой превод)  Великата заповед се отнася и за вас. Тайната на живеенето на
значим живот е да я изпълнявате. 

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Великата заповед се отнася и за мен.

Стих за запомняне: „Изпрати ни по целия свят с новината за твоята спасяваща сила и за твоя
вечен план за цялото човечество.“ (Пс.67:2 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Какви стъпки трябва да направя, за да се подготвя да отида на кратка
мисионерска мисия през следващата година?

Ден 39
     Балансирайте живота си

„Живейте  живота с нужното чувство за отговорност, не като онези, които не знаят смисъла
на живота, а като хората, които знаят.“ (Еф.5:15 – мой превод)

„Не позволявайте  грешките  на  злите хора  да  ви  водят надолу  по  погрешния  път и  да  ви
накарат да загубите равновесието си.“ (2Пет.3:17 – мой превод)
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Благословени са  балансираните;  те  ще надживеят  всеки друг.  Петобоят  е  една  от  спортните
дисциплини в Летните олимпийски игри. Той се състои от 5 вида спорт: стрелба с пистолет, фехтовка,
конна езда, бягане и плуване. Целта на петобоя е да се постига успех във всичките 5 дисциплини, а не
само в  една или две  от тях.  Вашият живот е  петобой с  5  цели,  които вие  трябва  да  запазвате  в
равновесие. Първите християни са се стремели към постигането на тези 5 цели, което се вижда в
Деян. 2, тези цели са били обяснени от Павел в Еф.4, пример за тяхното приложение ни е дал Исус в
Йоан 17, а те са обобщени във Великата заповед и във Великото поръчение. Те обобщават всичко
което е казано в тази книга за 5-те цели на Бога в живота ви:

 „Обичай Бога с цялото си сърце“: Вие сте проектиран за Божия наслада, поради което сте
длъжен да обичате Бога чрез обожаване.

 „Обичай ближния си като себе си“: Вие сте формиран да служите, поради това трябва да
показвате любов към другите чрез служението си.

 „Иди и прави ученици“: Вие сте създаден за изпълнението на мисия, поради което вашата
цел е да споделяте Божието съобщение като евангелизирате.

 „кръщавайте ги в...“: Вие сте формиран да бъдете член на Божието семейство, поради което
вашата цел е да удостоверявате самоличността си чрез членуването във вашата църква.

  „учете ги да правят всички неща...“: Вие сте създаден да станете като Христос, поради
което вашата цел е да израствате в зрелостта като живеете подобно на Христос.

Великото обвързване към Великата заповед и към Великото поръчение ще ви превърне във велик
християнин.  Запазването на балансираността в стремежа за достигането на тези 5 цели не е лесна
работа. Всички ние сме склонни да надценяваме целите, които повече ни харесват и да пренебрегваме
останалите. Църквите постъпват по същия начин. Но вие можете да запазвате равновесието в живота
си и да не се отклонявате от начертания курс, като се присъедините към малка група, за да се отчитате
пред нея, като редовно оценявате духовното си здраве, като записвате напредъка си в личен дневник и
като съобщавате на другите истините и уроците,  които сте научили.  Това са 4 важни дейности за
целенасоченото  живеене.  Ако  се  отнасяте  сериозно  към  неотклонението  от  начертания  курс,  вие
трябва да си създадете тези навици.

Разговаряйте за тези неща с духовен партньор или с малка група
Най-добрият начин да възприемете като свои принципите, за които говорихме в тази книга, е да

ги обсъждате с други хора в рамките на някаква малка група. Библията казва: „Така както желязото
изостря желязо, така и хората могат взаимно да се усъвършенстват.“ (Пр.27:17 – мой превод) Ние
се научаваме най-добре, когато общуваме помежду си.  Чрез разговарянето умовете ни се изострят и
убежденията ни се затвърждават. Най-енергично ви призовавам да създадете малка група приятели и
ежеседмично заедно да обсъждате изводите и приложенията от всяка глава от тази книга. Задавайте
си въпроси, като: „Какво означава това за мен, за семейството ми и за нашата църква? Какво трябва да
направя аз? Павел казал: „Прилагайте на практика това, което сте научили.“ (Фил.4:9 – мой превод)

Малката група за четене и обсъждане предоставя много изгоди, които самата книга не може да ви
предостави. Вие можете да свързвате това, което сте научили от книгата с примери от собствения си
живот.  Можете да се молите,  да се окуражавате и да се подкрепяте взаимно, когато започнете да
живеете, стремейки се да постигнете Божиите цели в живота си.  Помнете, че от вас се очаква да
израствате заедно, а не поотделно. Библията казва: „Окуражавайте се помежду си и се подсилвайте.“
(1Сол.5:11 – мой превод) 

Освен това ви окуражавам и самостоятелно да изучавате Библията. В тази книга съм използвал
над 1000 стиха от Библията, за да ги изследвате в техния контекст. Моля ви да прочетете в края на
книгата  обяснението  ми  защо  съм  използвал  толкова  много  варианти  на  превод  на  Библията  и
парафрази. За да не допусна увеличаване на обема на всяка глава над подходящия обем за ежедневно
четене, аз нямах възможност да обяснявам очарователния контекст на повечето от стиховете, които
използвах. Но по условие Библията трябва да бъде изучавана по параграфи, глави и даже цели книги.
Моята книга „Методи за самостоятелно изучаване на Библията“ може да ви покаже как да извършвате
индуктивно  изучаване.  (Коментар:  Индуктивното  изучаване  се  състои  от  3  части:  наблюдение,  тълкувание  и

приложение. Д.Пр) 
Подлагайте себе си на редовна духовна проверка
Най-добрият начин да балансираме постигането на 5-те цели в живота ви е периодично да се

оценявате. Бог цени високо навика за самооценяване. Поне 5 пъти в Библията ни е казано да поставим
на изпитание и изследване собственото си духовно здраве. Библията казва: „Изпитвайте себе си за да
сте сигурни, че здраво стоите във вярата. Не се носете по течението и не приемайте, че всичко във
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вас  е  наред.  Подлагайте  себе  си  на  редовни  проверки...Тествайте  се.  Ако  не  издържите  на
изпитанието,  направете  нужните  промени.“  (2Кор.13:  5  –  мой  превод)  Обвързването  ви  към
Великата заповед и към Великото поръчение ще ви превърне в велик християнин. За да поддържате
телесното си здраве, вие трябва редовно да бъдете проверяван от лекар, който може да оцени жизнено
важните ви показатели – кръвното налягане, температурата, теглото ви и т.н. За духовното си здраве
трябва редовно да проверявате 5-те важни показатели: поклонението, общуването, изграждането на
характер,  служението  и  мисията.  Йеремия  съветвал:  „Нека  изследваме  добре  начинът  по  който
живеем и да приведем живота си в хармония с Бога“ (Посланието, Пл. Й.3:40-42 – мой превод)

В църквата  ни в  Седлбек ние  сме създали един прост инструмент за  лична  оценка,  който е
помогнал  на  хиляди  хора  целенасочено  да  живеят  за  Бога.  Ако  желаете,  можете   поискате  по
електронната  поща това  помагало и  аз  ще  ви го  изпратя.  Ще бъдете  удивен колко много  ще  ви
помогне този малък инструмент да балансирате живота си, за да бъдете здрав и да израствате. Павел
призовавал: „Нека първоначалната ви ентусиазирана идея да бъде уравновесена от сегашната ви
реална дейност.“ (2Кор.8:11 – мой превод)

Записвайте в дневник резултатите от вашето напредване
Най-добрият начин за  подсилване на вашето напредване в  изпълнението на Божиите цели за

живота ви е да си водите духовен дневник.  Това не е хронология на събитията,  а е описание на
житейските уроци, които вие не искате да забравите. Библията казва: „Съдбоносно е да се държим
здраво за това, което сме чули, за да не заспим.“ (Евр.2:1 – мой превод) Ние си спомняме това, което
сме записали. Писането ни помага да си изясним това, което Бог прави в живота ни. Доусън Тротман
казвал:  „Мислите  ви  се  разплитат  когато  преминат  през  пръстите  ви.“  В  Библията  има  няколко
примери, в които Бог казва на хората да си водят духовен дневник. Тя казва: „Според инструкцията
на Бога, Моисей водеше писмено описание на тяхното пътуване.“ (Чис.33:2 – мой превод) Не се ли
радвате, че Моисей се е подчинявал на Божията заповед да записва духовното пътуване на Израел?
Ако той е бил мързелив, ние нямаше да можем да се ползваме от могъщите уроци на живота, които са
описани в книгата Изход.

Въпреки че е неправдоподобно, че вашия духовен журнал ще бъде четен от толкова много хора
като журнала на Моисей и вашият журнал е важен. В един от вариантите на Чис.33:2 е преведен така:
„Моисей записваше етапите на тяхното пътуване.“ (мой превод) Вашият живот е едно пътуване, а
пътуването заслужава да бъде описано в дневник. Надявам се, че вие ще опишете етапите на вашето
духовно пътуване, живеейки целенасочен живот. Не записвайте само приятните неща. Както е правил
Давид, записвайте и съмненията си, страховете си и борбите си с Бога. Най-важните уроци в живота
ни идват  чрез  болката  и Библията казва,  че  Бог  регистрира сълзите  ни.  Тогава,  когато възникнат
проблеми, запомнете как Бог ги използва за да осъществи 5-те цели в живота ви.  Проблемите ви
принуждават да се фокусирате в Бога, привлича ви по-близо да общувате с другите, изграждат вашия
характер  да  е  подобен  на  характера  на  Христос,  предоставят  ви  място  за  служение  и  ви  дават
свидетелство. Всеки проблем възниква с някаква цел.

Намирайки  се  в  процеса  на  болезнено  преживяване,  псалмистът  написал:  „Запишете  за
идващото поколение това, е направил Господ, с цел хората, които все още не са се родили да го
възхваляват.“ (Пс.102:18  –  мой  превод)  Вие  сте  длъжни  да  запазите  за  бъдещите  поколения
свидетелство за начинът, по който Бог ви е помогнал да изпълните неговите цели на земята . Това е
свидетелство, което ще продължи да говори след като вие ще сте на небето. Предавайте на другите
това което знаете.  Ако искате да продължавате да израствате, най-добрият начин е да предавате на
другите  онова,  което  вече  сте  научили.  Притчи  ни  казват:  „Онзи,  който  благославя  другите,  е
преизобилно благословен; помага се на тези, които помагат на другите.“ (Пр.11:25 – мой превод)
Хората, които споделят с другите проникновенията си, получават още повече от Бога. 

Сега,  когато  разбирате  каква  е  целта  на  живота,  ваша  е  отговорността  да  отнасяте  това
съобщение до другите хора. Бог ви призовава да бъдете негов пратеник. Павел казал: „Сега аз искам
ти да кажеш същите неща на последователи, на които може да уповаваме, че и те ще кажат да
други хора.“ (2Тим.2:1 – мой превод)  В тази книга аз ви предадох това, на което други хора са ме
научили за целта на живота; сега е наш дълг вие да предадете това на другите.

Вероятно познавате стотици хора, които не знаят каква е целта на живота. Споделете тези истини
с децата си, с приятелите си, със ближните си и с колегите си. Ако дадете тази книга на приятел,
добавете  от  себе  си  нещо на  началната  страница  за  посвещения.  Колкото  повече  знаете,  толкова
повече Бог ще очаква вие да използвате това познание за да помагате на другите. Яков казал: „Всеки,
който знае правилното нещо, което трябва да направи,  но не го направи, върши грях.“ (Як.4:17 –
мой превод) Познанието повишава отговорността. Разгласяването на целта на живота е нещо повече
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от задължение: това е една от най-големите привилегии. Представете си колко различен щеше да бъде
света, ако всеки човек знаеше каква е целта на живота му. Павел казал: „Ако преподаваш тези неща
на другите вярващи, ти ще бъдеш добър слуга на Христос Исус.“ (1Тим.4:6 – мой превод) За доброто
на бъдещите поколения вие сте длъжен да запазите свидетелството за това как Бог ви е помогнал да
изпълните вашата цел на земята.

ВСИЧКО ТОВА Е ЗА БОЖИЯТА ПРОСЛАВА
Причината, поради която предаваме на другите това, което сме научили е, за прослава на Бога и

за израстване на неговото царство. В нощта преди да бъде разпънат на кръста, Исус съобщил на своя
Отец: „Аз те прославих на земята, като свърших работата, която ти ми даде да извърша.“ (Йоан
17:4 – мой превод) Когато Исус се моли с тези думи, той все още не бил умрял заради греховете ни,
следователно каква е била тази „работа“, която той е свършил? В този случай той говори за нещо
друго, а не за изкуплението. Отговорът се намира в следващите 20 стиха от неговата молитва. Исус
казал на Отца какво е правил през последните 3 години: подготвял е учениците си да живеят за целите
на Бога. Помагал им е да опознаят и да обикнат Бога (поклонение), учил ги е да се обичат помежду си
(общение), дал им е Словото, с цел те да израстват до зрелостта (ученичество), показвал им е как да
служат  (служение)  и  ги  е  изпращал  да  разказват  на  другите  (мисия).  Исус  е  дал  модела  на
целенасочения живот и той е учел другите как да прилагат този модел в живота си.  Това е била
„работата,“ която прославила Бога.

Днес Бог призовава всеки от нас да свърши същата работа.  Той не само иска ние самите да
живеем за постигане на нашите цели, но иска ние да помагаме на другите да направят същото. Бог
иска да отвеждаме хората при Христос, за да стават те негови ученици, да им помагаме да израстват
до зрелостта и да открият своето място в служението, а след това да ги изпращаме и те, на свой ред,
да обучават другите. 

Това е смисълът на целенасоченото живеене. На каквато и възраст да сте, остатъкът от живота ви
може да бъде най-добрата част от него и вие още днес можете да започнете да живеете целенасочено.

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Блажени са балансираните.

Стих за запомняне:  „Живейте  живота с нужното чувство за отговорност, не като онези,
които не знаят смисъла на живота, а като хората, които знаят.“ (Еф.5:15 – мой превод)

Въпрос  за  обмисляне:  Коя  от  четирите  дейности  ще започна,  с  цел  да  остана  на  пътя  и  да
балансирам 5-те цели на Бога за моя живот?

Ден 40

     Живейте с цел

„Много са намеренията в сърцето на човека, но намерението на Господа побеждава.“ (Пр.19:21
– мой превод)

„Защото Давид...обслужил Божието намерение в своето поколение..“ (Деян.13:36 – мой превод)

Да живеем с цел е единственият начин наистина да живеем. Всеки друг начин на живеене е само
съществуване. Повечето хора се борят с три основни неща в живота. Първото е идентичността: „Кой
съм аз?“ Второто е значимостта: „Важен ли съм аз?“ Третото е въздействието: „Какво е мястото ми в
света?“ Отговорите на тези три въпроси се намират в 5-те цели на Бога за вас.

В Горната стая, когато завършвал последния ден от служението си със своите ученици, Исус
измил  краката  им  като  един  образец  и  казал:  „Сега,  когато  знаете  тези  неща,  вие  ще  бъдете
благословени, ако ги изпълнявате.“ (Йоан 13:17 – мой превод) След като вече знаете какво иска Бог да
правите, благословията идва тогава, когато го направите. 

Понеже дойде края на нашето 40-дневно ни пътуване заедно, сега вие вече знаете кои са целите
на Бога за живота ви и ще бъдете благословени, ако ги постигнете! Вероятно това ще означава, че ще
трябва да престанете да вършите някои други неща. Има много на брой „добри“ неща, които можете
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да правите в живота си,  но 5-те Божии цели за живота ви са най-важните неща, които трябва да
направите. За нещастие е лесно да бъдете отклонен и да забравите нещата, които са най-важни. Лесно
е да бъдете отнесен от течението далече от тези неща, които са най-важни и бавно да се отклоните от
начертания курс. За да не допуснете това, вие трябва да си изработите и напишете описание на целите
на живота ви и след това редовно да проверявате как се доближавате до тях.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОПИСАНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ЖИВОТА ВИ? 
Това  е  обобщение  на  целите  на  Бога  за  живота  ви.  Със  свои  думи  трябва  да  потвърдите

решимостта   си  да  се  стремите  да  изпълните  5-те  Божии  цели  за  живота  си.  Библията  казва:
„Неговите планове издържат вечно; неговите намерения траят вечно.“ (Пс.33:11 – мой превод) Това
е описание, което показва посоката на живота ви. Когато напишете на хартия целите на живота си,
това ще ви принуди да мислите специално за пътя на живота си. Библията казва: „Знай накъде вървиш
и винаги ще стоиш на твърда земя.“ (Пр.4:26 – мой превод) Описанието на целите на живота ви не
само излага на хартия онова, което възнамерявате да правите с времето, с живота и с парите си, но и
описва онези неща, които вие няма да правите. В Притчи се казва: „Разумният човек се стреми към
едно мъдро действие, а глупавият тръгва в много посоки.“ (Пр.17:24 – мой превод) Описанието на
целите на живота ви определя кое нещо според вас е „успех.“ То казва кое нещо според вас е важно, а
не онова нещо, което светът твърди, че е важно. То излага ясно нещата, които вие цените. Павел казва:
„Искам вие да разбирате кое нещо е наистина важно.“  (Фил.1:10 – мой превод) Описанието на
целите изяснява вашите роли.  На различните етапи от живота си вие ще имате различни роли, но
целите в живота ви никога няма да се променят. Те са от по-висш порядък от всяка роля, която ще
имате. Описанието изобразява вашата форма. То отразява уникалните начини, чрез които Бог ви е
създал да му служите.

Отделете време за напишете описанието на целите на живота си. Не се опитвайте да напишете
това описание „на един дъх,“ още от първия път, нито очаквайте първият вариант на това описание да
е съвършен; просто напишете мислите си толкова бързо, колкото те идват при вас. Винаги е по-лесно
да редактираме, отколкото да създаваме. Предлагам ви 5 въпроса, които можете да разгледате, когато
подготвяте описанието на целите на живота ви.

ПЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ ВЪПРОСИ ЗА ЖИВОТА
Кое нещо ще е центърът на живота ми? Това е въпросът за  поклонението.  Заради кой ще

живеете?  Около  какво  ще  изградите  живота  си?  Можете  да  центрирате  живота  си  около  вашата
кариера, около вашето семейство, около някакъв вид спорт или някакво хоби, около пари, забавления
или много други дейности. Всички те са добри неща, но не трябва да се намират в центъра на живота
ви.  Нито едно от тях не е толкова здраво, за да ви задържи без да се разпаднете на части, когато
живота ви започне да се разпада. Вие имате нужда от непоклатим център. Цар Аса казал на юдеите да
„поставят Бог в центъра на живота си.“ (Посланието, 2Лет.14:2-6 – мой превод)  Всъщност това,
което е в центъра на живота ви, това е вашият бог. Когато посветите живота си на Христос, той се
премества в центъра,  но вие трябва да го държите там чрез поклонението.  Павел казва: „Моля се
Христос да бъде все повече и повече у дома в сърцата ви.“ (Еф.3:17 – мой превод)

Как разбирате кога Бог е в центъра на живота ви?   Когато Бог е в центъра, вие се покланяте, а  
когато той не е – вие се тревожите. Тревоженото е предупредителната светлина, че Бог е изблъскан
към страничната линия на игрището. В мигът, в който отново го върнете в центъра, вие отново ще
имате мир. Библията казва: „Усещане за Божията пълнота...ще дойде и ще се засели във вас. Чудно е
това, което се случва, когато Христос заеме мястото на тревогата в центъра на живота ви.“
(Фил.4:7 – мой превод)

Какъв ще бъде характерът на живота ми? Това е въпросът за ученичеството. Какъв вид човек
ще бъдете вие?  Бог се интересува повече от това какъв сте вие, отколкото от това, което работите.
Запомнете,  че  вие  ще  вземете  със  себе  си  вашия  характер  във  вечността,  а  не  вашата  кариера.
Направете списък на онези качествата на характера си, върху които искате да работите и да развивате
в живота си. Можете да започнете с Плодовете на Духа (Гал.5:22-23) или Блаженствата (Мат. 5: 3-12).
Петър казал: „Не губете нито минута и изграждайте това, което ви е било дадено, допълвайки към
вярата  си  добър  характер,  разбиране  на  духовното,  бдителна  дисциплинираност,  страстно
търпение, благоговейно учудване, топло приятелство и искрена любов.“ (Посланието, 2Пет.1:5-9 –
мой превод) Не се обезкуражавайте и не се предавайте, когато се препънете. Нужен е цял живот, за да
изградите характер, който е подобен на характера на Христос. Павел казал на Тимоти: „Дръж здраво
своя характер и своето учение.  Не  се  отклонявай.  Просто са дръж за това.“  (1Тим.4:16 – мой
превод).

Какъв ще бъде приносът на моя живот? Това е въпросът за служението. Какво ще бъде вашето
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служение в Тялото на Христос? Знаейки своята комбинация от духовни дарби, сърце, способности,
самоличност и житейски опит (форма),  коя ще е вашата най-добра роля в семейството на Бога? Как
можете да предизвикате промяна? Има ли някоя специална група в Тялото, на която вие сте оформен
да служите? Павел посочил две чудесни изгоди, които получавате, когато извършвате служението си:
„Служението,  което  вие  изпълнявате,  не  само  задоволява  нуждите  на  хората  на  Бога,  но
произвежда  и  излияние  на  благодарност  към  Бога.“  (2Кор.9:12  –  мой  превод)  Въпреки  че  сте
формиран да служите на другите,  трябва да помните,  че докато е бил на земята,  даже Исус не е
задоволил нуждите на всеки човек. Имайки предвид собствената си форма, вие трябва да избирате на
кого е най-добре да помогнете. Трябва да се запитате: „На кого най-много искам да помогна?“ Исус е
казал: „Възложих ви да отидете и да раждате плод, плод който ще е траен.“ (Йоан 15:16 – мой
превод) Всеки от нас ражда различен плод.

Какво  ще  бъде  съобщението  на  живота  ми? Това  е  въпросът  за  вашата  мисия  към
невярващите. Определението за мисията на живота ви е част от определението за целите на живота ви
и в него трябва да се включи задължението ви да споделяте вашето свидетелство и Добрата новина  с
другите хора. Трябва да направите списък на житейските уроци и стремежи, които чувствате, че Бог
ви е дал, за да ги споделите със света. Когато израснете в Христос, Бог може да ви даде специална
целева група от хора, за да се фокусирате и да стигнете до тях. Добавете това в своето определение за
целите на живота ви. Ако сте родител, част от вашата мисия е да възпитате децата си да опознаят
Христос и да им помогнете да разберат целите на собствения си живот и след това да ги изпратите да
изпълняват  своята  мисия  в  света.   Във  вашето  определение  за  целите  на  живота  ви  можете  да
включите казаното от Исус Навин: „Но аз и моето семейство ще служим на Господа.“ (И.Н. 24:15)

Когато  Бог  е  в  центъра  на  живота  ви,  вие  се  покланяте.  А  когато  не  се  покланяте,  вие  се
тревожите.  Разбира  се,  начинът  ни  на  живот  трябва  да  подкрепя  и  потвърждава  истинността  на
думите, които казваме. Преди да приемат достоверността на Библията, повечето от невярващите искат
да разберат,  че вие заслужавате да ви се доверят.  Поради това Библията казва:  „Внимавайте чрез
начина си на живот да  отдавате почит на Добрата новина на Христос.“ (Фил.1:27 – мой превод)

Кое ще бъде обществото на моя живот? Това е въпросът за общуването. Как ще показвате пред
другите  вярващи  своята  посветеност  и  привързаността  си  към  Божието  семейство?  Къде  ще
практикувате „един към друг“ заповедите, отнасящи се до отношението ви към другите християни?
Към кое църковно семейство ще бъдете присъединен като действащ член? Колкото по-зрял ставате,
толкова по-силно ще обичате Тялото на Христос и ще искате да се жертвате за него. Библията казва:
„Христос  обикна  църквата  и  даде  живота  си  за  нея.“  (Еф.5:25  –  мой  превод)  Във  вашето
определение за целите на живота ви трябва да включите един израз на любовта си към църквата на
Бога. 

Когато обмисляте своите отговори на тези въпроси, включете всеки стих от Библията, който най-
добре според вас изразява вашето мнение за тези цели. В тази книга има много стихове. Може да ви
отнеме седмици или месеци, докато изработите вашето определение за целите на живота ви по начин,
който да ви харесва. Молете се, мислете за него, говорете за него с близки приятели и размишлявайте
над Библията. Може да се наложи няколко пъти да го променяте, докато стигнете до окончателната му
форма. Даже тогава вие може би ще правите някои малки промени с течение на времето и след като
Бог ви даде още прозрения за вашата форма. 

В допълнение към написването на подробно определение за целите на живота ви, полезно е да
имате  и  по-кратко  определение  или  мото,  което  обобщава  5-те  цели  по  начин,  който  лесно  ще
запомните и ще ви вдъхновява. Така вие ежедневно ще можете да си го припомняте. Соломон е дал
следния съвет: „Добре е да помните тези неща, за да бъдете готов да ги кажете отново.“

Предлагам ви няколко примери:
 „Целта на живота ми е да се покланям на Христос със сърцето си, да му служа с формата си,
да общувам със семейството му, да придобивам характер като неговия, да изпълнявам неговата
мисия в света за да бъде прославян той.“
 „Целта на живота ми е да бъда член на семейството на Христос, да подражавам на неговия
характер,  да  бъде  служител  на  неговата  милост,  да  бъда  глашатай  на  неговото  слово  и  да
умножавам неговата прослава.“
 „Целта на живота ми е да обичам Христос, да израствам в Христос, да разказвам на другите за
Христос, да служа на Христос чрез неговата църква и да водя семейството си и другите, за да
правят същото.“
 „Целта на живота ми е да поема голям ангажимент към Великото поръчение и към Великата
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заповед.“
 „Моята цел е да приличам на Христос; църквата е моето семейство; моето служение е ...........;
моята мисия е ...........................; моята мотивация е прославата на Бога.“

Може би се чудите: „А каква е Божията воля за моята кариера или за моя брак, или къде би
трябвало да живея или в кое училище да уча?“ Искрено казано, това са второстепенни неща в живота
ви, може да има множество възможности и всички те да са в хармония с Божията воля за вас . Най-
важното е вие да изпълните вечните цели на Бога за вашия живот, независимо от това, къде живеете,
къде работите или с кого сте сключили брак. Тези решения би трябвало да подкрепят изпълнението на
вашите  цели.  Библията  казва:  „Има  много  намерения  в  сърцето  на  човека,  но  намерението  на
Господа побеждава.“ (Пр.19:21 – мой превод) Фокусирайте се в Божите цели за живота ви, а не във
вашите планове, защото Божиите цели ще траят вечно.

Веднъж чух едно предложение, че вие трябва да изработите вашето определение за целите на
живота ви, основавайки се на това, какво ще харесат другите хора да бъде казано за вас по време на
погребението ви. Представяте си съвършените хвалебствия и след това съставяте вашето определение
да бъде в хармония с тази представа. Откровено казано, това е лош план. В края на живота ви няма
никакво значение какво ще кажат другите хора за вас. Единственото нещо, което е важно е това, което
Бог ще каже за вас. Библията казва: „Нашата цел е да бъдем харесани от Бога, а не от хората.“
(1Сол.2:4 – мой превод)

Един ден Бог  ще прегледа отговорите  ви на тези  въпроси за  живота.  Поставихте ли Исус  в
центъра на живота си? Изградихте ли си характер като неговия характер? Посветихте ли живота си на
служение на другите? Разпространявате ли неговото съобщение и изпълнявате ли неговата мисия?
Обичате ли и участвате ли в неговото семейство? Това са единствените неща, които ще се зачитат.
Както е казал Павел: „Нашата цел е се измерваме с Божия план за нас.“ (2Кор.10:13 – мой превод)

БОГ ИСКА ДА ВИ ИЗПОЛЗВА
Преди около 30 години аз забелязах една малка фраза в  Деян.13:36,  което завинаги промени

посоката  на живота  ми.  Тя се  състоеше само от 7  думи,  но подобно на жигосващ нагорещен до
червено метален печат, животът ми беше трайно маркиран чрез следните думи: „Давид...обслужил
Божието  намерение  в  своето  поколение.“  Чак  тогава  разбрах  защо Бог  е  наричал  Давид  „човек
според сърцето ми“ (Деян.13:22).  Давид посветил живота си на изпълнението на целите на Бога на
земята.  Няма по-добра  епитафия  (надпис на надгробен паметник)  от тази!  Представете  си,  че  на
надгробният ви паметник бъде издълбано с длето, че вие сте служили на Божията цел във вашето
поколение. Моля се хората да кажат това за мен когато умра. Моля се хората да кажат същото и за вас.
Поради това написах тази книга за вас. 

Тази фраза е окончателното оценка за живота, който е изживян добре. Вие изпълнявате вечното
Божие намерение  по един съвременен и подходящ начин във вашето поколение.  Точно в  това  се
състои  смисъла  на  целенасочения  живот.  Нито  миналото,  нито  бъдещото  поколение  могат  да
обслужат намеренията на Бога за това поколение. Само ние можем. Подобно на Естир, Бог ви е създал
„за такова време, каквото е това.“ (Ест. 4:14) 

Бог  все  още търси хора,  които да  използва.  Библията  казва:  „Очите на Господа търсят по
цялата земя,  за да укрепват онези,  чиито сърца за изцяло посветени на него.“  (2Лет.16:9 – мой
превод)  Ще бъдете ли вие човек, който Бог ще използва за своите намерения? Ще служите ли на
Божието намерение във вашето поколение? Павел живял целенасочен живот. Той казал: „Аз тичам
право  към целта,  с  намерение  във  всяка крачка.“  (1Кор.9:26  –  мой превод)  Единствената  цел  на
неговия живот е била да достигне целите, които Бог му е възложил. Той казал: „За мен, да живея е
Христос, а да умра е печалба.“ (Фил.1:21 – мой превод) Павел не се страхувал нито да живее, нито
да умре. И в единия, и в другия вариант той щял да изпълни намеренията на Бога. Той не можел да
загуби! (Коментар: Това е вариант на положението „win-win” - печалба и в двата варианта. Трети вариант
няма. Д.Пр.) Един ден историята на човечеството ще стигне до своя край, но вечността ще трае вечно.
Уилям Кери е казал: „Бъдещето е блестящо като обещанията на Бога.“ Когато изпълнението на целите
за живота ви изглежда трудно, не се предавайте на обезкуражението. Помнете своята награда, която
ще трае вечно. Библията казва: „Защото нашите малки и временни неприятности постигат за нас
вечна слава, която многократно ги превъзхожда.“ (2Кор.4:17 – мой превод)

Представете си какво ще се случи един ден, когато всички ние застанем пред трона на Бога и
представим  живота  си  с  дълбока  благодарност  и  възхвала  към  Христос.  Ние  ще  кажем  заедно:
„Достоен си, о Господи наш! Да, наш Бог! Вземи славата! Славата! Силата! Ти си създал всичко; То
беше създадено, защото ти го пожела!“ (Откр.4:11 – мой превод) Ние ще го хвалим заради неговия
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план и ще живеем вечно заради неговите намерения!

Мисли за целта на моя живот

Тема за размисъл: Да живеем с цел е единственият начин наистина да живеем.

Стих  за  запомняне:  „Защото  Давид...обслужил  Божието  намерение  в  своето  поколение..“
(Деян.13:36 – мой превод)

Въпрос за обмисляне: Кога ще отделя време да напиша моите отговори на 5-те големи житейски
въпроси? Кога ще напиша определението за целта на моя живот?

Защо използвах толкова много варианти на преводи на Библията?
В тази  книга  са  използвани  около  1000  цитати  от  Библията.  Умишлено  използвах  различни

варианти на преводи на Библията поради 2 важни съображения.
Първо, колкото и чудесен да някой превод, той си има своите ограничения. В първоначалният

вариант на Библията са били използвани 11 280 еврейски, арамейски и гръцки думи, а обичайният
превод на английски използва само около 6 000 думи  (Коментар: Не знам колко на брой са думите в
българските  преводи  на  Библията,  но  предполагам,  че  техния  брой  е  по-малък  от  6  000  думи.  Д.  Пр.)
Очевидно е,  че  нюансите и  отенъците  в  силата  на  думите могат да  бъде изгубени,  поради което
винаги е полезно да се сравняват преводите.

Втори и даже още по-важен е фактът, че често пъти ние не успяваме да уловим пълния смисъл на
познатите ни стихове от Библията не поради лошият им превод, а просто защото те са ни станали
толкова добре познати! Ние си мислим, че знаем какво казва даден стих, само защото сме го чели или
чували много пъти. Поради това, когато го срещнем цитиран в някоя книга, ние не се замисляме над
неговия текст и изпускаме пълният смисъл. Поради това аз преднамерено използвах парафрази, с цел
да ви помогна да видите Божията истина по нов начин. Англоговорящите хора трябва да благодарят
на Бога,  че ние имаме толкова много различни варианти на превод на Библията,  които можем да
използваме.

Освен това, тъй като до 1560 год. не е имало разделение на текста на Библията на стихове, които
са  номерирани,  аз  не  винаги съм цитирал  целия  стих,  а  съм се  фокусирал  върху фразата,  която
използвам. В това отношение съм вземал за пример начинът, по който Исус и апостолите са цитирали
текстовете от Стария Завет. Често пъти те са цитирали само една фраза, за да обяснят това, което
казват. 

Списък на преведените книги от мен книги или подбрани мисли на велики хора, които

мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат, ако пожелаете 

1. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

2. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

3. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

4. Глад за разбиране - Калвин Милър

5. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

6. Давид – Суиндъл

7. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

8. Естир – Суиндъл

9. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг



128

10. Здравото семейство – Суиндъл

11. Илия – Суиндъл

12. Йов - Суиндъл 

13. Йосиф – Суиндъл

14. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

15. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

16. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

17. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

18. Мир с Бога - Били Греам

19. Моисей – Суиндъл

20. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

21. Мъжки разговор – Суиндъл

22. Нещо повече - Катрин Маршал

23. Основи на християнството - Джон Стот

24. Обикновено християнство – К. С. Луис

25. Павел – Суиндъл

26. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

27. Победата на разума – Родни Старк

28. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

29. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

30. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

31. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

32. Проповеди от Кърк Нийли - 178 бр.

33. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

34. Проповеди от Спържън - 28 бр.

35. Религиозна класика – христоматия

36. Роден отново – Чарлз Колсън

37. Свободни в Христос - Сесил Хуук

38. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

39. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята
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Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха

Част 7 – За приятелството

Част 8а – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 8б – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 9 – Да не съдим другите, да не обвиняваме, да не отмъщаваме

Част 10 - Справедливост и несправедливост, добро и зло

 Част 11 - За Светия Дух и духовността

Част 12 - За греха, изкушението и бдителността

Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост

Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 б - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 в - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 26 - Задоволство от живота, щедрост и даряване

Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта
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Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 - Факти и данни за Исус, за човешкото тяло, за света, за вселената и живота и изказвания на 
велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията

Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието

Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората

Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

40. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

41. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

42. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

43. Цар Давид - Дейвид Пиърс

44. Целенасочената църква - Рик Уорън

45. Целенасочен живот – Рик Уорън
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