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ЕДНА СИЛНА КНИГА ВЪРХУ ТЕМАТА ЗА КОНТРОЛА 

Това е една от най-силните книги върху темата за контрола, която някога съм 

чела. Откровеността на Лиза те кара не само да почувстваш лично нещата, за които тя 

пише, но и да изпиташ сам себе си. 

В тази книга Лиза ни разкрива, че тези, които се стремят да поставят живота си 

под собствения си контрол, са всъщност под робство и не притежават контрола, за 

който мечтаят. Но тези, които са позволили на Бог да поеме в Своите ръце юздите на 

техния живот, всъщност притежават контрола над своя живот и ходят в свободата на 

живота изпълнен с Исус Христос. 
Мерилин Хики, 

"Служението на Мерили Хики" 

 

ИСТИНСКИ ПРИМЕР НА ОТВОРЕНО СЪРЦЕ 

Намирам за удивително една Божия жена да каже, че би искала да зашлеви 

плесница на своя син и да го .изправи до стената. Изумена съм, че тя би съобщила на 

група жадуващи за Бога жени, че напълно е объркала живота си. Гняв се крие зад всяко 

оправдание, но Лиза не използва оправдания, за да се крие зад тях. Освен Библията това 

е може би втората книга, която всяка жена трябва да прочете за това как да намери 

своето истинско "аз" и реалната си стойност за Божието царство. 

Бъдете дързостни и да я прочетете с отворено сърце. Вярвам, че тя би могла да 

промени живота ви завинаги. 

Линдзи Робъртс, 

"Служението на Робъртс", Тулса, щат Оклахома 

 

ИСУС Е ОТГОВОРЪТ 

Беше благословение за мен да прочета тази книга, която напомня на 

християните, че Исус иска да бъде не само наш Спасител, Изцелител, Освободител, но 

също и наш Господ. Само като Му предаваме всеки ден своята воля, ще бъдем 

истински изпълнени с мир. 

Много християнски домове са били съсипани поради гордост и егоизъм. Светът 

търси тези, които не само изговарят "Исус е отговорът", но и живеят "Исус е 

отговорът". Благодарна съм, че Лиза е намерила време да напише и да сподели своите 

собствени преживявания, за да помогне на другите. 

Шарън Догърти, 

Християнски център "Победа", Тулса, щат Оклахома 

 

ПОМОЩ ЗА ВСЕКИ ЧИТАТЕЛ 

Лиза, моята смела приятелка, е написала една смислена и необходима книга. 

Всеки един от нас има проблемни области в живота си, с които трябва да се бори, и 

тази книга идва като навременна помощ за всеки читател, мъж и жена. Благодаря ти, 

Лиза, че ни позволи да видим на живо преобразяването на един човек. 

Мери Браун, 

"Служение чрез музика" 

 

ПРЕПОРЪЧВАМ Я НА ВСЯКО БОЖИЕ ДЕТЕ 

Книгата на Лиза Бивиър Предай се на Бога с любов е една практична и 

откровена изповед за емоциите, през които преминаваме в своето ежедневие. Това е 
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книга на освежаване, която препоръчвам на всяко Божие дете. Прочетете тази книга и 

няма да съжалявате. 

Пола Уайт, 

помощник-пастор в "Християнски център " в Южна Тампа  

 

УВЕЛИЧИ ДО КРАЙ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ 

Реалистичността придава една свежест на Тялото Христово в този критичен час. 

Откровеността на Лиза е свидетелство за нейното освобождение и духовна зрялост. 

Ако желанието на твоето сърце е да увеличиш до край потенциала си, тази книга ще те 

изправи пред истината и ще позволи на тази истина да преобрази живота ти. Както 

Лиза е разбрала, така и всички ние трябва да разменим собствения си контрол за 

Неговата Христова природа. 

Собствената ни неувереност и липсата на знание за това кои сме ние, ни 

принуждава да копнеем да контролираме обстоятелствата, ситуациите и другите хора. 

Както и Лиза толкова ясно заявява, когато не се покоряваме на силата на Святия Дух, 

самият контрол започва да контролира нас. Контролът ни осакатява. Разменете го за 

Неговия характер. 

Джина Пиърсън, 

"Семейна църква на по-високите измерения" 

 

ОСВЕЖАВАЩА ИСТИНА, КОЯТО ЩЕ ПОДПОМОГНЕ ОСТАНАЛИТЕ 

Колко освежаващо е да намериш такъв честен, самоотвержен и откровен човек, 

какъвто е Лиза Бивиър в книгата си Предай се на Бога с любов. 

Това наистина е книга, която ни прави и поддържа свободни. Лиза показва в 

книгата си, че е намерила Неговата свобода и споделя това с другите, за да могат и те 

да предадат живота си с любов на Бога. 

Д-р Фучзиа Пикет, 

"Служението на фучзиа Пикет" 

 

ОСВОБОДЕНИ ОТ ПРИМКИТЕ НА САТАНА 

Произлизам от семейство изпълнено с насилие и едва когато навърших тридесет 

години, се оставих на Бог да ме изцели, което само показва как Сатана иска да ни 

държи заключени в затвора на тайните, скритите грехове и непростителността. Лиза 

прекъсна тази връзка на непростителност, взриви вратата на скритите грехове и ни 

показва един съвършен авариен изход от демоничния затвор на тайните. 

Бог иска всички неща да излезнат от тъмнината и да преминат в светлината. 

Лиза ще ти покаже как да стигнеш там - до мястото на свобода, прошка и свята радост. 

Всеки човек, когото познавам, ще спечели, ако прочете тази книга. Така се случи и с 

мен. Ти ще се освободиш от всички примки на Сатана, включително гняв, агресивност 

и непростителност. 

Лиза, ти чу от Бога, покори Му се и написа това. Благодаря ти. 

Черил Салем, 

"Мис Америка 1980" 
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Моите най-дълбоки благодарности към съпруга ми Джон, който достатъчно 

повярва в мен и никога не ме остави да се чувствам самодоволно, който винаги ме е 

предизвиквал да се движа към областта на Божията благодат и Божия призив в живота 

ми. Дано никога да не намерим удовлетворение, до мига, в който съзрем Неговата 

слава. Ти наистина си Божи дар, мой приятел и най-близък довереник. 

Към моите четирима скъпи синове. Адисън, твоята нежност, решителност и 

стремеж към праведност са похвални. Остин, твоята чувствителност, смелост и 

творчество винаги са били вдъхновение за мен. Алегзандър, твоята любов, радост и 

смях са очарователни. Ардън, твоята сила и огнена решителност ме предизвикват да 

живея живота си до пълна степен. Момчета, винаги ще ви обичам с цялото си сърце. 

Всеки един от вас е едно неповторимо и специално благословение от Бога. 

Към моята майка, чието насърчение през цялото това начинание беше от 

огромно значение за мен. Най-доброто все още предстои. 

Към целия ни екип на Служенията на Джон Бивиър. Нека Бог възнагради вашата 

усърдност и вярност. 

Към колектива на издателство КриейшънХаус, които бяха наши съработници. 

Дебора, ти оказа огромна помощ в целия процес по редактирането. 

Стийв и Джой, ние ви считаме за партньори и приятели на това служение. 

Към моя скъп Бог Отец. Ти повече от всеки друг знаеш колко невъзможна би 

била тази книга без Твоето водителство и наставление. Коленича пред Твоята благодат, 

вечно благодаряща. 

 
 

ПРЕДГОВОР ОТ ДЖОН БИВИЪР  
 

Живеем в един свят, където беззаконието изобилства. Днес повече от 65 

процента от населението е е поразено от трагедията на развода. Това е естественият 

край, причинен от нараняващи думи и действия. В днешно време мнозина са били 

подлагани на насилие, както с думи, така и с физическа сила. Най-лошото е, когато това 

насилие идва от ръцете на тези, които са призвани да се грижат и защитават 

подложените на такава агресия. Още по-ужасяващ е фактът, че най-често болката е 

причинявана още по време на детството, когато личността и представата за живота са в 

процес на изграждане. 

Никой от нас не е избегнал огромната омраза, завист, алчност и егоизъм, който 

пораждат конфликтите и неразбирателствата във взаимоотношенията в обществото. Не 

само това, но и много други подобни неща допринасят за един основен проблем, 

наречен "липса на доверие". 

В светлината на всичко казано досега, повечето от нас никога не биха си 

признали, че мразят да изпускат нещата от контрол. Думите на мнозина биха били: 

"Само как ненавиждам да изпускам нещата от контрол." Поради тази липса на доверие 

в днешния свят, повечето от нас се стремят да поемат контрол над живота си и 

обстоятелствата, смятайки, че това е единственият начин да се оцелее. Хората вярват, 

че когато държат нещата в свои ръце, ще имат успех и ще са в безопасност. В днешно 
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време хората биват приучвани, пряко или косвено, да бъдат независими и 

самодостатъчни Те се учат как да контролират. 

В тази книга Лиза ни показва, че тези, които контролират живота си, 

взаимоотношенията си и обстоятелствата около тях, са съвсем същите, които живеят в 

оковите на робството. Така те изгубват именно свободата, която търсят. И обратно, 

тези, които са предали пълния контрол на Господа, са същите, които държат под 

контрол нещата и ходят в живот и свобода. 

Исус каза: Защото, който иска да спаси (контрола над) живота си, ще го изгуби 

(и контрола над живота си), а който изгуби (контрола над) живота си заради Мен, ще го 

намери (Матей 16:25). Тези думи са лесни за изричане, но са трудни за живеене, 

особено в едно общество, където процъфтява егоизмът. 

Книгата, която държите в ръцете си, се върти около тези думи на Исус. Това е 

една много практична книга, която ни показва как да предадем контрола на нашия 

Спасител и да намерим мира, така силно желан от толкова много хора. Откровението, 

което ще срещнете тук, е дълбоко и съдбовно. Когато я прочетох цялата, възкликнах: 

"Не само жените трябва да прочетат тази книга, но и мъжете." Струва ми се, че много 

двойки ще разлистят страниците заедно. 

От съвместния ми живот с Лиза мога да потвърдя, че истините, за които ще 

прочетете тук, са не само теоретични постановки. Аз в качеството си на неин съпруг 

съм извървял заедно с Лиза всяка една от тези опитности. Имах възможността да стана 

пряк свидетел на преобразяващото действие на Святия Дух в нейния живот. Тя бързо 

израсна в Господа поради своето желание да бъде открита и честна спрямо себе си във 

времето, когато Господ я обучаваше. 

Нейният пример насърчи и мен да бъда открит и честен относно моя собствен 

живот. Докато четете, не се страхувайте да разкриете дълго пазените области на своя 

живот пред Онзи, Който ви обича. 

Няма друг човек, когото да уважавам и обичам повече от Лиза. Аз й доверявам 

живота си не просто защото тя е моя съпруга и най-добра приятелка, но и заради това, 

че тя е жена, която истински се бои от Господа. 

Благодаря ти, Лиза, че си благочестива съпруга и майка. Благодаря ти, че се 

покоряваш на Господаря и изявяваш това Негово послание. 

Благодаря на Господа, че имам привилегията да съм твой съпруг. 

Джон Бивиър, писател и служител, Служенията на Джон Бивиър 

 

 

ПРЕДГОВОР ОТ СУЗАНЕ ХИН 
 

Господ разклаща всичко, което може да бъде разклатено, и само онези, които 

здраво са вкоренили нозете си в Христос, ще могат да устоят в приближаващите дни. 

Благочестивите и богобоязливи хора ще могат да кажат: "Колко хубаво е да живееш 

под Божия контрол." Лиза Бивиър е жена, на която се възхищавам дълбоко. Тя и 

нейният съпруг работеха като младши пастори в служителския тим към Световния 

евангелизационен център, който е под ръководството на моя съпруг Бени Хин. След 

кратко време Господ ги подкрепи в новото им евангелизаторско служение. 

Лиза показва дух на смирение, в който благочестието на характера е част от 

нейното всекидневно ходене в Господа. Нейният живот е нагледен пример за една 

дълбока вътрешна сила в призванието й на съпруга, майка, приятел и вдъхновен 
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проповедник. Нейната способност да върви в истина и покорство е развила 

чувствителност към слушането и отзоваването на Божия глас. 

В книгата си Предай се на Бога с любов тя описва какво може да ни се случи, 

когато станем глина в ръцете на небесния Грънчар. Авторката ни напомня, че ще 

останем роби на плътта, ако не позволим на Божия Дух да разпъне тази плът. Тя ни 

описва как да поемем отговорност за своите минали неуспехи, страхове и гняв без да ги 

употребяваме като оправдание относно всекидневното ни поведение. Ние не трябва "да 

я оправдаваме", както казва тя, а напротив - "да я разпънем". 

Вярно е, че всеки ден трябва да умираме за себе си, за да може Господ истински 

да поеме контрол над всяка област от нашия живот. 

Лиза ни разкрива, че само когато не държим нещата под свой контрол, едва 

тогава разбираме истинската същност на дадената ни от Бога власт. Точно тогава 

можем да разпънем страховете и навиците на плътта, за да може по-голям дял от 

Христос и Неговата любов да се изявят чрез нас. Светът никога няма да види Исус, ако 

първо не Го види в нас, и заедно с Лиза можем да кажем, че понеже това е Божията 

воля, ние се радваме на всеки момент от това състояние. 

Когато прочетете книгата на Лиза, вие ще пораснете и ще се промените, защото 

знаете, че тя говори от собствения си житейски опит. Тя ни споделя тайната на 

прилагането на Божията истина в живота под преобразяващата работа на Святия Дух. 

Сузане Хин, 

Орландо, Флорида  

 
 

УВОД  
 

Някои от вас, които четете тази книга, може да изгубите контрол над живота си 

и това въобще да не ви хареса. Всичко наоколо се превръща направо в хаос. Но нещата 

излизат от контрол, защото вие ги държите под контрол. Бог ни предизвиква да 

предадем управлението на собствения си живот в Негови ръце и така да се 

наслаждаваме на нещата, бидейки извън контрол. 

Книгата представлява описание на собственото ми пътуване от мястото на 

фанатичната ми пристрастеност да контролирам нещата до онова място на почивка, 

където Бог контролира всичко. Аз съм безмилостно открита и честна спрямо себе си с 

надеждата всеки един от вас да се види в моите страхове и неразумност. И така, докато 

четете тази книга, нека тя да повлияе на личния ви живот, а не на живота на някой друг. 

Ние сме хора, които живеем в променящ се свят. През този период Бог е по-

загрижен за състоянието ни, отколкото за удобството ни. Поради това Бог допуска 

резки промени в нашите обстоятелства, като например финансовото състояние, 

социалното ни положение, сигурността и взаимоотношенията. Времената на промяна са 

от критично значение за живота ни. Точно в тази буря на несигурност и смут ние 

откриваме от какво сме направени и кой в действителност държи нещата под контрол. 

Открих, че винаги когато поема нещата в собствените си ръце, всичко в живота 

ми накрая се обърква. Дори и когато искам нещата отново да си дойдат на мястото, се 

боя да се откажа от контрол над тях от страх бъркотията да не стане още по-голяма. Е, 

време е да оставим всичко, което сме поели в ръцете си. Когато Бог е под контрол, Той 

се погрижва да оправи дори и бъркотията, която сме оставили след себе си. В тази 

книга не се говори за апатия; тя е за загрижеността и любовта, която оставя нещата в 

ръцете на Бога. 
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Може би вече сте започнали да се самооплаквате: Бих оставил всичко, само да 

знаех как!". Това е възможно, когато подчините собствената си воля на Божията. Точно 

когато изгубим живота си, тогава Той може да ни спаси. 

Всеки от нас има области в живота си, които е предоставил под ръководството 

на Бога. Но има и такива, които се бои да остави под Неговите грижи. Бог ни моли да се 

предадем изцяло, за да може Той да ни обгради със Своята защита и загриженост. Той 

иска ние да се впуснем в това "със собственото ни съгласие". 

Обичам да сравнявам процеса на отказване от контрол с уроците по плуване във 

вода. То може да бъде едновременно и ужасяващо, и вълнуващо. За да се научиш да 

плуваш, първо трябва да се научиш да се носиш по водата, оставяйки се тя да те 

обхване здраво. Едва тогава откриваш свободата да плуваш на воля. Този принцип 

отразява духовния преход от нашето естествено управление към управлението на 

Святия Дух. 

Христовото Тяло представлява общата сила на всички Негови части. Бог е в 

процес на изцеляване на всяка става и част от Своето Тяло. За да постигне тази задача, 

Той работи с всеки един от нас индивидуално, за да можем ние да бъдем едно цяло. 

Тази книга е моето свидетелство за Неговото пречистване в живота ми. Въпреки че 

това пречистване съвсем не е завършило още, вярвам че моето свидетелство за този 

процес ще ви насърчи да забравите за задното и да се простирате към предното 

(Филипяни 3:13). 

 

 

Първа част - ЗАРОБЕНАТА ЖЕНА 
Уморих се да се правя на свободна, Когато всъщност не съм. 

Уморих се да се правя на силна, когато всъщност съм слаба. 

 

1 -  СЪБУДИ СЕ, ПЛЕНЕНА ДЪЩЕ СИОНОВА 
 

Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи великолепните си дрехи, 

Ерусалиме, святи граде, защото отсега нататък няма да влезе в теб необрязан и нечист. 

Отърси от себе си пръстта; стани, заробен Ерусалиме! Освободи се от връзките по 

шията ти, пленена дъще Сионова (Исая 52:1-2). 

Започвам с тези стихове, защото вярвам, че в тези редки образи е скрито едно 

богатство от символи. Тези истини поставиха началото на едно пробуждане в моя 

живот, пробуждане, което отекна в душата ми, докато цялото ми същество не бе 

докоснато от него. И сега споделям това скъпоценно послание на свобода с вас. 

Приканвам ви към размишление и изследване в търсене на истината във всяка една 

отделна частичка от него. Нека заедно отидем при пленената Сионова дъщеря. 

Представям си я безнадеждно прикована към каменен зид. Виждам следите по 

прашната земя, където тя се е мъчела да се откопчи от веригите си. Те са се впили 

дълбоко около шията й и са оставили кървава диря. Тя безразлично се разхожда около 

веригата си, изследвайки всяка своя стъпка и търсейки някакъв ключ, който да я 

освободи. Тя разбутва прахта, ровичкайки във всяка пукнатина, която й се изпречи 

пред погледа. 

Изгубила всяка надежда, виждам как се отпуска в прахта с превити рамене и 

напълно отмаляла в своите окъсани дрипи. Въпреки че сега е ден, тя изпада във 

вцепенение поради нуждата си от сън. 
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После виждам как пристига някакъв пътник. Поглеждам иззад гърба му, докато 

той състрадава за тази изнемощяла и наранена жена. Той стои безмълвен до нея, докато 

главата на жената се върти в неспокойния й сън. Внезапно той пристъпва напред, 

разтърсва я и я извиква по име. 

Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи великолепните си дрехи... 

Отърси от себе си пръстта; стани, заробен Ерусалиме! Освободи се от връзките по 

шията ти, пленена дъще Сионова. 

Тя с мъка се изправя на крака, олюлявайки се от изнемощялост, и посочва 

стената, веригата и нашийника на врата си. "Помогни ми", умолява тя, опитвайки се с 

последни сили да улови ръката му, но той се отдръпва от нея. 

Още веднъж той повтаря посланието си, спира, обръща се и си тръгва. 

Объркана, тя вика след него, но вятърът грабва гласа й и той не се връща. Тя се 

окайва: "Стената е твърде здрава; веригите ми са твърде тежки, а аз съм така отмаляла... 

Как да се избавя сама от всичко това!" В отчаянието си тя опъва веригите си докато 

остава без всякакви сили. 

Без надежда отново се връща и се прислонява при стената. Поне там може да 

опре гърба си на нещо твърдо и да наблюдава това, което е пред нея. Отново и отново 

съпреживявах тази история в ума си, изпитвайки нейната болка и объркване. Защо това 

видение бе така ясно? Защото аз също бях такава пленена Сионова дъщеря. 

Има някакво противоречие в това дъщерята на Сион да е пленница. Да си 

дъщеря означава да си наследница, а да си Сионова дъщеря означава да си наследница 

на Бога! Как може въобще някое Божие дете да бъде държано в плен? И все пак беше 

вярно, че аз бях вързана. 

Утешавах се с мисълта: Може би ако посетя някой и друг семинар или ако някой 

се помоли за мен, аз ще бъда свободна. И така при всяко ново поучение и проповед аз 

се въодушевявах и се затичвах с надеждата да се отскубна от веригите си, като заявявах 

пред себе си: "Напълно съм решена да се освободя!" Но веригите ми се оказваха твърде 

здрави и със силен трясък ме връщаха отново към горчивата реалност на моето 

робство. 

Изморена от постоянни разочарования, се примирих с положението си. Реших, 

че е по-добре да не се надявам, отколкото да се надявам и отново да ме сполети някое 

разочарование. И така аз скрих веригите си и безшумно започнах да се движа само в 

рамките на тяхната дължина. 

И тогава Святият Дух изпречи на пътя ми думите от Исая 52:1-2. Те ме грабнаха 

със своята жива образност и яркост, Веднага направих сравнение на тази древна 

пленница с мен самата. 

Уморих се да се правя на свободна, когато всъщност не бях, да се правя на 

силна, когато всъщност бях слаба. Повече жадувах за свобода, отколкото ме бе грижа 

какво ще си помислят хората около мен. Бях вече открила, че тяхното одобрение 

нямаше да ме направи свободна. 

И така започна моето търсене. Нямаше човек или служение, което можеше да ме 

направи свободна. Моята свобода лежеше скрита някъде в това послание от моя Отец и 

Създател. 

Мислено аз многократно отивах до тази пленена дъщеря на Сион. Всеки път тя 

изглеждаше все по-зле и по-отчаяна от последния път. Последния път, когато я видях, 

тя стоеше вцепенена в прахта, докато пратеникът й говореше. 

Тя само леко повдигна глава, за да го изпрати с поглед, когато той си тръгна. 

Сякаш че слънцето на нейната надежда за свобода изгряваше. Кой беше този пратеник? 
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Дали нейният враг не го бе изпратил при нея, за да я измъчва със сънища, които никога 

нямаше да се сбъднат? Но този път, докато странникът се изкачваше по хълма, който 

отново щеше да го скрие от погледа й, той се извърна и погледна към нея. 

Озадачена, тя се взря в хоризонта, иззад който изгряваше слънцето. Неговите 

думи долетяха с вятъра: "Събуди се, събуди се, дъще Сионова..." Но този път гласът 

изглеждаше различен. Тя разпозна този, който я призоваваше. Това бе гласът на един, 

когото тя бе обичала много отдавна. 

Дълбоко в себе си усети непозната сила. Какво ли ще стане, ако се осмелеше да 

се вслуша и приеме тези думи? Тя вдигна глава и срещна погледа му. Въпреки че той бе 

доста далеч, тя чу думите му много ясно: "Освободи се от оковите си, пленена дъще 

Сионова." Той знаеше, коя бе тя. Сега и тя го позна. Нейният Отец бе Този, Който я 

викаше. Този посланик бе изпратен от Него! Вярвам, че тази картина илюстрира 

състоянието на повечето жени в Христовото Тяло. 

 Наследнички - но пленени. 

Свободни - и все пак вързани. 

Какво виждаше тази измъчена дъщеря? Как се съвзе и как осъзна свободата си? 

Вярвам, че следващите страници ще разкрият едно вълнуващо пътешествие пред вас. 

Вярвам, че има определена причина и цел, поради която държите в ръцете си тази 

книга. Това послание ще освободи Сионовите дъщери и ще ги изяви - едно поколение, 

което очаква свободата си. 

Виждам ги как те надигат глави и се ослушват да чуят вятъра на Святия Дух. 

Моля се чрез тези истини да откриете свободата си и да осъзнаете съдбата си. 

Вие може да се съмнявате в мен, но се осмелете да повярвате във вашия Бог Баща. 

Най-мрачната пустош е собственото ни минало. 

Там няма живот и солената пръст там не може да се насити. 

 

 

2 - ИЗДИГНИ СЕ ОТ ПРЪСТТА 
 

Толкова много истина прозира в стиховете от Исая, че чувствам за нужно да се 

спра на всяка една стъпка от Божия процес. Затова ние ще разгледаме всяка стъпка, 

всеки процес поотделно. Нека да навлезем по-надълбоко и да видим по-отблизо тази 

жена и това послание. 

 

НАСТОЙЧИВ ПРИЗИВ  

Събуди се, събуди се, дъще Сионова... Важно е да отбележим, че пратеникът 

повтаря думите си два пъти. Това постига две цели: 1) този призив я събужда от 

дрямката й, 2) този призив я кара да осъзнае истинското си положение. 

Тези думи я извадиха мигновено от съня, в който беше се потопила, и от 

заблудеността, в която се намираше. Тя бе уловена в капана на собственото си минало и 

се боеше от бъдещето си. 

Пристъпвайки напред, погледът й винаги бе насочен назад. 

Повечето сутрини, когато събуждам децата си за училище, се опитвам да звуча 

приятно и говоря с напевен тон: "Време е за ставане." Харесва ми да ги гледам как се 

изтягат и извръщат сънените си лица към мен, с примигващи към слънчевата светлина 

очи. Понякога дори ги насърчавам да побързат с думите: "Татко прави палачинки." Те 

се усмихват и се свличат от леглата си. Процесът по събуждането е започнал. 
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Но има и едни други сутрини - тези, през които се успивахме. Тогава тонът ми 

на говорене ставаше напълно различен. Влизам с гръм и трясък в техните стаи, 

мигновено включвам лампите и изкомандвам: "Ставай!" И когато се убедя, че те ме 

чуват, ги уведомявам веднага за късния час и за неотложността на момента. 

"Училищният автобус ще мине след петнадесет минути!" Очите им се ококорват 

извънредно много и на мига скачат от леглата си. В тези моменти няма никакво време 

за палачинки. Всичко се свежда до едно - да ги изтикам навреме навън през вратата. 

Спомням си как като бях ученичка и мен се е налагало да ме събуждат по този 

начин. Никога не ми е било приятно. Но много по-лошо щеше да стане, ако, като се 

събудех, откриех, че автобусът е заминал без мен. В първия случай имах шанс да 

наваксам с времето, но във втория щях да съм безвъзвратно закъсняла. 

Огласявайки своя призив-за събуждане два пъти, вярвам, че посланикът е искал 

да каже: "Събуди се! Закъсняваш, има опасност да останеш пленница!" Но тази 

Сионова дъщеря бе унесена от своята потиснатост, външна и вътрешна. Надалеч и 

сама. Изморена и изтощена. Тя се чудеше дали някога щеше да бъде отново свободна. 

Забележете, че пратеникът я назова по име. Той искаше тя със сигурност да 

разбере, че говори на нея. И това не беше някакъв неясен сигнал за тревога, а конкретна 

заповед до конкретен човек. Той знаеше коя бе тя, въпреки че бе сигурна, че всички са 

я забравили. 

 

ОБЛЕЧИ СИЛАТА СИ  

Той разпозна нейната слабост и й каза: "Облечи силата си." Не й предложи сам 

да я укрепи, но й каза да укрепи сама себе си. Сигурен съм, че тя си е помислила: "Но 

аз нямам никаква сила." Когато достигнем до предела на своите сили, тогава откриваме 

Божията сила. Тази пленена затворничка нямаше никаква физическа сила, с която да се 

похвали. Но не от такава сила се нуждаеше тя. Тя имаше нужда от вътрешна сила, 

онази сила, която само Бог може да даде. Тя се нуждаеше да почерпи вода от Неговия 

извор, който никога не пресъхва и който е дълбоко вътре в нас. Тя вдигна глава. 

Пратеникът посочи одеждите, които бяха свалени от нея, и настоя: "Облечи 

великолепните си дрехи." Вярвам че тези дрехи представляваха нейните разбити 

надежди и изоставени мечти, които постоянното разочарование и насилие й бяха 

отнели. Пратеникът й ги пъхна отново в ръцете. Тя се учуди, че те се бяха запазили 

непокътнати. Жената се бе уплашила, че повече никога няма да ги види. Стискайки 

дрехите си здраво в ръце, тя си мислеше: "Имам ли смелост да направя това? Аз се 

провалих, когато бях млада и силна. Показах се невярна. Тези дрехи все още ли са 

мои?" Пратеникът долови страха й, но я увери, сега с по-нежен глас: Ерусалиме, святи 

граде! Защото отсега нататък няма да влезе в теб необрязан и нечист." С това той 

всъщност й казваше: "Знам коя си, какво си сторила и какво ти се е случило." След това 

той заговори за нейния страх от провал и от повтарящото се насилие. Увери я, че 

повече няма да бъде изнасилвана, осквернявана и обезчестявана. Тя бе свята, обновена 

и защитена. 

Сион представлява всичко, което е от еврейски произход. Това включва 

естественото семе на Авраам, което представлява нацията на Израел, и духовното семе 

на Авраам, което е Църквата. Името Ерусалим в този пасаж се отнася до святия град, 

приготвен като невяста, украсена за мъжа си (Откровение 21:2). Пратеникът й говореше 

нежно, за да я възстанови, призовавайки я да излезе напред. 

 

ОТЪРСИ СЕ  
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"Отърси от себе си пръстта" означава активни действия за премахване на всичко, 

което я е омърсявало. Прахта представлява останките от минали пътешествия и 

несполуки. Прахта бива вкарвана в дома от вятъра, но се насъбира там, където има 

празни места и безветрие. Тя се утаява върху безплодната земя, лишена от растителност 

и влага, установявайки пространства, в които цари глад. Най-безплодната от тази 

пустош е нашето минало. Там няма живот. Солената й почва не може да се насити на 

вода и постоянно изсмуква силите ни. 

Тази отчаяна жена седеше в прахта. С всяко подухване на вятъра прахта се 

увеличаваше пред нея - прахта на миналите рани и неуспехи. Колкото по-дълго се 

заседяваме в нашето минало и колкото по-дълго го изучаваме, толкова повече сме 

обречени да го повторим. Трябва да се отърсим от него. 

Тази Сионова дъщеря отърси прахта от раменете и ръцете си. Тя я избърса от 

очите си и я отърси от косите си. 

 

СТАНИ И ЗАЕМИ МЯСТОТО СИ  

Пратеникът й каза: "Стани." Тя стана и остави своето минало на земята. 

И Той я призова: "Седни на трона, о, Ерусалиме." Възлюблената на Бога повече 

няма да стои в своите минали неуспехи, грешки и несправедливости. За нея сега е 

приготвен трон. Очаква я власт. 

Тя ще почива в това положение, възползвайки се с радост от правата и 

привилегиите на това място. Този трон е приготвен за Божиите деца, които са 

съкрушени и с разкаян дух. 

Изричайки тези обещания, пратеникът възкликва: "Освободи се от връзките по 

шията си, пленена дъще Сионова." Той призна, че тя наистина бе пленница, но също 

така й каза, че не е необходимо повече да стои в това положение. Той я увери, че е в 

нейните сили да се освободи от веригите на робството. 

Веригите не връзваха нито ръцете или краката й, нито пък кръста й. Но те бяха 

здраво заклещили шията й. Въпреки че можеше напълно да мърда ръцете и нозете си, 

все пак бе принудена да се съобразява с положението на шията си. 

Движеше се предпазливо, осъзнавайки ограниченията, в които бе поставена. И 

все пак, подтикната от надеждата, започна да търси това, което не виждаше. Когато 

отърси тялото и дрехите си от прахта, стори й се, че усети нещо. Тя привдигна яката на 

своите дрипи и се пресегна към областта на сърцето си. Веригите й пречеха да го види с 

очите си, но пръстите й доловиха очертанията на ключ на фона на гърдите й. Тя го 

измъкна оттам и го вдигна на бледата слънчева светлина, въртейки го в ръце. Никога не 

бе виждала ключалката, която запечатваше този хомот на шията й. Всичко, което 

можеше да направи, бе да го намери с опипване. Но бе уверена, че в себе си държеше 

ключа. Нейният баща го бе скрил там точно за такива моменти. Тя вкара ключа в 

ключалката и с едно изскърцване веригите се озоваха в краката й. 

Има толкова много от нас, които са приковани към стена. Мърдаме ръце и крака, 

но нашите движения не ни отвеждат до никъде. Ние сме пленници поради оковите на 

врата ни. 

Ключът към свободата е вече скрит в сърцето на ония, които дръзнат да 

повярват. И това не е ключът към нещо... а към Него. 

Ето, стоя на вратата и хлопам (Откровение 3:20). 

От нас зависи да употребим ключа и да отключим вратата на нашите пленени 

сърца. 
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Ти може да прекараш цял един живот в това да се чудиш къде си объркал 

конците и да си останеш в същото състояние, макар и да си установил правилната 

причина. 

 

 

3 - МИНАЛОТО НЕ Е ТВОЕТО БЪДЕЩЕ 
 

Може би ти се струва, че познаваш жената, за която се говореше в първа глава. 

Може би тя ти е напомнила за някой приятел, сестра от църквата или роднина. А може 

би връзката с тази жена е още по-дълбока - в нея ти си видяла своята собствена болка, 

объркване, разбити мечти и робство. 

Подобно на нея и ти си се разгневявала и обърквала от посланието за свобода, 

което те е карало да се чувстваш още по-вързана. Може би ти си протягала ръката си, за 

да уловиш тази на пратеника, с надеждата за помощ и подкрепа, но си виждала, че той 

само се отдръпва още повече от теб и става недостижим. Борила си се с последни 

усилия и накрая си се строполявала в прахта на своето минало. 

И когато стигнеш предела на силите си, ти си узряла - не, ти си в отчаяна нужда 

за промяна. Дори и сега някои от вас може би казват: "Толкова много пъти съм 

опитвала, но винаги безрезултатно!" Имам слово от Господа за теб: 

Твоето минало не е твоето бъдеще. 

Ако измерваме бъдещето си чрез миналото си, ние сме обречени да го повторим. 

Грешно е да се смята, че като изучаваме своите грешки, несполуки, нещастия ние 

избягваме да имаме такива в настоящето си. Да се вглеждаме в миналото си не 

означава, че подсигуряваме бъдещето си - напротив, това го възпира. Когато се 

задълбаваме и анализираме своите предишни дни, ние се ограничаваме в собствените 

си злощастни преживявания и погрешни решения. Облягането на своята мъдрост и 

житейски опит няма да ни донесе сигурно и безопасно бъдеще. 

Нуждаем се от някой по-голям и по-мъдър от самите нас, който да ни води и да 

ни пази - нуждаем се от Бог. Той знае края от самото начало. Той вижда цялата картина 

ясно, докато ние виждаме неясно и отчасти (1 Коринтяни 13:12). Той е независим от 

времето, докато ние сме му подвластни. Как можем да черпим от тази мъдрост? Първо, 

трябва да се отнасяме към собственото си бъдеще така, както Бог ни съветва. И така, 

какво ни съветва Бог? Как Той вижда нашето минало? 

 

ТВОЕТО МИНАЛО Е ИЗЧЕЗНАЛО 

Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя: като забравям задното и се 

простирам към предното, впускам се към прицелната точка за наградата на горното от 

Бога призвание в Христа Исуса (Филипяни 3:13-14). 

Веднъж Святият Дух ми проговори: "Църквата се стреми към това, което е 

задното, забравяйки за това, което е предното." Когато се протягаме назад към 

миналото и се стремим да схванем всичко, което се е случило някога, ние сме обречени 

на провал. Постоянно си изграждаме различни версии за това какво друго можеше да се 

случи. То е като да се опитваме да вървим напред, докато в същото време сме насочили 

погледа си назад. Мислим си: Ако бях сторила това или онова, нещата щяха да бъдат 

съвсем различни. Да, така е, нещата щяха да бъдат различни. Но ти не си го направила 

тогава и мисленето за това сега няма да промени положението тогава. Твоето минало, 

колкото и трагично и ужасно да е било, вече не съществува. Ти никога не можеш да 

протегнеш ръка към миналото и да го промениш. 
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Дори красивите неща от твоето минало са изчезнали. Не се опитвай да живееш в 

тях и не им позволявай да изсмукват живота ти в настоящето. 

Това само ще пропилее времето и енергията ти. 

Бог никога не се връща назад, въпреки че Той е единственият, който може да го 

направи. Бог върви само напред. Той винаги гледа напред и се движи отвъд 

настоящето. 

Когато Адам падна в грях, Бог не седна да си мисли: Къде сгреших? Не Ми 

трябваше да посаждам това дърво! Трябваше да поставя ангел, който да го пази. Сега 

трябва да започна всичко отначало. По-добре да оправя това сега, за да не се повтори 

всичко отново. 

Не, Бог обясни на Адам и Ева непосредствените и дългосрочните последици от 

техните действия. И все пак, дори посред тази тъжна раздяла, Той пророкува относно 

тяхното изкупление от грехопадението и проклятието вследствие грехопадението 

(Битие 3:15). 

Тази истина е много трагична: Можеш да прекараш целия си живот в това да 

търсиш причината за собственото си объркване и да продължаваш да бъдеш в същото 

състояние, когато я откриеш. След цялото това проучване, ти навярно ще узнаеш защо\ 

Но познаването на истината за това защо няма да ти даде сила да промениш 

състоянието. Ти трябва да познаеш и Кой. Човек не отива при проблема заради 

отговора. Човек тръгва от проблема, за да отиде при отговора. Нашият отговор е Исус. 

Въпросът е: Вярваме ли, че това, което Исус направи, бе достатъчно? Твърде често 

позволяваме на врага да ни измами, като ни накара да си въобразим, че Бог не може да 

се справи с нашата ситуация, че раните ни са твърде големи, за да може Той да ги 

изцели. Ние си мислим: Аз съм нещо изключително и се нуждая от специално 

отношение. И така, ние се сдобиваме с всичката нужна информация и се опитваме да 

разгадаем защо дадено нещо ни се е случило. За нещастие, познаването на причината 

не е гаранция за това, че ще можем да схванем какво точно е станало. 

 

ЗАБРАВИ НАПЪЛНО  

Жената в Исая 52:1-2 представлява Израел, който е бил отведен в робство заради 

това, че е забравил Бога. Хората вършеха всякакво идолопоклонство, бяха нарушили 

всички заповеди, които Той им бе дал, и бяха горди и надменни (Исая 14:1). 

По време на робството израилтяните се чувстваха безнадеждни и самотни. Бояха 

се, че Бог ще ги остави в това положение на робство. Те чувстваха такава огромна вина, 

че се съмняваха Бог да им прости някога тяхното беззаконие. Докато се вглеждаха в 

жителите на Вавилон и в тази земя на робство, единственото, което им оставаше, бе да 

си спомнят какво са били. Те постоянно виждаха пред себе си своите провали. 

Но когато Бог им заговори в дните на робството им, Той ги утеши и им обрисува 

една много различна картина - и това бе картина на надежда. 

Той искаше да ги накара още веднъж да повярват, че ще ги възстанови. Той им 

каза да забравят за миналите си провали и за своята невярност. 

Не бой се, защото няма да бъдеш поругана; и не се смущавай, защото няма да 

бъдеш посрамена; защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, и 

няма вече да помниш укора, който си носила като вдовица (Исая 54:4). 

Бог не каза: "Искам да си спомниш за срама си и да се поучиш от него." Думите 

Му бяха: "Забрави за това, защото и Аз съм го забравил." Относно техните страхове 

Той ги увещаваше: "Не бой се. Защото няма да те оставя да бъдеш посрамена, поругана, 

унижена. Няма да ти напомням за твоето минало и не позволявай на друг да прави това 
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- забрави го напълно." По същество Бог казваше следното: "Някога ти беше такава; сега 

те направих ново създание; скоро ще бъдеш друга!"  

 

ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ОЧАКВАМЕ 

Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него? 

Да! Ще направя път в пустинята и реки в безводната земя (Исая 43:19). 

Бог с радост превръща нашата пустиня в плодородна земя. Той има план да 

напоява нашите безводни места. Той знае Своя план, но ние не. 

Тези, които се обръщат назад, казват: "Утре ще бъде като днес, защото днес 

беше като вчера." Това не е начинът, по който Бог гледа на нещата. Той разбира, че 

нашата естествена природа се бори със страховете си и ни насърчава с думите: Защото 

Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви 

дам бъдеще и надежда (Еремия 29:11). 

Обърнете внимание, че Бог не ни очертава Своя план, нито ни казва: "Вие ще 

познаете плана." Той само ни уверява, че знае Своя план и Той е добър. 

Разбира се, ние бихме искали да чуем подробностите. Бихме искали да знаем 

кога, къде, как и с кого. На мен ми се струва, че Той дори да ни беше казал 

подробностите на всички тези въпроси, ние пак щяхме да попитаме - "Ама защо?" И 

така Той не ни дава никакви подробности и ни оставя възможността да Му се доверим. 

Ние се чувстваме неудачници, когато се опитваме да разберем всички тези 

подробности. Не можем да го сторим. Нямаме нужната информация. 

Дори и когато си въобразим, че сме отгатнали Божия план, Бог никога не прави 

това, което очакваме. Всъщност Той прави много повече. А на Този, Който според 

действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или-

мислим Ефесяни 3:20, дръзни да повярваш когато не виждаш и не разбираш. Вземи, 

решение да се довериш на Бога вместо да пребъдваш в собствените си страхове. Това е 

мощната сила, която разделя вярващите от невярващите. Пълното знание не изисква 

вяра. Бог ни предизвиква просто да повярваме в Него и в Словото Му. 

Моят съпруг Джон винаги споменава следната истина: "Само един човек може 

да те отдели от Божията воля - и този човек си ти самият." Няма мъж, жена, служител, 

служение, родител или брачен партньор, приятел, който може да стори това. Само ти 

можеш. Когато поставиш себе си в съгласие с Божията воля и план за своя живот, 

мнението на мъже, жени, организации и демони вече нямат никакво значение. Няма 

значение колко пъти тези около теб са се показвали неверни. Няма значение колко пъти 

ти си се показвала невярна. Бог обаче винаги е бил верен. 

Ако Бог е откъм теб, кой ще бъде против теб? ^Римляни 8:31). Божията цел ще 

надделее - освен ако, разбира се, ти избереш да не повярваш. 

Ако никой друг не може да те отдели от Божията воля, тогава също толкова 

сигурно е, че ти си единствената, която можеш да влезеш в Неговата воля. Това е 

решение, което ти вземаш сама. 

 

ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ  

Най-впечатляващото в Исая 52 е, че свободата на тази жена зависеше напълно от 

това тя самата да предприеме някакви действия, а не Бог. 

Именно нейният отклик на Божия призив щеше да предопредели по-

нататъшната й съдба. Бог вече й бе дал всичко, от което тя се нуждаеше, за да достигне 

свободата си, но тя трябваше да действа съобразно посланието. То трябваше да бъде 

примесено с вяра. Сега пред нея стоеше изборът - да повярва или да остане вързана. 
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Често ние правим другите отговорни. Искаме от тях да ни помогнат. Обръщаме 

се към семейството, приятелите, други служения с мисълта, че ако достатъчно се 

доближим до тях, това ще ни направи свободни. Но обикновено колкото повече се 

приближаваме, толкова повече недостатъци виждаме. И тогава осъзнаваме, че те също 

са само едни обикновени хора и се нуждаят да уповават на Бога. Тяхната слава се 

сгромолясва от пиедестала, на който никога не е трябвало да ги поставяме. Техните 

страхове често са внасяли разочарование в нас. 

Бог допуска това с определена цел. Той иска да погледнем на посланието, а не на 

посланика. Бог иска да приеме цялата слава за това, което прави в живота ни. На нас ни 

е дадена привилегията да бъдем съработници с Него. Той учи ръцете ни да воюват и 

пръстите ни да се бият (Псалм 144:1). 

Когато решим в сърцата си да следваме Бога и всичко, което Той е определил, 

целият ад трепери. Точно тогава дяволът ни напада с дух на обезкуражения В своите 

постоянни опити да ни срази, той не спира да ни посочва нашите неуспехи и страхове. 

Обезсърчени, често приемаме съпротивата на дявола като отказ на Бога да ни помогне. 

Бог не ни отказва, Той ни чака. Вземи решение още сега да не търпиш това 

бреме на робство. Не се примирявай да живееш с по-малко от това, което Исус е 

приготвил за теб. Ти ще царуваш един ден заедно с Него. избери Неговия живот. 

Почувствах вътрешен подтик да завърша тази глава с кратък откъс на 

насърчение, взет от моя дневник. Тези думи бяха предназначени конкретно за мен, но 

също така давам и стиховете, които потвърждават това слово, за да можеш да видиш 

как те се отнасят до теб. Бог никога не противоречи на Словото Си. Тези думи ми бяха 

дадени в молитва. Нека те ти донесат надежда. 

Откъс от дневник Знам, че се чувстваш празна и изсушена, дете Мое, и тази 

празнота е от Мен. Премахвам всяка останка от миналото, но не преминавай към 

душевното. Остани в Духа. Избликни, изворче. Призови този извор. Помоли Ме за 

дъжд. Потърси Моето освежаване. Ти си на прага и си в нужда от Моята сила, която да 

те пренесе оттатък. Покланяй Ми се и Ме хвали. Нека твоят ум да мълчи. Това ще бъде 

твоята сила и освежаване. 

Не си прави планове и прогнози, но знай, че ще накарам тези, които са се 

надигнали против теб, да се засрамят и смутят. Само не се бой, нито позволявай на 

ужаса да се вмъкне в теб както преди, но се облечи с любов и хвала. Пази това, което 

чуеш и изречеш, защото врагът желае да посее плява на неразбирателство. Бъди 

пестелива на думи, защото имаш малко да кажеш, докато не изпълня устата ти, но 

скоро ще се разтвориш като обилни потоци. 

Преди да продължиш, смело изречи тази молитва: Днес вземам решение да се 

боя и да Те почитам, Боже, над всички свои минали провали и страхове и над всичко, 

което се стреми да ме обезсърчи и да ме отклони. 

Стихове, които се отнасят до този откъс от дневник: Числа 21:17; Псалми 35:4, 

138:2, 141:3; Исая 52:9; Еремия 1:17-19; Матей 13:36-43; Йоан 4:13-14; 1 Йоан 4:18. 

Не отдавна толкова са се примирили с робството и насилието, че това се е 

превърнало в техен начин на живот. 
 

 

4 - ВРЕМЕ Е ДА ВЪСТАНЕМ 
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Сега, когато установихме начина, по който Сионовата дъщеря трябва да се 

освободи, въпросът е: Кога ще се освободи сама от връзките, с които е вързана? Но 

когато въстанеш, ще строшиш ярема му от врата си (Битие 27:40). 

Обърнете внимание, там не се казва: "Когато Бог сметне, че вече не можеш да 

търпиш, Той ще свали връзките от теб." Нито пък пише: "Когато Бог види, че си 

пострадала достатъчно, Той ще снеме хомота от врата ти." Всъщност в този стих 

никъде не се говори за Бога, но затова пък намираме думи, касаещи конкретно лице. 

Казано иначе, това може да звучи и така: "Когато търпението ти се изчерпи, ти 

ще строшиш ярема от врата си. Когато спреш да обвиняваш другите около теб; когато 

спреш да се само съжаляваш; когато спреш да търсиш човек или организация, които да 

ти помогнат; когато спреш да се оглеждаш назад; когато спреш да виниш Бога; когато 

най-сетне се отчаяш от ограниченията на своя ярем; когато всичко това най-после те 

влудее; тогава ще се освободиш." Този стих от Библията ни разказва историята за Яков 

и Исав, двама синове на Исак. Исав бе най-големият син и негово беше правото да 

приеме специално благословение от баща си. И все пак Яков отне благословението на 

своя брат. Без да подозира, Исаак предаде всяко добро благословение на Яков и го 

постави като господар над брат му. 

Когато Исав научи за това, той плака, умолявайки Исаак за слово на 

благословение. Единственото благословение, което Исаак можеше да даде на Исав, бе: 

но когато въстанеш, ще строшиш ярема му от врата си" (Битие 27:40). 

Важно е да отбележим, че Бог не отне благословението от Исав без причина. 

Исав се отказа от това право в полза на Яков няколко години по-рано, когато веднъж се 

бе върнал от лов, измъчен и прегладнял. Той помоли Яков за паница леща. Виждайки, 

че Исаф бе уязвим, Яков поиска неговото първородство в замяна. Исав отвърна: "Виж, 

аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?" И го предаде на Яков, заклевайки 

се. Така Исав презря своето първородство (Битие 25:29-34). 

В друг превод на Библията се казва, че Исав счете своето първородство за 

маловажно. Той не почете взаимоотношението на завет, което бе наследил като 

потомък на Авраам. Той го пренебрегна и го проигра. Продаде своето духовно 

наследство за временно удобство в естествения свят. 

Исав представлява естественото благоразположение, сила, талант и способност. 

Той бе първородният. Той представлява всичко, което човек може да постигне 

посредством своите естествени способности. С него бяха плътските мишци (2 Летописи 

32:8). Яков обичаше да яде от лова на Исав. 

Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Яков (Битие 

25:28). 

Яков, от друга страна, не притежаваше физически умения, които да го направят 

скъп за Исаак, но пък бе обичан от Ревека. Яков беше тих човек и живееше в шатрите. 

Той беше по-близък с майка си; може би защото знаеше, че баща му предпочита Исав. 

Сигурна съм, че тя го е насърчавала и му е казвала това, което Бог й е разкривал, когато 

е била още бременна - по-големият ще слугува на по-малкия (Битие 25:23). Яков 

представлява по-слабият. Бог не възнаграждава и не въздига както това правят 

човеците. Въпреки че Яков бе с по-малко сила и способности, в него лежеше скрита 

силата да стане Божи принц. Яков надмогна своята слабост и му бе дадено ново име - 

Израел, което означава "Божи принц" (Битие 32:28). 

Някои от нас са били побеждавани от обстоятелствата, които ни заобикалят. 

Това се е случвало, защото не сме приемали на сериозно завета, който имаме, и властта, 
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която произтича за нас от него. Когато се отнасяме небрежно към завета, рискуваме да 

се лишим от неговата защита и облаги. 

Това важи за всяко взаимоотношение, което е изградено на базата на завета - 

брак, семейство или лидерство. Когато не употребяваме своята власт, някой друг ще ни 

я отнеме и ще я употреби против нас. Цялата власт произтича от Бога и е делегирана 

(Лука 9:1). Ето защо, за да имаш власт, ти трябва да си под нечия власт. 

Исав излезе извън властта, защитата и благословението на своя баща. 

Благословението за Яков стана проклятие за Исав. Той се оказа под властта на своя 

брат. 

Божията власт присъства в живота ни, независимо дали я употребяваме или не. 

Бог ни е дал властта, която името Исус притежава. За нас е едновременно привилегия и 

чест да споделим Неговото име и царството, което то представлява. Но ако не заемем 

мястото си и ако не предпочетем вечното вместо временното и естественото, ние 

оставяме отворена вратата за някой друг да влезе и да заграби тази власт. Нашата 

дадена ни от Бога власт в този случай е употребена против нас, а не за нас. 

Библията казва, че Исус отне всяка власт на Сатана. Той му отне ключовете и 

цялото му оръжие (Лука 11:22; Откровение 1:18). Ето защо единствената власт, която 

Сатана притежава, е това, което ни отнеме с измама. Единственото оръжие, с което той 

може да разполага, е това, което ние оставим настрана. 

Той идва при нас с думите: "Ти не можеш да употребиш това оръжие. Ти не си 

достатъчно чист и свят." И ни припомня нашите минали грешки. 

Той ни сплашва като измерва нашата стойност с нашето минало. Ако ние 

оценяваме себе си според тези стандарти, разбираме, че сме слаби и ни липсва 

праведност. И така ние слушаме и вярваме на лъжите на Сатана. И тогава оставяме 

оръжията, с които разполагаме. 

Но нашият завет не се основава на способностите или праведността ни. Заветът 

ни с Бога е завет на благодат, построен върху обещания за по-добро (Евреи 8:6). Важно 

е да гледаме на този завет по такъв начин. Никога да не отслабваме във вярата си. 

Трябва достатъчно да се боим и да почитаме Бога, за да не се продаваме за временна 

утеха в естествения свят. 

 

НЕ СПИРАЙ, СТАНИ ЛУД 

След като измина една година от нашата сватба, Джон напусна добре платения 

си пост на инженер и се премести да работи в местната църква като служител. 

Заплатата му спадна наполовина от това, което беше преди. Тогава се сбогувах с 

мечтата си да имаме някога свой собствен дом. 

Като семейство решихме да се откажем от своята финансова независимост и да 

следваме неотменно Божия призив в живота си. Едва бяхме решили това в сърцето си и 

нашите финанси претърпяха атаки от всички посоки. Една сутрин като отидох при 

автомобила си, открих, че стъклото откъм мястото на шофьора бе натрошено на 

парченца. Нямаше никаква очевидна причина за това счупване, така че трябваше да 

обвиним жестоката жега в Тексас. Колата не бе в състояние да се кара, а и нямахме 

пари да оправим повредата. 

Започнах да работя, за да помогна, но атаките сякаш източваха всичко. Вече не 

мечтаех за нова къща. Сега се притеснявах дали ще имам достатъчно пари да си купя 

бензин и храна до следващата заплата. 

Джон и аз продължавахме да бъдем верни в даването на десятък и все пак ни се 

струваше, че бивахме ограбвани от всяка посока. Веднъж бяхме на служба, където 
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хората свидетелстваха за Божията вярност да благославя техните финанси. Помислих 

си: Въобще не ми е сега до благословения. Само искам нуждите ми да бъдат снабдени. 

След службата и двамата бяхме толкова обезсърчени, че като седнахме в колата на 

Джон, се разплакахме. Обещахме си да не споменаваме на никого за финансовите ни 

проблеми. Ако Бог не се погрижеше за нас, щяхме да продължим да живеем и без тази 

помощ. 

На следващия ден, докато си бях у дома за обед, прочетох всички стихове, които 

се отнасяха за пари и снабдяване на нуждите. Объркана, тропнах с крак и казах на глас: 

"Господи, Ти си казал, че ще снабдиш всяка моя нужда. Е, нуждите ми не са снабдени." 

Той ми отвърна: "Не Аз съм застанал между теб и твоите финанси." Бях озадачена. 

Знаех, че правехме всичко, което трябва, за да спазваме завета си с Бога. Бяхме 

изповядали, повярвали, давахме дарения и десятък. Единственото нещо, което не бяхме 

правели, бе да получаваме. А сега Бог ми казваше, че не Той спира финансите ми. И 

кой беше тогава? Направо полудях. Точно там в кухнята ми аз изкрещях: "Писано е, че 

Бог ще снабди всяка моя нужда според богатството Си в слава. Това са моите нужди. 

Сатана, заповядвам ти да вдигнеш ръцете си от нашите пари. Ние няма да отстъпим от 

призванието на Бога в живота ни. Нека Словото Божие да бъде истинно, както и да 

изглежда това отстрани." Почувствах, че реално става нещо вътре в мен. Бях 

развълнувана и изпълнена с надежда, независимо че единственото нещо, което правех, 

бе да си стоя в кухнята и да викам. Обадих се на Джон в църквата и му казах: "Скъпи, 

случи се нещо. Проблемът не е в Бог. Проблемът е в Сатана!" Джон толкова се 

развълнува. Бог му бе показал същата истина, когато той обядваше. И двамата бяхме 

изпълнени с щастие. Бяхме богати с вяра. 

Вечерта след служба едно семейство, което идваше на църква, ни извика 

настрани. Те ни споделиха, че Бог ги е водил да ни дадат малко пари. 

След това ни подадоха един плик и си тръгнаха. Когато се прибрахме у дома, 

много се изненадахме да видим, че вътре имаше достатъчно пари да си поправим 

колата, както и да купим бензин и храна. 

Някои от вас имат нужда да изкрещят в кухнята! Вие сте се примирили с 

робството и насилието толкова отдавна, че то се е превърнало в начин на живот. Не 

позволявайте на плахостта и миналите провали да ви потискат! Той ви насърчава да 

продължите нататък. 

Когато момчетата ми проходиха за първи път, с радост рискуваха да изминат 

краткото разстояние от канапето до масата. Те продължаваха да вървят и по-на-татък, 

ако им ръкопляскахме и ги подтиквахме с възгласи. После спираха и крещяха, за да 

привлекат вниманието на всички, и тогава правеха още няколко стъпки и си пляскаха 

сами. 

Но един ден осъзнаха, че хората ходят не за да правят някакво шоу, а защото 

това беше една много сериозна дейност. И оттогава на тях вече не им се струваше 

много забавно да ходят. Трябваше да положат доста усилия, за да не забавят крачките 

си. Неведнъж се сгромолясваха върху своите памперси и пищяха някой да ги вдигне и 

да ги повози на конче. 

Често се отдалечавах от тях и ги насърчавах с думите: "Хайде, можеш да го 

направиш." Знаеха, че могат, но за тях бе по-лесно да не го правят. 

Искаха някой да ги носи. 

Сега не мога да ги спра. Ходенето за тях вече не е проблем. Те тичат навсякъде! 

Дори правят някои опасни изпълнения върху ролери, което ме изпълва със страх и 
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ужас. Те вече са открили радостта от независимото придвижване. Когато им омръзваше 

да чакат някой да ги вдигне, те ставаха, тръгваха и след това се затичваха. 

Не стой седнала на пода и не чакай някой да те вдигне. Ако се размърдаш, Бог 

ще те призове не само да ходиш, но и да бягаш - свободна и отвързана. Не е 

необходимо да чакаш до следващата църковна конференция, за да се освободиш. Не е 

необходимо и да схванеш всичко с разума си. Просто полудей и се освободи! Позволи 

на вярата в Бога да отвори очите ти, за да видиш това, което е било укрито от теб 

поради съмненията и отчаянието. 

Откъс от дневник 

Дете Мое, не бива да се криеш и да отстъпваш. С всичко, което разполагаш, 

трябва да продължиш да упорстваш и занапред. Не се отчайвай поради миналите 

неуспехи, защото върху теб идва нова благодат, чрез която ще се изправиш и ще 

победиш всяка пречка в живота си. Движи се с увереност и бързина, понеже времето на 

тази подготовка е наближило. Трябва да се научиш сега, защото няма да е така лесно 

по-късно. Не спирай да се радваш, защото това е твоята сила, и покори плътта си, 

докато тя започне да ти служи. Нова свобода и сила ще дойдат върху теб, когато това 

стане. Не се обезсърчавай, но бъди насърчена в Мен. 

Стихове от Библията, които се отнасят до този откъс: 1 Царе 30:6; Неемия 8:10; 

Псалм 42:5; 73:28; Римляни 5:16-17; филипяни 3:13; Яков 4:8. 

Бог търси да вземе Невяста изсред Църквата Си, такава, която Го обича, понеже 

не може да живее без Него. 

 

 

5 - ИСУС ЗА СЪПРУГА ЛИ ИДВА ИЛИ ЗА НЕВЯСТА? 
 

Когато един мъж се ожени за невяста, тя става негова съпруга, нали така? Да. Но 

възможно ли е тя да бъде съпруга и да не бъде невяста? Повечето от нас знаят какво е 

определението на думата съпруга. Но какво ще кажете за думата невяста? Ние сме били 

невести за толкова кратко време, че почти напълно сме забравили какво представлява 

това. 
 
ДРУГАРСТВО 

Когато се сгодих за Джон, станах негова невяста. Бяхме влюбени до уши един в 

друг без някаква конкретна причина. Просто чувствахме, че сме направени един за 

друг. Бяхме сигурни, че Бог ни бе събрал. Брояхме дните и часовете, които ни 

разделяха, и с нетърпение очаквахме времето, когато ще се съберем. Когато бяхме 

заедно нищо друго нямаше значение. Всякакви неприятности и пречки сякаш се 

стопяваха. 
Джон не ме помоли да се омъжа за него, понеже бях добра готвачка, велика 

майка, способна домакиня или финансово отговорна и добра помощничка. Не му бях 

доказала с нищо, че мога да бъда което и да е от тези неща. И той не изискваше да му 

го доказвам. Знаеше, че притежава сърцето ми и това бе всичко за него. Той ми 

предложи брак, защото ме обичаше и се чувстваше непълен без мен. Като че ли нямаше 

значение дали щях да му родя дете, да бъда добра домакиня, да водя сметките или да 

му помагам в служението. Той се ожени за мен поради една причина - другарство. 
Бог създаде Ева от реброто на Адам поради същата причина. Адам се нуждаеше 

от някого, който да бъде като него. Бог приспа Адам и взе реброто му, от което направи 
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Ева. След това я представи на Адам (Битие 2:21-23). Ева е била скрита в Адам през 

цялото време. Те отново станаха едно, но по един нов и различен начин - отделни и все 

пак едно цяло. 
По същия начин Отец ни е приготвил да бъдем Невяста за Христос. Смъртта на 

Христос, втория Адам, породи Неговата Невяста - Църквата. 
Христовото ребро бе прободено и кръв и вода потекоха, докато Той заспиваше 

смъртния Си сън. Сега ние, като Невяста, с нетърпение очакваме сватбената вечеря на 

Агнето, където ще Го видим лице в лице и ще се съединим заедно с Него завинаги. 
Божията благодат е наистина удивителна, понеже Неговата милост е повече от 

нашето осъждение. Въпреки че заслужавахме смърт, Той ни изкупи, за да бъдем 

единствената Невяста и другарка на Неговия Син завинаги. Това ни поставя в 

качеството ни на Негови деца. 
Той не ни изкупи, за да ни пороби. Той ни освободи, за да имаме свобода 

(Галатяни 5:3). Той не иска да работим за Него. Но Той ни изкупи, за да бъдем Негови 

съработници, рамо до рамо. Не можем да направим нищо ценно за вечността отделени 

от Него. И е толкова глупаво да смятаме, че можем да направим каквото и да било за 

Него. Можем да сторим нещо приемливо и даващо живот само когато сме с Него, чрез 

Неговата сила, Неговия живот и Неговия Дух. 
 
ПРИЕМЛИВА ЖЕРТВА 

Жертвата на Авел бе приета, защото той последва модела, който Бог бе 

установил в Градината. Трябваше да бъде убито и принесено невинно животно, за да се 

прикриеше голотата и престъплението на човека. 
Авел бе пастир на стадото. Бог даде тревата, зърното и водата, които хранеха 

стадото му. Авел само им беше настойник. На определеното време Авел отделяше 

първородното от агнетата, за да го принесе на Бога. 
Неговият брат Кайн беше земеделец. Той засяваше, тореше, обработваше и 

прибираше реколтата, но когато Бог отхвърли неговата жертва, той се разгневи и 

завидя на брат си. 
И Господ каза на Кайн: Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? 

Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред 

вратата и се стреми към теб; но ти трябва да го покориш (Битие 4:6-7). 
Бог не отхвърли Кайн - Той отхвърли неговия принос. Кайн не можа да направи 

тази разлика. Той се почувства изолиран и отхвърлен. Бог забеляза това и го насърчи да 

направи правилното нещо, за да победи греха, който стоеше при вратата. Кайн имаше 

същата възможност като Авел да представи приемлива жертва, но не се вслуша в 

Божия съвет. 
Най-вероятно Адам бе научил синовете си, че животинската жертва е 

приемливият начин да се направи принос на Бога. Иначе откъде Авел щеше да знае 

какво да стори? Може би приносът на животно изглеждаше доста обикновен за Кайн 

Може би той искаше да жертва нещо, което сам бе произвел. Каквато и да е причината, 

като че ли Кайн бе твърде зает да се труди за Бога, вместо да се труди заедно с Него. 
По-лесно е да нападаме хората около нас, отколкото да си признаем, че сме 

направили нещата по свой собствен начин и със своите собствени сили. И така Кайн 

въстана и уби брата си, за когото смяташе, че е повече обичан от Бога. Кайн каза това 

на брат си Авел. И когато бяха на полето, Кайн стана против брат си Авел и го уби 

(Битие 4:8). 
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НЕГОВИЯТ ТРУД ИЛИ НАШИЯТ ТРУД?  

Когато работим за Бога вместо с Бога, ние изгубваме от погледа си Божия 

характер, природа и перспектива. Нашите мотиви се изопачават. 
Възгордяваме се от личните си постижения (виж колко много труд съм 

положила), ставаме религиозни (като служим на Бога по своя си начин вместо по 

Неговия), ставаме легалисти (поддавайки се на ограниченията, поставени от хора) и 

осъдителни (критикувайки всичко, което е извън нашите разбирания). Скоро ние 

представяме делата на своите ръце и труда на плътта си пред Бога, за да приемем 

благословение. Но Той няма да благослови това. 
Объркани, започваме да се караме със своите братя. Завистта настройва сърцата 

ни против тези, чийто труд е приемлив пред Бога. Изкушаваме се да повярваме, че 

заслужаваме повече, понеже полагаме повече усилия. Защо другите трябва да са 

благословените? Врагът иска да ни измами да повярваме, че те са отместили и 

присвоили благоразположението, което се полАгар на нас. 
Божието благоразположение и приемане са на разположение на всички. Но ние 

можем да ги получим при Неговите условия, не при нашите. Бог ни дава праведност, 

която е родена от Духа и която нашият естествен ум не може да схване (Галатяни 5:5). 

Тя не може да бъде спечелена с дела; затова и не може да бъде задържана от тях. Тя е 

дар. Ние приемаме този дар поради Исусовата праведност и Божията любов. 
Религията е себеправедна и носи ограничения. Тя ражда плод с много труд, 

докато Духът принася плод без усилие. За нещастие мнозина жени в Църквата са заети 

да бъдат "религиозни съпруги", докато Бог чака и търси да намери любяща Невяста. 

Вярвам, че Бог иска да спечели Невяста изсред Църквата Си - такава, която Го обича, 

защото не може да живее без Него. 
 
НЕВЯСТА ИЛИ СЪПРУГА  

За да обясним понятието невяста, нека да погледнем историята на Анна. Анна бе 

една от двете съпруги на Елкана. Тя е спомената първа, което показва, че той се е 

оженил първо за нея. Може би поради нейното безплодие Елкана е решил да си вземе 

втора съпруга, Фенина. Втората съпруга на Елкана му роди много деца, докато 

безплодието на Анна продължило с години. Анна била обичана много от съпруга си и 

все пак в сърцето й съществувал глад за повече. Това става очевидно, когато 

семейството отишло да се поклони пред Господа. 
И една година, когато настъпи денят, в който Елкана принесе жертвата си, той 

даде дялове на жена си фенина; на всичките й синове и на дъщерите й; а на Анна даде 

двоен дял, защото обичаше Анна. Но Господ беше затворил утробата й. А съперницата 

й я дразнеше много, за да я накара да тъжи, затова че Господ беше затворил утробата й. 

Така ставаше всяка година. Колкото пъти отиваше в Господния дом, всеки път фенина 

я дразнеше; а Анна плачеше и не ядеше (1 Царе 1:4-7). 
Въпреки че Анна бе почетена с двоен дял от съпруга си, тя не можеше да се 

зарадва, защото бе измъчвана от своята съперница. Защо Бог допускаше това? 

Обърнете внимание, че Бог, не дяволът, бе затворил утробата на Анна. Защо? Вярвам, 

че Бог бе сторил това, за да предизвика глад за Бога в нея, глад много по-голям 

отколкото едно дете може да удовлетвори, глад, който само Той може да засити. 
Анна обичаше съпруга си, но тя бе научила от това противопоставяне, че той не 

бе източникът на нейния живот. Бог бе това. Тя виждаше как фенина ражда синове на 

съпруга си. Името на Елкана бе потвърдено. Но Анна копнееше за повече. Без значение 
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колко мило се отнасяше съпругът й към нея, той не можеше да запълни разяждащата я 

празнота в сърцето й. 
Съкрушеността и смирението бяха вплетени в природата на Анна. Целият този 

копнеж, разочарование и страдание бяха сътворили утроба, която можеше да носи 

пророческо семе. 
Вярвам, че Анна беше невяста. Понеже Бог бе източник на живот за нея, тя бе 

даваща, а не вземаща. Ето защо Анна бе обичана от своя съпруг повече от фенина, 

въпреки че наглед тя бе Далас много по-малко. 
Година след година тя се молеше за син. В началото мотивът, с който се е 

молела, може би е бил: "Боже, дай ми син заради името на мъжа ми." След това 

молитвата може да е станала: "Боже, дари ме със син заради съперницата ми." Но 

когато най-накрая молитвата й се оформи като: "Боже, дай ми син и аз ще го дам на 

Теб", Бог удовлетвори желанието й. 
Анна направи обрек като каза: Господи на Силите, ако наистина погледнеш 

благосклонно към скръбта на слугинята Си, ако Си спомниш за мен и не забравиш 

слугинята Си, а дадеш на слугинята Си мъжко дете, то ще го дам на Господа за 

всичките дни на живота му и бръснач няма да мине през главата му (1 Царе 1:11). 
Анна бе призовала Божия живот да дойде в една празна и безплодна утроба. И 

това не просто бе естественият живот на дете, но на дете отделено за Бога и вдъхновено 

от Него. От отчаянието си тя освети и зачена детето Самуил. Той стана пророческият 

глас на Бога до един заблудил се и изгубен Израел. 
И двете жени бяха омъжени за един и същ съпруг, но имаха много различни 

взаимоотношения, фенина бе религиозната съпруга, докато Анна бе влюбената невяста. 

Ето няколко черти, по които двете жени се различават: Анна Безплодна Обичана 

Съкрушена Благочестива Себеотречена Невяста фенина Плодна Използвана Горда 

Религиозна Търсеща своето Съпруга Анна бе безплодна и обичана, докато Фенина бе 

плодна и използвана. Анна бе съкрушена и търсеше Бога, а не просто някакви 

религиозни ритуали, фенина се гордееше със своите деца и се задоволяваше с 

религиозността. Тя презираше Анна, защото Анна бе обичана от Елкана, въпреки че не 

можеше да му роди деца. Анна се отказваше от радостта да отгледа свое собствено 

дете, защото искаше да го подари на Бога. 
Фенина изглежда се интересуваше само от себе си и чувствата на другите 

нямаха значение за нея. Анна бе любовта на своя съпруг, докато фенина бе само негова 

съпруга. 
След Самуил, Анна роди още пет деца, докато фенина престана да ражда (1 Царе 

2:21). Тя вече бе изпълнила своето предназначение. 
Като че ли природата и мотивите на Анна се различаваха значително от тези на 

фенина. Можем да доловим природата на Фенина в пророческата молитва на Анна при 

посвещаването на Самуил: Не продължавайте да говорите горделиво; да не излезе 

високомерие от устата ви; защото Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. 
Ситите се пазариха да получат хляб; а гладните престанаха да гладуват. Дори и 

не плодната роди седем, а многодетната изнемощя (1 Царе 2:3,5). 
Фенина се утешаваше с децата, които бе родила. Тя бе сита, докато Анна 

гладуваше. Сега фенина гледаше как децата й биваха измествани от тези на Анна, 

възлюбената съпруга. 
Вярвам, че тези две съпруги пророчески представят състоянието на Църквата. 

Има безплодни невести, искащи повече, и има сити съпруги, които остават безмълвни. 

Невестите обичат Бога и Бог ги обича. Те са в близки взаимоотношения с Него. Те са 



Предай се на Бога с любов 

 

24 

 

били съкрушени и смирени поради враговете си. Гонението е изработило свят характер 

на кротост в тях. Те няма да се възползват от славата, но ще я върнат цялата на Бога. Те 

не са забравили защо обичат - те са Неговата Невяста. 
 
КАКЪВ Е ТВОЯТ АПЕТИТ?  

Това, което видях Бог да прави в миналото, и това, което Го виждам да прави 

сега, е чудно в очите ми. Но аз гладувам да видя още, да вкуся, да докосна. Радвам се за 

това, което Христовото Тяло е преживяло, но копнея за повече. 
Желанието за повече започна да се разбужда в сърцето ми, докато не почувствах, 

че съм бременна с него. Тогава Бог ме предизвика: "Ако искаш повече от това, което си 

видяла, ще трябва да станеш нещо повече, отколкото някога си била. Ще трябва да 

дадеш нещо повече, отколкото някога си давала." При всяко ново ниво в нашето ходене 

с Господа нараства и нивото на посвещение и отделяне. 
Една сутрин, докато се молех за семейството ми, помолих Бог да увеличи техния 

глад за Него. Дълбоко в духа си чух отговора Му: "Ако твоите деца не са гладни, то е 

защото вече са сити." Точно както естественият глад ни спохожда, когато сме празни, и 

си отива, когато сме сити, така е и с глада за Духа. Затова аз ще чувствам глад само ако 

не съм вече сита. За да придобия този духовен глад, ще ми е нужно да постя относно 

всичко, което не е от Бога и се опитва да ме изпълни. За да ни стане по-ясно, нека още 

веднъж погледнем Анна. 
Анна се отказа от своя двоен дял на храна и благоразположение и падна на 

колене пред Бога. Тя отказа да приеме утеха от благоразположението на човеци. Но 

копнееше за благоразположението на Бога. По нейно време да си безплодна беше укор. 

Когато съпругът й даде двоен дял от храната на религиозното пиршество, това 

означаваше за присъстващите: "Обичам тази жена. Въпреки че не ми е родила дете, тя 

има моето благоразположение." Но Анна бе дошла до мястото, където този двоен дял 

от любовта и благоразположението на нейния съпруг не й бе достатъчно. И така тя 

извика към Бога, със съзнанието, че единствено Той можеше да задоволи нуждата й. 
Намирайки се посред религиозните ритуали и светските изкушения, за нас е 

важно да се отречем от тези краткотрайни удоволствия и да извикаме за още. Подобно 

на Анна трябва да се обърнем към Всесилния и да не спираме да викаме към Него, 

докато Той не удовлетвори копнежите ни. Трябва да лишим душите си от удобството 

на временното и да потърсим вечното. 
Наситената душа се отвръща и от медена пита, а на гладната душа всичко 

горчиво е сладко (Притчи 27:7). 
Този пример не ни говори просто за естествената храна. За тези, които копнеят 

за Бога, дори поправлението, идващо от Него, е освежително. 
Ето защо безплодната може да запее: Весели се, не плодна, която не раждаш; 

запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; защото повече 

са синовете на самотната, отколкото синовете на омъжената, казва Господ (Исая 54:1). 
Бог ни призовава да се върнем към първата си любов. Там ще намерим сила и 

подкрепа да останем невяста. 
Джон и аз имаме четири деца. Те всички са плод от нашата близост. Ние не 

ставахме интимни, за да имаме деца. Имаме деца вследствие от тази интимност. По 

подобен начин, Бог иска нашето духовно потомство да бъде следствие от нашата 

близост с Него. Не бива да следваме Исус, защото ще получим спасение, пари, 

служение и помазание или каквото и да е друго. Всичко това ще намерим, когато 

изгубим себе си в Него. 
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Преди около пет години, когато се приготвях да говоря на едно женско 

събиране, се молех със същата стара и набожна молитва: "Боже, моля Те да ме 

използваш да послужа на тези жени..." Бог ме прекъсна с един въпрос. 
"Лиза, била ли си използвана някога от приятел? "Да", отвърнах колебливо аз. 
"Хареса ли ти!" "Не. Почувствах се предадена." "Била ли си използвана от 

приятел ?" "Да", отвърнах аз. 
"Хареса ли ти?" "Не. Почувствах се недооценена и омърсена." Тогава Бог ми 

отвърна: "Аз не използвам хората. Сатана прави това. Аз ги изцелявам, помазвам, 

преобразявам и ги привеждам в Моя образ, но не ги използвам. " Бях шокирана. Винаги 

съм била учена да се моля по този начин, но внезапно открих колко абсурдно е било да 

гледам на Бога като на използвач, който взема. 
Бог ми каза, че се наскърбява, когато Неговите служители Му позволяват само 

ограничен достъп до някои области от тяхното служение и в същото време Му 

забраняват достъп до други области. И областите, в които най-често му отказваме 

достъп, са личният ни начин на живот. 
Областите, които не предаваме на Бога, накрая се превръщат в място на нашето 

грехопадение. Често пъти съм чувала хората да казват: "Просто не разбирам как някой, 

който е бил така помазан да проповядва, може да стане алкохолик или да тормози 

семейството си, или да извърши прелюбодейство. Бог го бе употребил по такъв мощен 

начин. Как е възможно това да се случи?" Бог иска да премине през всяка област от 

нашия живот, не само през сферата на служенето ни. Ние сме тези, които възпираме 

Бога. Моля се Неговото помазание да се разпростре върху всяка област от моя живот и 

нито една да не бъде пропусната от Неговото присъствие. 
 
ПОЗНАТА ОТ БОГА 

Знаем.,, че ние всички имаме знание. Но знанието възгордява, а любовта 

назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, то още не е познал, какво трябва да познава. 

Но ако някой люби Бога, той е познат от Него (1 Коринтяни 8:1-3). 
Не големината на нашите знания произвежда живот. Животът се намира в 

знанието, което живеем. Кое е по-добре - да имаме знание за Бога или да бъдем познати 

от Него? Ти може да познаваш някого и пак да нямаш взаимоотношения с него. 

Изключително важно е да бъдем познати от Бога. 
Когато Исус говореше в евангелията относно влизането в Божието царство и че 

то ще бъде забранено за някои, ето какво обяснение последва: " Махнете се от Мен, 

понеже не ви познавам." Те Го познаваха, но Той не ги познаваше. Колко е трагично да 

познаваш някого и да не отделиш време този човек да познае теб. Псалмистът извика: 

Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми (Псалм 139:23). Той искаше Бог да се задълбае 

и в най-дълбоките процепи на неговата душа, докато не бъде познат от Бога. В този 

процес ние сме преобразявани в светлината на Неговото Слово. 
Чрез този процес можем да развием сърце, което е в състояние да обича Бог. Ние 

се преобразяваме от съпруги в невести. Копнейте да познаете, както сте били познати, 

за да обикнете така, както сте били обикнати. 
Откъс от дневник 
Обичам те. Искам да се радваш в това. Приеми свободно тази любов и 

поправлението, което е в ръката Ми. Не бягай от Мен, а към Мен, защото ти си 

присадена и не бива да скъсваш, нито да опъваш връзката ни, но просто върви редом с 

Мен. Тичай, когато Аз тичам. Почивай, когато Аз почивам. Изкачвай се, когато Аз се 

изкачвам, скачай, когато Аз скачам. Напред и нагоре се устреми към твоята съдба, 
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която е да станеш като Мен. Тази съдба ще бъде подкрепена, когато си до Мен. Не се 

опитвай да сториш това със собствените си сили. Единственото, което ще стане, е да се 

върнеш при Мен разочарована. Защото работата, която Аз върша, я върша бързо и с 

успех, и тя дава много плодове и радост. Приеми и от двете, докато вървиш, защото 

няма да те оставя да се умориш, нито да свърши силата ти, но ще намериш освежаване 

в общите ни дела. 
Пътищата ми не са тежки, но леки и спокойни, усъвършенствани в покорство и 

любов. И така седни при нозете Ми и Ме познай. 
Стихове, които се отнасят до този откъс: Матей 11:29-30; Лука10:41-42; Римляни 

8:29; 11:17-21; филипяни 2:12-13; Авакум 12:5-6. 
Ако приемаш своето утвърждаване, одобрение, любов, достойнство, радост и 

сила от другаде, но не от Бога, Той ще ги разклати. 

 

 

6 - РАЗКЛАТИ НИ, ЗА ДА НИ СЪБУДИШ 
 

Когато Бог ни поклаща, за да ни събуди, често се оказваме сред непознати и 

враждебни обстоятелства. Бог ни събужда от съня на сигурното, като ни изтласква 

извън зоната на удобството. С този термин назовавам всичко, което ни е познато, 

очаквано и неизменно под наш контрол. 

На нас ни е удобно, когато се случва това, което очакваме. Радваме се, че 

околните ни разбират и подкрепят. Предпочитаме да имаме сигурни доходи. Но когато 

се сдобием с цялото това удобство, лесно можем да бъдем приспани с лъжливо чувство 

на сигурност. 

Бог е повече загрижен за нашето състояние, отколкото за нашето удобство. 

Понякога Той разклаща гнездото ни, за да направи удобните неща неудобни. 

[Господ] Като орлица избутва полека орлетата от гнездото си, кръжи над 

пилетата си, разпростира крилата си, и ги вдига, за да ги подеме на крилата си 

(Второзаконие 32:11). 

Ето как се учат да летят младите орлета. Те се раждат в много удобно и 

безопасно гнездо, което е застлано и изолирано с пух от майката. Всеки ден се донася 

прясна храна. Но идва денят, когато собственото им оцеляване е застрашено, ако 

продължат да живеят в това удобно гнездо. И така майката орлица прави 

гостоприемното и безопасно гнездо неудобно и опасно. 

Орлицата сграбчва гнездото със своите нокти и започва да пляска с криле, като 

издухва всичкия удобен пух, който се е насъбрал вътре. Тя разкъсва това, което толкова 

внимателно е съградила. После взема всяко орленце и го поставя извън гнездото, 

духано от вятъра. Ето оттук младите орли се учат да летят. Ти не можеш да изпробваш 

крилете си, ако продължаваш да си седиш в гнездото. 

Когато Бог започна сериозно да ме обучава да летя, се почувствах така, сякаш 

нямаше за какво да се уловя. Като че ли моят живот представляваше едно море от 

несигурност. Всяко нещо, което преди това бе сигурно, сега се намираше в преход или 

се тресеше. Понякога положението бе толкова крайно, че лежах в леглото и напрягах 

ума си да разбера защо цялото това разместване се случваше. 

Нямахме пари. Хората бягаха от нас. Чувствах се самотна, изолирана, 

неразбрана и гонена. Молех се и виках към Бога за водителство, но само чувах 

въпросите ми да се връщат към мен без отговор. Не можех да намеря почивка. 
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Струваше ми се, че ужасно биех на очи, сякаш че ходех с огромна табела на 

главата си, която всеки освен мен можеше да забележи и прочете. 

Нуждата ми бе толкова очевидна, че направо отблъскваше хората. Като че ли 

никой около нас не разбираше защо и през какво преминавахме. 

Отдавна се бях изморила от опитите си да си обясня всичко и да искам съвет от 

Бога. Като че ли никой не можеше да ми помогне. Имаше причина за това. Не от хора 

трябваше да получа помощ. Бог искаше да намеря моите отговори в Него. Той 

произвеждаше глад и неспокойствие в мен. 

Джон също преминаваше през подобно огнено изпитание. В началото се 

опитвахме да говорим на тази тема. Може би никога не трябваше да напускаме Далас 

Може би сега сме под атака на дявола! Скоро напълно се объркахме в мислите си. 

Според Джон преминавахме през период на пречистване. Но аз се опитвах да 

проумея смисъла на всяка подробност. 

 

БЕЗ КРАТКИ ПЪТИЩА  

Една сутрин Джон се прибра у дома съвсем развълнуван от времето си 

прекарано в молитва. Бог му бе говорил. Поне имаше един човек в този дом, който 

можеше да чува от Бога, си помислих въодушевено и станах цялата слух. 

Джон ми каза, че току-що бил в една пуста нива, където се молел, когато Бог му 

казал да се огледа. Джон забелязал една малка площ, осеяна с ниска трева, после до нея 

голямо петно от прашна земя и непосредствено до това петно - огромна площ от висока 

трева. 

Бог казал на Джон, че късата трева представлявала помазанието, което той имал 

в живота си досега; прашната земя представлява пустинята, през която предстои да 

премине, а високата трева - помазанието, което очаквало Джон след като преминел 

пустинята. 

Развълнувах се, защото си помислих, че сигурно вече сме към края на самотната 

пустиня. Джон попитал Бог сега в коя част се намирал с мисълта, че сигурно е в края на 

пустинята. 

Но Бог ясно му отговорил: "Ти си в края на ниската трева". 

Разочаровано попитах Джон: "Нима това са думи на изграждане? Да не би да се 

очаква от мен да съм щастлива да чуя, че нещата ще станат още по-зле преди да се 

оправят?" Искаше ми се да има по-пряк път. 

Скоро мисълта за някакъв изход така ме погълна, че пропуснах да схвана 

смисъла на този процес. Така се бях втренчила в пустинята, че не разбирах, че именно 

пустинята ми даваше отговорите на моите молитви - Бог да сътвори чисто сърце и да 

отдели ценното от плявата. 

Една вечер, докато се самосъжалявах безкрайно много, влезнах във ваната си и 

започнах да плача. Бях бременна в шестия месец с втория ни син. Ситуацията беше 

такава, че и Джон всеки момент можеше да си загуби работата. Чувствах се неразбрана 

и гонена. Вярвахме, че се покоряваме на Божията воля и се чудехме защо се случва 

всичко това. 

В този момент Джон случайно се прибра вкъщи и завари своята напълняла 

бременна съпруга да ридае във ваната. Дори не бе нужно да ме пита за причината, 

поради която плачех. Когато ме погледна, аз просто му излях всеки мой страх, 

съмнение и безпокойство, което имах. "Защо, защо, защо?", го питах аз. 
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Джон ме попита тихо: "Лиза, какво бе молила Бог да направи в твоя живот? Ти 

за мебели и за дрехи ли се молеше?" В този момент ми се искаше да се бях молела за 

благословения вместо затова, през което преминавах. 

Джон продължи да ме пита: "За какво се молеше?" "Помолих Бог да ме 

пречисти," смотолевих в отговор аз. 

"Ами, точно това и получаваш", отвърна Джон и излезе. 

Знаех, че Джон бе прав. Но не това ми се искаше да чуя точно в този момент. 

Искаше ми се да чуя от него нещо като: "Бедничката ми. Ти си бременна, а пък аз всеки 

момент ще изгубя работата си. Ела при мен да те утеша." Не ми се щеше да ми говори 

сякаш се намира в църква и ми изнася проповед. Нуждаех се от съчувствие. 

"Боже, дори съпругът ми не ме разбира. Защо ме подлАгаш на преобразяване 

точно когато съм бременна?", оплаках Му се аз. 

Той отвърна: "Защото сега е времето, когато се чувстваш най-уязвима." Той 

определено беше прав. Чувствах се изключително уязвима. 

Треперех цялата. И това, от което се тресях, бе Той. Бог ще избере времето, 

когато ние се чувстваме слаби и несигурни, и ще го употреби за нашето благо. 

Чийто глас разтърси тогава земята; а сега Той се обеща, казвайки: "Още веднъж 

ще разтърся не само земята, но и небето." А това "още веднъж" означава премахването 

на ония неща, които се клатят, за да останат тези, които не се клатят (Евреи 12:26-27). 

Чувствах се неудобно, защото преживявах Божието разтърсване във всеки 

аспект от живота си. Неговото разтърсване отстранява само това, което е временно, и 

оставя онова, което е от Неговото царство (ст. 28). Оттогава се научих да ценя този 

процес. Искам да споделя пет неща, които се постигат чрез това разтърсване. 

1. То те събужда. 

Когато децата ми са заспали дълбоко, често ми се налага да ги разтърся, за да ги 

извадя от дълбокия им сън. Бог върши същото със Своите деца - разтърсва ги, за да ги 

събуди. Разтърсването със сигурност не е най-приятният начин да бъдеш събуден от 

някого, но затова пък е най-успешен. Веднага ококорваме очи и приковаваме 

вниманието си към този, който ни е разбудил. 

2. То прибира узрелия плод. 

Живея във Флорида, където има изобилие от портокалови горички. Когато стане 

време да се берат узрелите цитрусови плодове, фермерите използват механизация, 

която включва механична ръка, която сграбчва стъблото на дървото и го разклаща. 

Узрелите плодове се събират върху опъната отдолу мрежа. Само онова, което е узряло, 

пада свободно. Божието разтърсване в живота ни също прибира това, което е узряло -и 

добро, и лошо. Ние виждаме резултата от семето, което е било посято по-рано. 

3. То премахва това, което е мъртво. 

Когато вятърът духа достатъчно силно, той разтърсва мъртвите листа от 

дърветата. Сухите клонки и вейки също биват разпилени от вятъра. 

Само това, което е живо, остава на дървото и оцелява след бурята. 

Когато Бог ни разтърсва, само нещата, които са от Неговото царство, ще останат 

непокътнати. Бог ни разтърсва, за да премахне мъртвите дела и безжизнените стави. 

Няма причина да се страхуваме от премахването на старото и мъртвото. Това е 

начинът, защото живият Бог знае, че мъртвите дела ни смазват и представляват огнена 

заплаха. 

Всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, 

понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е (1 

Коринтяни 3:13). 
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4. То ни укрепва и основава. 

Това, което издържи на разтърсването и остане след това, ще бъде по-близо до 

основата си. 

Двамата със съпруга ми веднъж пътувахме с международен полет и трябваше да 

направим междинно кацане на остров Грам, където току-що се бе случило 

земетресение. По целия остров имаше разрушени хотели, понеже строителите си бяха 

спестили труда и средствата да изградят по-дълбоки основи и на твърда скала. 

Сградите се разместиха по време на земетресението и потънаха до мястото, където 

срещнаха по пътя си здрава скала. 

Нашата основа трябва да бъде Исус Христос. Всичко, което се мъчим да 

построим и което не е изградено на основата Исус Христос, ще падне. 

Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус 

Христос... Този, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда (1 

Коринтяни 3:11, 14). 

Бог ни разтърсва, за да останат нещата, които не могат да се поклатят. Неговото 

разклащане премахва всяко нещо, което е излишно и което ни отделя или впримчва. 

Това ни дава възможността да строим отново върху правилната основа - Христос. 

5. То обединява. 

Представете си, че поставите в един буркан чаша червен пясък и чаша син пясък 

и след това го разклатите. Вече би било почти невъзможно да отделите синия от 

червения пясък. 

Когато Бог разклаща Църквата, Той я обединява Ние се събуждаме, спираме 

дребните междуособици и осъзнаваме това, което е важно. 

Когато преживяваме лично разтърсване от Бога ние се вплитаме все по-близо в 

Него. Връзките, произведени от страданието, се късат по-трудно от тези, произведени в 

благоприятни времена. В добрите времена често пропускаме Божието присъствие, 

защото сме заобиколени от много други, които декларират своята подкрепа и безкрайна 

вярност. Но когато дойдат времена на страдания, само Той остава верен, укрепявайки 

връзките на Неговата любов. 

 

БОГ СТРОИ ОТНОВО  

Едно предупреждение: когато Бог е разклатил някоя област от живота ти, не се 

опитвай сама да я възстановиш. Позволи Му да възстанови само онези неща които Той 

иска да изгради в живота ти. Не забравяй, Той е Този, Който извършва разклащането. 

Той разклаща домовете ни, за да види върху какво са основани. Това разклащане 

ще изкара наяве всеки скрит идол в живота ни. Идол е нещо, на което предаваме силата 

си или от което черпим силата си. 

Ако ти приемаш своето утвърждаване, любов, радост и достойнство от друго 

място, освен от Бога, Той ще го разклати. Господ не прави това, за да те обърка, а за да 

приемеш живот от Него. Той знае, че всичко друго ще те разочарова. 

След всяко разклащане виждаме собственото си състояние по отношение на 

Божията истина. Виждаме себе си в светлината на Божия стандарт. 

Когато се покорим на Божията истина, преживяваме свобода. Ние ще запазим 

свободата, ако станем отговорни. Не истината, която познаваме, а истината, която 

живеем, ще ни направи свободни. За да бъдем отговорни, трябва да бъдем покорни. 

Не бихме дарили същата свобода на едно непокорно дете, каквато бихме дарили 

на отговорното и покорното. Непокорното дете би употребило свободата си, за да се 

разбунтува. То би объркало роптаенето със свободата. Бунтът не води към свобода. Той 
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донася робство. Само чрез покорство можем да достигнем истинската свобода. Според 

както Святият Дух ти дава истината в сърцето ти, така я приемай и върви в нея. 

Нека Божието Слово стане плът в живота ти. 

Откъс от дневник 

Поставил съм ръката Си върху теб. Същата ръка, от която идва помазанието, 

дава и изпитанието. Затова не се противи на Моята работа в теб. 

Добро е да се обновяваш и укрепяваш, да се променяш и пречистваш. Ново нещо 

ще извърша в теб, нов пламък ще запаля. Приготвям съд за този пламък. Лампа за тази 

светлина, лампа, която не е с тъмно стъкло и не спира светлината. Ще ти дам почивка, 

Мое дете, затова не бой се; облегни се на Мен, докато пътуваме забързано към това 

ново място. 

Стихове, отнасящи се до този откъс: Исая 41:13; 43:19; Матей 5:14-16; 11:28; 

25:1-13; 2 Тимотей 2:21. 

Твоят истински образ не е отражението, което виждаш в огледалото. 

 

 

Втора част  - ПЛОДЪТ НА СТРАХА 
 

7 - ТИ НЕ СИ ТОВА, КОЕТО ВИЖДАШ! 
 

Когато се погледнеш в огледалото, какво виждаш? Най-вероятно, както повечето 

жени, веднага можеш да си съставиш списък от всякакви недостатъци, кривини и 

бръчки и само едно две достойнства. Твоята естествена оценка може да е вярна, но 

трябва да запомниш нещо: Това, което виждаш, не е това, което си. 

Ти си нещо, което никой друг не може да види - дори и съпругът ти, приятелите 

и родителите ти. Твоето истинско същество е невидимо за естественото око и често е 

погрешно оценявано според външните ти действия. Твоето истинско аз не е образът, 

който те поздравява от огледалото. Нашият външен образ никога не може точно да 

отрази вътрешната ни природа. Нашият истински живот е скрит. 

Един ден, докато критично наблюдавах своето отражение, Святият Дух ми каза: 

"Какво виждаш?" Аз бързо отговорих: "Една уморена и стресирана майка." Той нежно 

ми напомни: " Ти не си това, което виждаш," Аз веднага започнах да споря, вглеждайки 

се още по-отблизо в огледалото. "Уморена съм и съм притеснена и това наистина си 

личи!" Отново чух: " Ти не си това, което виждаш." Наистина, чувствах се уморена и 

стресирана, но това не беше истинският ми образ. Отражението ми беше вярно, но не 

беше истината. Чувствата ми и състоянието ми подлежат на промяна, но Божията 

истина остава непроменена и вкоренена в Неговото Слово. Аз съм дух, а не тяло. Имам 

тяло, но не съм тяло. Оценявах себе си по това, което имах, а не по това, което бях. 

 

МЯСТО НА ОТКРИВАНЕ 

По-рано работех като рекламен агент за една много известна козметична верига. 

През почивните дни също така работех като гримьор в една телевизия. В качеството си 

на представител на определена марка козметика съм действала на територията на осем 

щата. Почти всеки понеделник вземах самолета и се отправях до някой голям град. 

През цялата седмица се занимавах с преобразяването на жени, а след това се връщах в 

Далас в петък сутринта. Чувствах се чудесно. Отсядах в разкошни хотели, ползвах Рум 



Предай се на Бога с любов 

 

31 

 

сервис, вземах си горещи вани и всяка вечер четях по три часа Библията. И което е най-

хубавото, дните ми преминаваха в това да правя жените да се чувстват добре. 

Винаги ми е харесвало да експериментирам с поставянето на грима, но освен 

всичко, аз бях превърнала това свое умение в талант да прикривам собствените си 

недостатъци. На пет години изгубих дясното си око поради заболяване от рак, а 

размерът и формата на изкуственото ми око се различаваха от истинското ми. Ето защо, 

докато бях ученичка, полагах всякакво старание да накарам двете очи да изглеждат 

еднакво. 

Сега можех да използвам таланта си за благото и на други хора. 

Това, което най-много възбуждаше любопитството ми, бе не поставянето на 

грима върху жените, а това, което се получаваше, когато трябваше да премахна грима 

от жените, върху които работех. 

Жените идваха с увереност при мен, за да си запишат час. Те задаваха 

обичайните въпроси, хвърляха по един поглед върху жената, чиито грим поставях, и 

оглеждаха продуктите и цветовете, с които разполагах. Когато имах нова клиентка, 

издигах параван или я отвеждах в самостоятелна стая. Като изплакнех лицето й, почти 

всяка жена ставаше плаха и започваше да се оглежда предпазливо, въпреки че бяхме 

съвсем сами. Веднага идваха извинения за неоформените вежди и за не дотам 

идеалната кожа. Много от тях се притесняваха и страхуваха. Те искаха да ми дадат да 

разбера, че не така изглеждат в действителност. 

Уверявах всяка жена, че бе красива, като веднага подчертавах нейните 

достойнства във външността й: "Имаш хубави очи" или "Имаш хубава извивка на 

устните". Когато гримът отново заемаше своето място върху лицето на жената, с това 

се възвръщаше и самоувереността й. Тя отново започваше да се чувства безопасно и ми 

задаваше въпроси от рода: "Как успяхте да постигнете това?" или "Докъде да спра с 

молива си за устни?" Скоро ние ставахме най-добрите приятелки. 

Жените често се извиняваха за своята изнервеност, купуваха си огромно 

количество козметика за лице и тяло и си отиваха с ново самочувствие. 

Харесваше ми, когато клиентките си тръгваха щастливи, но все пак в мен имаше 

едно безпокойство от това, че жените се чувстваха така уязвими и непривлекателни без 

своята доза грим. Сякаш че бях открила нещо, от което жената се срамуваше, нещо, 

което тя чувстваше, че трябваше да скрие - лицето си. 

 

КОЙ ПОСТАВЯ СТАНДАРТИТЕ? 

Може би и вие се чувствате по същия начин. И сигурно ще се оправдаете, като 

кажете, че всички жени се чувстват така! Това може да е вярно, но трябва ли да го 

правят всички? Ти не си това, което виждаш! Ние сме се приравнили към един стандарт 

на съвършенство - стандарт, който винаги ще ни прави с недостатък. Този стандарт 

откриваме в големите мАгаррзини и супермаркети, при касите на изхода, откъдето ни 

гледат гримираните лица на жени от модните и фитнес списания. И този стандарт е 

произведен в Холивуд. Този стандарт е поставен от тези, които се трудят за тленното. 

Целият им живот е посветен на това да поддържат някакъв имидж или външен вид. 

Младостта и глупостта се опияняват от този стандарт, докато възрастта и 

мъдростта се чувстват презрени. Това може да се очаква като нещо естествено за света, 

но не за света ми е думата. Сега говоря за Църквата. Ние сме позволили на света да 

определя нашите вкусове и ритъм на живот. Системата в света измерва човека отвън 

навътре, докато Бог мери отвътре навън. Светът гледа на външността и мрази истината. 

Бог обича истината и мрази измамливата външност. 
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ДА ЖИВЕЕШ ПОД ВЛИЯНИЕТО 

Жените на Израел попаднаха под влиянието на културата на своето време. Те 

позволиха на околната култура да им определя действителната стойност на една жена. 

Те украсяваха себе си както езичниците правеха това - употребяваха всичко, за да 

привлекат вниманието върху себе си. 

При това, казва Господ, понеже Сионските дъщери са горди и ходят с извисена 

шия и с безсрамни очи, ходят също ситно и дрънкат с верижка на краката си, затова 

Господ ще удари с краста темето на Сионските дъщери и той ще открие голотата им. В 

същия ден Господ ще отнеме славата на дрънкалките... (Исая 3:16-18). 

Исая продължи да описва с подробности всичките украшения, които Бог щеше 

да свали - скъпоценности, огледалца, забрадки и чантички и дори долните дрехи. Да ви 

се струва познато? След това Той завършва: И вместо благоухание ще има гнилост, 

вместо пояс- въже, вместо накъдрени коси - плешивост, вместо нагръдник - опасване с 

вретище, и вместо красота - белези от изгаряне (Исая 3:24). 

В крайна сметка влиянието на културата доведе израилтяните до робство и 

пленничество. Те изгубиха цялата красота, към която толкова много се стремяха, както 

и всички украшения, които употребяваха за тази цел. 

 

КРАЛИЦИ НА КАМИЛИТЕ 

Тези жени се различаваха доста от Ревека, която вадеше вода от един кладенец, 

спечели състезанието за красота и заслужи своя принц. 

Девойката беше много красива наглед, девица, която никой мъж не беше познал; 

тя, като слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи (Битие 24:16). 

Ревека не бе украсена със скъпи одежди, които привличаха вниманието върху 

нея. Колко великолепно би се облякъл човек, ако трябва да отиде да вади вода в 

пустинята? Тя бе украсена с добри дела. Тя бе заета да служи на семейството си и 

когато срещнеше странник, го даряваше с гостоприемство. 

И като му даде достатъчно да пие, каза: И за камилите ти ще налея, докато се 

напоят. И като изля бързо водоноса си в поилото, завтече се на кладенеца да налее още 

и наля за всичките му камили. А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да 

узнае дали Господ беше направил пътуването му успешно или не. Като напоиха 

камилите, човекът взе една златна обица, тежка половин сикла, и две гривни за ръцете 

й, тежки десет сикли злато (Битие 24:19-22). 

Нейното служене бе нейното украшение. Тя не бе положила усилия, за да се 

сдобие с обица и гривни. Тя нямаше никаква представа, че щеше да получи това. Тя се 

трудеше, защото беше слуга. 

По подобен начин нашите добри дела ни носят украшение както и Божието 

благословение. Интересно е да се отбележи, че Ревека получи някои от онези неща, 

които по-късно щяха да се отнемат от Сионските дъщери. Не става въпрос за 

скъпоценности. Важен е мотивът. Сионските дъщери бяха твърде горди, за да слугуват. 

Те полагаха усилия и използваха богатството си, за да украсяват и да служат на себе си 

вместо на другите. Когато бедствието дойде, те останаха без покривало и без 

благословение. 

Бог не ни казва да захвърлим своя грим и украшения. Аз нося грим и 

скъпоценности, но не за това се трудя в живота си. Важното нещо е за какво 

изразходваш силите си и как измерваш истинската си стойност. На какво позволяваш 

да влияе в живота ти? Дали украсяваш скритото със същия ентусиазъм, с който 
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украсяваш и външното? Ако трябва да бъдем честни, повечето от нас ще признаят, че 

това не е така. Ние издокарваме в парадна форма външната си обвивка и забравяме за 

вътрешното. Други се разкрасяват външно, за да скрият своето вътрешно състояние: 

Понеже казваш: "Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо", а не знаеш, че ти си 

окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол (Откровение 3:17). 

Необходимо е да спрем да крием своето вътрешно състояние, а вместо това да 

позволим на Бог да ни изцели. Той вече знае нашето истинско състояние и все пак ни 

обича. Освободете се от връзките на естественото и прегърнете свръхестественото. 

Наложително е да се отделим и да се осветим не като съдерем естествените дрехи, а 

като разкъсаме скритото покривало върху сърцата си. 

И разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, нашия Бог; 

защото е милостив и щедър, дълго търпелив и милостив и се разкайва за злото (Йоил 

2:13). 

Когато пожертваме своите желания и права, ние се скриваме под крилата на 

Неговата воля!  

 

 

8 - ДЪЩЕРИ НА ПУСТИНЯТА   
 

Когато Бог ни говори за брак, Той има предвид нещо повече от нашите културно 

ограничени и несъвършени представи за брака. 

Защото твоят съпруг е Творецът ти - чието име е Господ на Силите; и 

изкупителят ти е Святият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. Защото 

Господ те повика като жена, изоставена и наскърбена духом. Да! Жена взета в младост, 

а после отхвърлена, казва твоят Бог. 

Оставих те за малко време, но с голяма радост ще те прибера (Исая 54:5-7). 

Семеен или не семеен, от мъжки или от женски пол, това обещание стои като 

завет за всеки вярващ. Бог говори за Себе Си като Съпруг, който в гнева Си е отстранил 

Своята невярна съпруга, на която по-късно прощава, възстановява я и я привлича пак 

при Себе Си. 

Той използва живи и емоционално заредени аналогии, за да опише Своето 

взаимоотношение с възлюбения си Израел. Но тези аналогии се отнасят не само до 

Израел като народ, те се отнасят и до духовния Израел - до децата по обещание. 

 

НАШИЯТ БРАЧЕН ЗАВЕТ 

Ето с какво се сравнява в Новия завет това взаимоотношение: Затова ще остави 

човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една 

плът. Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христос и за Църквата (Ефесяни 5:31-32). 

Ако ти като вярващ си част от Църквата, това е твоят брачен завет. Принципите, 

обещанията и благословенията, които произтичат от него, важат и за теб. Те са еднакво 

на разположение както за семейния така и за не семейния човек, езичник или евреин. В 

книгата Римляни се разкрива силата на този Нов завет: Или не знаете, братя (защото 

говоря на човеци, които знаят що е закон), че законът владее над човека само докато 

той е жив? Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив; но 

ако мъжът умре, тя се освобождава от мъжовия закон. И тъй, ако при живота на мъжа 

си тя се омъжи за друг мъж, тя става блудница; но ако умре мъжът, освободена е от 

този закон и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж. И тъй, братя мои, и вие 
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умряхте спрямо закона чрез Христовото Тяло, за да се свържете с друг, сиреч с 

възкресения от мъртвите, за да принасяте плод на Бога (Римляни 7:1-4). 

Ние принадлежим на друг. Нашият стар съпруг беше законът на греха и смъртта; 

нашият нов Съпруг е Христос. Ние сме умрели за старото, за да бъдем свободни да 

прегърнем новото. Обърнете внимание, че това ново духовно приложение е обяснено и 

илюстрирано чрез по-долното естествено такова. Използването на естественото, за да 

се обясни духовното, не отрича законите на естественото. Но само ги утвърждава. 

По-дълбоките духовни същности само потвърждават законите на природата. 

Ето защо, приемането на Създателя като твой Съпруг не отменя естествения 

закон за брак. То стои над него и го обгражда със защита и благословение. Приемането 

и прилагането на тази истина води до откровение за брака и неговата цел. Той се 

корени в небесната връзка с Бог. 

Един мъж, Адам, и една жена, Ева, съществуват като едно цяло в съюз със своя 

Създател. Това е Божият свръхестествен план. 

Използвах понятия от естествения свят, за да обясня свръхестествения. По-късно 

в тази книга ще поговоря по-подробно относно естествените бракове. Но сега отново 

ще се върна към духовното. 

До края на тази глава няма да говоря за естественото състояние на омъжената 

или неомъжената жена. Но ще говоря за взаимоотношението между Бог и вярващите. 

Ако Му позволим, Святият Дух ще ни открие Бог като наш Съпруг. Той е 

достоен за нашето доверие и Неговото Слово е достойно за нашето покорство. Моля се 

да четете стиховете от Библията, написани в тази глава, така, сякаш че това ви е за 

първи път. 

 

ВЕЧНА КРАСОТА  

Бог употреби жените, за да опише Своята Невяста и Неговата Църква. Ето защо 

вярвам, че Божиите указания към жените са ключови за всички вярващи. 

Вашето украшение да не е външно, сиреч плетене косата, кичене със злато или 

обличане със скъпи дрехи, но скришният в сърцето живот с нетленното украшение на 

кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога (1 Петрово 3:3-4). 

Обърнете внимание, за Бог е ценно да Му се доверяваме. Той вижда вътрешната 

красота, която другите пропускат. Тази красота никога не остарява, не избледнява и не 

се поврежда. Тя е вечна и безценна. Бог я цени високо. Той пази и охранява това, което 

е скъпоценно в Неговите очи. 

Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе 

си, като се покоряваха на мъжете си (1 Петрово 3:5). 

Ние се разхубавяваме с вечна и неизменима красота, когато се покоряваме и се 

приспособяваме към Божията воля. Когато се отказваме от своите желания и права, ние 

се скриваме под крилете на Неговата воля. Ето едно приложение на Божията вечна 

красота: Както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар (1 Петрово 3:6). 

Когато Сара и Аврам потеглиха за чужди земи, Аврам се уплаши за личната си 

безопасност поради красотата на Сара. Тя бе толкова красива, че царе я искаха за 

харемите си, не само когато бе млада, но и когато навърши седемдесет и осемдесет 

години. Аврам каза на Сара: Кажи, моля те, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай 

теб и да се опази животът ми поради твоята дума. И като влезе Аврам в Египет, 

египтяните видяха, че жената беше много красива. Видяха я и фараоновите големци и я 

похвалиха на фараона; затова жената беше заведена в дома на Фараона (Битие 12:13-

15). 
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Авимелех каза още на Аврам: Защо направи това? Аврам отговори: Направих го, 

понеже си казах: Няма да има страх от Бога в това място и ще ме убият заради жена ми 

(Битие 20:10-11). 

Бог защити Сара дори и когато нейният съпруг постави своята безопасност над 

нейната. Бог се раздвижи в свръхестествената област, за да я защити от царете, които я 

бяха взели в своите хареми. Бог стори това, защото тя бе ценно съкровище за Него. 

Трябва да последваме нейния пример като признаем и се покорим на Божието 

водителство и Неговото върховенство над нас. 

И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване 

(1 Петрово 3:6). 

Сара нямаше свои дъщери. Но това обещание ни казва, че ние можем да станем 

нейни истински дъщери. Вярвам, че ние сме дъщерите по обещание, дъщерите на една 

свободна жена, когато се държим като нашата майка Сара. Това означава да правим 

това, което знаем, че е право, без да се поддаваме на истеричните си страхове и без да 

позволяваме на безпокойството да открадне смелостта ни. 

Сара бе свободна жена. Тя бе оценена и почетена, защото ценеше и почиташе 

своя Бог и съпруг. Агар, от друга страна, бе робиня, пленница, която презираше своята 

господарка Сара. Потомъкът на Агар, Исмаил, гледаше от майка си и по същия начин 

се подиграваше на Исаак. Сара разбра, че трябва да отдели свободния от роба. 

Изпъди слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина 

на свободната (Галатяни 4:30). 

Синът на слугинята не беше единственият, който бе лишен от наследство. И 

робинята също бе изгонена от наследството. И свободната, и робинята имаха един и 

същ съпруг. И двете имаха синове. И все пак взаимоотношенията им с Аврам коренно 

се различаваха. Агар беше преобраз на плътта и робството към плътта, а Сара бе 

преобраз на свободата и обещанието. Ето какво се казва в Галатяни: Но този, който 

беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който бе от свободната, по обещание. И 

това е символ, защото тези жени представляват два завета, единият от Синайската 

планина, който ражда чада за робство, и той е Агар А тая Агар представлява планината 

Агар в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. 

А горният Ерусалим е свободен, който е на всички майка (Галатяни 4:23-26). 

Ето отново обещанието за наследници от Сара. Красотата на Сара бе съвършена 

не само когато бе млада, но и когато остаря! Тя представляваше естествен преобраз за 

вечната и не отминаваща красота, която е скрита в Христос. 

 

КРАСОТАТА НА САРА  

От тези разкази става ясно, че Сара бе жена с изключителна красота. И така нека 

видим от какво бе резултат тя. 

1. Тя изостави всичко, което беше удобно и познато. 

2. Тя последва съпруга си в непозната земя. 

3. Тя живя в палатка в пустинята. 

4. Тя вярваше в Бога и не се страхуваше, нито се безпокоеше. 

Това не беше живот на някаква разглезена царица в царски дворец. Това бе 

живот на постоянни промени и вяра. Тя се установяваше на едно място за кратко, след 

това отново потегляше през пустинята. Винаги чакаше изпълнението на Божиите 

обещания и се доверяваше на водителството на своя съпруг. Тя го почиташе и му се 

покоряваше. А той почиташе и се покоряваше на Бога. Никъде в Словото не се 

споменава тя да се е оплаквала. Никога не се обръщаше назад към онова, което беше 
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оставила. Аврам, бащата на вярата, и неговата принцеса Сара са пример и модел за 

Христос и Неговата Невяста, Църквата. 

Ние сме призовани да направим себе си зависими и покорни на Христос. Той е 

нашата Глава и всички, които вярват, се покоряват на Неговата власт и водителство. Но 

ние нямаме никаква причина да се страхуваме. Той е нашият Създател-Съпруг. Той ни 

е изработил с любов. 

В следващата глава ще разгледаме естественото приложение на тези истини към 

брачния завет. 

Когато чувстваме, че нещата ни се изплъзват от властта ни, ние се опитваме да 

поставим под контрол всичко, до което имаме достъп. 

 

 

9 - ДА МРАЗИШ НЕЩАТА ДА СА ПОД КОНТРОЛ 
 

През 1987 година бях особено напрегната, понеже отчаяно исках да си намеря 

работа и в същото време да бъда съвършена майка и съпруга. 

Моят първороден син нямаше навършена и една година. Все още кърмех, което 

означаваше да се изцеждам, когато съм на работа, и да прекарвам обедните си часове в 

яслите. Бях решена да приготвям неговата храна само от екологично чисти плодове и 

зеленчуци, така че сама се грижех за това. 

Натоварената ми професионална програма дори продължаваше през уикендите. 

В работата си бях изправена както пред професионални, така и пред лични 

предизвикателства. Въпреки всичко се опитвах да изглеждам и да изпълнявам 

задълженията си отлично. Внимавах да не показвам наяве, че се огъвам под товара на 

задачите, които стояха пред мен. За да постигна това, спазвах строг режим и затова да 

контролирам нещата се превърна в мания за мен. 

Обърнете внимание, че никъде не споменах нищо за моя съпруг. Има си причина 

за това: него го бях поставила най-ниско в списъка на важните неща. Оправдавах се с 

мисълта, че той бе голям и можеше сам да се оправя. В края на краищата, останалите 

неща, които бяха по-напред в списъка, можех само аз да свърша. 

И все пак имаше още една по-дълбока причина за моята липса на интерес. Джон 

и аз се бяхме научили да съжителстваме в своите различни светове. Когато се случеше 

тези светове да се сблъскат, от тях се изливаше гняв и нараняващи думи. По това време 

работех повече часове от Джон и бях единствената, която се грижеше за нашето дете. 

Струваше ми се, че Джон напълно нехаеше за моите нужди и за проблемите, които 

имах да решавам. Мислех си, че той не беше поел своя дял от отговорностите. И така аз 

го критикувах, натяквах му, омаловажавах това, което прави, в безплодния си стремеж 

да го променя. 

Джон не беше това, което е сега. Той се намираше в един много неблагоприятен 

преходен период, решен да открие и да изпълни Божиите цели и план в своя живот. 

Това търсене го бе завладяло напълно и той бе пренебрегнал всичко останало. 

Изглеждаше като че ли колкото повече се стремеше да открие Божието водителство, 

толкова повече то му се изплъзваше. Джон стана неуверен и несигурен в себе си. Той 

често се разочароваше от надеждите, които влагаше в едно или друго нещо. 

Аз също бях разочарована и обезсърчена. Започнах да се чудя дали Джон 

въобще може да чува от Бога. Изморих се да работя на пълен работен ден. Исках да се 

прибера у дома при моя син, но се боях да напусна. В своето объркване се отдадох на 

цинизъм, който прерасна в отношението ще повярвам, когато видя. 
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Когато Джон с вълнение споделяше това, което Бог му бе открил, аз въздъхвах и 

въртях очи. Пак се започва, мислех си аз. Ставах много прибързана и невнимателна с 

моите мнения. Придобих грешното впечатление, че Бог бе събрал мен и Джон заедно, 

защото аз бях толкова мъдра (в моите очи) и можех да съветвам съпруга си. Считах го 

за мой неотменен дълг да се отнасям с критична мъдрост и прозорливост към него. 

Често се оказвах права в моите забележки и никога не се бавех да му припомня 

със злорадство: "Виждаш ли, нали ти казах!" Мислех си, че това откровение щеше да 

накара Джон да осъзнае точността на моите съвети и да го привлече още по-близо до 

мен. Но това само породи противоположен ефект. Аз бях всезнайкото, който караше 

Джон да се чувства като неудачник. 

Усещайки, че собствената му съпруга не му вярва, той се отдръпна от мен. 

Скоро започна да се допитва до хора извън семейството ни. И двамата се отчуждихме. 

Продължих да работя на пълен работен ден, а Джон - на половин. Той се молеше 

по няколко часа, постеше, срещаше се с приятели и играеше голф. В същото време аз се 

тревожех за вноските по застраховката, както и за парите за храна. Ненавиждах 

неговото неангажирано отношение. 

Обвинявах го за всичките трудности, в които се намирах. Работодателят ми бе 

предприел големи съкращения и аз се боях за работното си място. Безпокойството и 

напрежението се превърнаха в начин на живот за мен. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 

Факт бе, че ние никога не се бяхме сблъсквали с моменти на криза. Просто 

планирах нещата напред и се безпокоях предварително за всяко нещо, което 

предстоеше. Скоро моите страхове и безпокойства ме погълнаха изцяло. Исках и Джон 

малко да се поизпържи на огъня, на който горях. 

Но колкото и да се опитвах да накарам Джон да сподели част от моите 

безпокойства, той все отказваше. Заявяваше, че Бог държи нещата под контрол. Бях сто 

процента сигурна, че Бог въобще не държеше нещата под контрол. В моите очи, аз бях 

тази, която държеше нещата в ръцете си, но напоследък те като че ли ми се изплъзваха. 

Реакцията ми бе да се паникьосам. Бях убедена, че Джон щеше да се дърпа. "Ами, като 

си загубя работа, кой ще плаща застраховките?" "Наистина ли ще си загубиш работата 

скоро?", питаше той. 

"Не! Разбира се, че не - контрирах аз. - Но представи си, че това се случи. Имаш 

ли някакъв план как ще се оправяме?" "Бог ще ни снабди с план, ако това се наложи - 

отговаряше спокойно Джон. - Лиза, просто предай всичко на Бога." Никога! - мислех си 

аз. - Ако не се погрижа за всичко това, нищо няма да бъде свършено. 

Настъпи такова объркване в живота ни, че удвоих старанията си да поставя под 

контрол всичко, което беше под моя власт. Наумих си да напомням на Джон за всяко 

нещо, което трябваше да се свърши. Натяквах му за боклука, който си седеше в 

кухнята, когато се връщах от работа вкъщи. Мислех, че е изключително важно да 

остана отговорна, а това означаваше да се безпокоя за всичко. И тъй като Джон 

отказваше да правим това заедно, аз се безпокоях колкото за двама. Измъчвах се, 

защото измервах нашето бъдеще и финансова сигурност с моята скромна способност да 

печеля пари. 

Понякога страховете ми придобиваха такива реални и крайни размери, че 

събуждах Джон от здравия му сън, за да го информирам, че нося несправедливо голям 

дял от бремето на безпокойството. "Ако поне приемеш да обърнеш малко внимание на 

тези неща, бих имала възможност да си почина", оплаквах се аз. Но той не от.стъпваше. 
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Отново ми предлагаше да предам най-тежката част от своето бреме на Бога и да си 

легна да спя. Но аз не исках да ги давам на Бога, исках да ги дам на Джон! Написани на 

хартия тези разсъждения изглеждат абсурдни, но по онова време бяха доста логични. 

Моите въображаеми страхове бяха също толкова реални, колкото ако се бяха случили в 

действителност. Някои от вас може да ми се смеят, но други със сигурност виждат себе 

си в моето трескаво положение. 

 

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЯРЕМА 

Да се безпокоиш означава да се дразниш, да се измъчваш, да се тормозиш. Аз 

преживявах всичките по-горе взети заедно. Бях измъчвана, затова на свой ред и аз 

измъчвах. Безпокойството е безверие на практика и то се подхранва от страха. 

Постоянно бях измъчвана от страхове, докато в същото време безпокойството 

задушаваше Божието Слово в живота ми. Умът ми никога не си почиваше, но беше в 

постоянно объркване. -В мислите си се подлагах под бича на всяка въображаема криза. 

Излишно е да се казва, че трябваше да мине доста време преди да позная каквато 

и да е почивка и мир. Напрежението беше моят постоянен другар, а оплакването и 

натякването - моя основна форма на общуване. Бях физически на предела на силите си, 

и все пак неспособна да си почина. 

Дори в съня си се борех със страхове и безпокойства. 

Помислих си, че може би трябва да поразпусна малко преди да си легна. Правех 

опити да постигна това, като си вземах душ или вана преди сън. 

Във ваната се потапях цялата и оставях само върха на носа ми над повърхността, 

за да мога да дишам. Така не беше нужно нито да виждам, нито да чувам каквото и да е 

било, но дори и под водата не можеш да избягаш от това, което е в главата ти. Друг път 

се застоявах под душа, докато топлата вода свършеше напълно, но пак без резултат. 

Все още не можех да се отърва от вътрешните и външните прояви на товар, който ме 

смазваше. 

Напрежението ме бе сграбчило за раменете и врата като строг преподавател. 

Намирах се в безнадеждно положение поради чувството, че съм отговорна за нещо, 

което нямах власт да променя. Моето бреме беше твърде тежко, защото не бях аз тази, 

която трябваше да го носи. 

Една нощ, докато си стоях под душа, извиках към Бога вместо към Джон 

относно тежкия товар, който бях понесла на гърба си. Стенех и обяснявах колко 

смазана се чувствах, понеже не можех да споделя с Джон товара си. В края на 

краищата, ако той въобще не си спомняше за боклука, как можех да му поверя нещо по-

важно? Лутах се ту напред, ту назад, оправдавайки се защо не мога да се откажа от 

контрол над нещата.щ 

"Лиза, смяташ ли, че Джон е добър водач", ме попита Бог тихо. 

"Не, не смятам - категорично отвърнах аз. - Нямам му доверие!" "Лиза, не е 

нужно да имаш доверие на Джон - отвърна Той. - Просто трябва да имаш доверие в 

Мен. Не смяташ, че Джон се справя много добре като глава на семейството, нали? 

Според теб ти можеш да се справиш по-добре. Напрежението и безпокойството, през 

което преминаваш, е товарът и бремето на това да си глава на семейството. За теб това 

е ярем, но за Джон това е мантия. Откажи се от всичко, Лиза." В този момент веднага 

ми просветна! Лидерството в нашия дом беше бреме за мен, защото това не бе място, 

което аз трябваше да заема. Но за Джон това нямаше да бъде бреме, защото Бог го бе 

помазал да бъде глава на дома. Осъзнах как съм се опитвала да заема лидерското място 

в нашия дом. Осъзнах колко критична съм била с всичките обвинения, които съм 
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хвърляла по него. Аз бях съсипвала мъжа си вместо да го издигам и да вярвам в него. 

Той, на свой ред, ми бе предал поста си на власт и аз оплесках всичко. 

Съкрушена спрях душа и сграбчих хавлията. Веднага отидох при Джон в 

спалнята ни. Разплаках се и се извиних за цялото натякване и омаловажаване и 

тържествено обещах: "Джон, ще застана зад теб и ще те подкрепям. Вярвам в теб." В 

този момент не бях сигурна в какво вярвам или подкрепям. Единствено знаех, че Джон 

се нуждаеше от тази подкрепа повече отколкото аз се нуждаех от всичките 

подробности за всяко обстоятелство. Разбрах, че в нашия дом всичко се бе объркало. 

Исках Бог да оправи целия този хаос. На свой ред Джон също се извини за това, че не 

ме водеше и че се бе отдръпнал от мен. Сключихме завет на любов, подкрепа и взаимно 

уважение. 

През същата нощ осъзнах, че вече няма никаква надежда да видя моите желания 

и нужди изпълнени, но не ми пукаше. За първи път от няколко години насам успях да 

спя така, че наистина да си почина. Моят ярем на робството бе отхвърлен.  

 

ЯРЕМ И МАНТИЯ 

За да разберем какво всъщност се е случило, важно е да разберем значението на 

думата ярем. Яремът символизира потисничеството поради някаква тежка отговорност, 

като например дълг или грях. Тази дума представя някакво много тежко бреме, от което 

не можеш да избягаш и което те контролира. Този, върху когото е яремът, няма власт 

над него. Яремът му е господар. Той символизира робство и прислугване. фразата "да 

счупя хомота" или ярема означава да си осигуря свободата. 

Ние сме под робството на ярема всеки път, когато понесем нещо, което Бог не 

ни е дал да носим. И това не се отнася само до взаимоотношенията в брака. Често 

докато проповядвам мога да разпозная кога един човек е под някакво потисничество 

или се намира под властта на страха. Освен разпознаването на външните белези, мога 

също да усетя силата и напрежението на този ярем върху раменете на поробения. В 

духа мога да видя кога човек е превит на две изпод товара, който е понесъл. И така 

човекът се бори и се измъчва в схватката с ярема, но накрая яремът винаги излиза 

победител. Яремът не е даден на човека да го носи. Този принцип важи не само за 

браковете, но касае всяко нещо, което сме понесли, без да ни е дадено да го носим. 

От друга страна, мантията представлява защита, топлина, покривало и 

положение. Тя е скроена така, че да не създава никакви ограничения; наметало без 

ръкави, което се носи над останалите одежди. То е достатъчно голямо, за да скрие 

нещата, които носим в неговите гънки. Нощем то е било употребявано като завивка за 

сън. 

Орнаментите по наметалото са представяли социалното положение и пост. 

Мантията на Самуил е била изработена от майка му като по-малко копие на 

свещеническо наметало. Наметалото на Йосиф е съчетавало много цветове, като така е 

привличало внимание върху него и го е издигало над братята му. Исая и Йоан 

Кръстителят са носели мантии от животинска кожа, обозначаващи тяхното уникално 

пророческо призвание. 

Мантията покрива нашата голота, скрива недостатъците ни, донася провизии и 

заявява нашето положение и власт пред останалите около нас. 

Аз бях поставена под ярем, а на Джон му беше свалена мантията. Не е чудно, че 

се оказахме в такава ужасна бъркотия! Когато се покорих на Божия установен ред 

относно домакинството, моят хомот се счупи, а Джон бе облечен в Божията мантия на 

лидер. И аз също бях покрита, понеже мантията се разгъна и ме покри, като постави 
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мен и семейството на Джон под негова защита. Когато се покоряваме правилно на 

Христос, ние биваме покрити и загърнати във всичко, което Неговата мантия 

представлява. 

Този принцип се отнася до всеки - жена или мъж, семеен или не семеен Христос 

е твоят свещеник, защитник и снабдител на всяка нужда. 

Осмели се да Му се довериш и да се покориш на структурата на властта, която 

Той е установил. Той е нашият Съпруг и Застъпник пред Отца. 

Да мразиш нещата да са под контрол 

 

ПРОЦЕС НА СЪГРАЖДАНЕ  

В началото ми бе много трудно да се откажа от контрола. Но всичките събития 

през тази последна година ме накараха да осъзная, че всъщност никога не съм 

контролирала истински нещата - по-скоро се борех срещу Божия контрол. 

Като се вгледах в бъркотията, която бях причинила, разбрах, че повече не можех 

да се доверявам на себе си. Беше време да отстъпя и да дам място на Божията мъдрост. 

Беше време да се съгради отново това, което бе съборено. 

Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си 

ръце (Притчи 14:1). 

Чрез моите глупави опити да си построя сигурност със своите собствени ръце, аз 

неумишлено съм я съборила. Бях съсипала Божията подредба. 

Ако Господ не съгради дома, напразен е трудът ти (Псалм 127:1). Стана 

крещящо очевидно, че всичкото ми безпокойство и напрежение са се оказали 

разрушителни както за брака, така и за здравето ми. 

Често когато сме объркани от напредването на Божиите дела в живота ни или в 

живота на тези около нас, ние се опитваме да помогнем да се излезе от ситуацията. Но 

вместо да съградим, в крайна сметка събаряме стените на Божията защита върху 

нашите взаимоотношения. И това събаряне се причинява от разрушителното гюле на 

критикуването, омаловажаването, натякването и оплакването. 

В отчаяния си опит да задържа всичко в своята цялост, единствено виждах как 

то се изплъзваше от ръцете ми. Сграбчвах с ръце и стисках здраво, но ръцете ми 

оставаха празни, когато ги отварях, за да видя какво има в тях. Много съм благодарна, 

че Бог изобличи моята глупост преди да беше станало много късно. 

Толкова често се страхуваме да се доверим на Бога да построи нашия дом. И 

така ние вземаме своите собствени планове и започваме да строим. И когато се 

натъкнем на неподвижни стени, неправилни основи и съсипани източници, викаме за 

помощ! Може би ти се намираш в точно такова място. Бог те чака. Той ще излезе от 

сянката, откъдето те е гледал търпеливо да реализираш трескаво своите планове. Ние 

имаме милостивото Му уверение, че Неговият план е най-добър. Неговият план 

включва удовлетворяването не само на нашите нужди, но дори и на нашите най-

дълбоки и неизречени желания. 

Когато престанах да се чувствам отговорна в това да променям Джон, тогава се 

почувствах свободна същата тази енергия да я впрегна в любов към него. Можех 

отново да му се радвам. Бях толкова благодарна за Божията милост, че побързах да 

простя всичко, което намирах за недостатък у Джон. Започнах да търся доброто, а не 

лошото. Въпреки че никое от външните обстоятелства не се промени, напрежението си 

бе отишло. Продължих да работя на пълен работен ден, но сега всичко беше различно. 

Не гледах на себе си като на източник, а на Джон като на проблем. Познах, че Бог беше 

нашият източник и Той беше нашият отговор. 
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Джон също стана различен. Той бе по-улегнал и доволен. Вече не чувстваше, че 

трябва да заслужи уважението ми, понеже аз уважавах поста, който Бог му бе отредил в 

нашия дом. На свой ред той бе много по внимателен. Не беше нещо необичайно за 

Джон да поразчисти къщата и да сготви вечеря, когато се върна от работа вечер. Той 

дори купи чинии и съдомиялна машина със сушилния, за да ме изненада. 

 

НОВ ЧОВЕК 

Наблюдавах как съпругът ми се превръщаше от момче в мъж на Духа. В него 

имаше нова дързост, решителност и власт в живота му. Бог отговори на всяка една от 

молитвите ми и дори надмина очакванията ми. Уважавам съпруга си като Божи човек и 

не защото това е Божията заповед, а защото вярвам с цялото си сърце, че той е Божи 

човек. Аз лично преживях повече мир, власт, защита и помазание върху живота си, 

откакто се отказах от контрол и хвърлих на земята моя ярем. Джон е моят най-добър 

приятел. Той е мой другар и Божие благословение. 

Там, където едно време цареше повсеместно объркване, сега господаруваха 

вярата, мирът и любовта. Всъщност бяхме доволни. Ние се радвахме един на друг както 

и на скъпоценния син, с който Бог ни бе дарил. Точно в тази атмосфера дойде и 

Божието повишение на Джон. Този път нямаше кавги и караници. Когато Божията 

врата се отвори, това беше ясно и очевидно. И двамата се удивихме колко бързо Бог 

постави всичко на мястото си. Сега Бог можеше да ни се довери, защото и двамата 

живеехме в съгласие. Двамата бяхме едно. 

Може би някои от вас са се молили за съпрузите си да се променят. Оставете 

това бреме за вашия Творец-Създател. Това е твърде тежко бреме за вас да го носите. 

 

БОЖИЯТ НОВ РЕД 

Важно е да запомним, че ние сме Божие семейство. Той е наш Баща, а ние сме 

Негови деца. Преди въобще да се появи Църквата във вида, в който я познаваме сега, 

съществуваше семейството. Божият план за нашите семейства е по-добър от нашите 

собствени планове - Той ни дава защита, мир, удоволствие и снабдява нуждите ни. 

Неговият план е добър, защото Той е добър Бог. 

Ние ставаме свидетели на едно възстановяване в мъжете. Бог обръща техните 

сърца отново към Себе Си. Понеже Бог е Отец, Той им напомня за тяхната роля на 

съпрузи и бащи. Когато Бог тръгне, Той иска мъжете да Го последват. Той иска от тях 

да бъдат силни. 

Твърде дълго жените са били обвинявани за слабостта на мъжете. Религиозната 

философия гласеше следното: ако жените се отдръпнат и се снижат, мъжете ще станат 

силни. Истината е, че слабите жени не правят мъжете по-силни. Бог прави мъжете да 

бъдат силни. Бог също прави и жените да бъдат силни. Бог никога не е имал предвид 

жените да възстановяват мъжете. Той е Този, Който ще ги възстанови. Важно е да 

застанем в такова положение, че да можем да приемем благословението на този процес. 

Бог приготвя и изпраща мъжете да водят своите домове в качеството си на 

свещеници, а не на господари. Те няма да са идеалните свещеници. 

Те ще допускат грешки. Но готови ли сме да ги последваме? Бог приготвя 

свещеничество, което да въдвори ред в дома Му. Той ги помазва със сърца, посветени 

на Него. Това показание ще даде на мъжете сърца за техните семейства. 

Това е отговорът на нашите молитви, но готови ли сме ние? Най-вероятно Бог 

няма да направи това по начина, по който ние очакваме или за който се молим. Поради 

някаква причина това може да ни се стори неудобно и непознато. Но в крайна сметка, 
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то ще ни донесе освежаване и обновление. Бог ще се разкрие като Цар и ще приеме 

цялата слава. Неговият план ще вложи в сърцата ни желание. 

 

ЦАРСТВО В ПРЕХОД 

Ние виждаме пример за един такъв преход в историята на народа на Израел. Бог 

бе помазал Давид да бъде цар на мястото на Саул. Саул се бе отклонил от 

водителството на Господа и Той го бе отхвърлил. Бог замени Саул с Давид, човек по 

Неговото сърце. 

Давид се бе свързал с дома на Саул чрез брака си с Михала, Сауловата дъщеря. 

Давид бе спечелил ръката й, като бе победил в битка великана Голиат. Михала скоро 

щеше да превъплъти конфликта между царството на Саул и царството на Давид. 

През царуването на Саул, ковчегът на завета не бе върнат в Божия храм, но 

когато Давид стана цар, той го върна обратно в Ерусалим. В своята радост от 

завръщането на ковчега, Давид се бе самозабравил. Поразен от Божията милост и 

доброта, той свали дрехата си и затанцува пред Господа и целия Израил. 

Но не всеки споделяше радостта на Давид. Михала наблюдаваше от горния 

прозорец този изблик на поклонение. 

А когато Господният ковчег влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата 

дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и танцуваше пред 

Господа, го презря в сърцето си (2 Царе 6:16). 

Михала не бе готова да приеме такава свобода. Тя не можа да схване, че Бог бе 

Този, Който бе отмахнал баща й и бе поставил нейния съпруг на трона. Искаше да се 

придържа към старите порядки на бащиния си дом. В края на краищата, тя бе царски 

потомък, дете на първия цар в Израел. Загърната в гордост, презря Давид, а после го 

унижи пред старейшините му. 

А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата 

дъщеря, излезе да го посрещне и каза: Колко славен беше днес Израилевият цар, който 

се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича 

безсрамно един никакъв човек! (2 Царе 6:20). 

Въпреки че той й бе съпруг и цар, тя не го почете. Може би бе презряла 

свободата му, защото самата тя се чувстваше вързана. 

Както най-често става, и Давид намираше най-голяма съпротива в собствения си 

дом. Михала се бе надявала, че неговата любов към нея щеше да й позволи да го 

контролира. Но любовта на Давид към Бога надхвърляше всяко желание да придобие 

почит и положение в дома си и в царството си. 

А Давид отговори на Михала: Пред Господа, Който предпочете мен пред баща 

ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господния народ, над Израел - 

да! - пред Господа танцувах. И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените 

си очи; а от слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан. Затова Михала, 

Сауловата дъщеря, остана бездетна до деня на смъртта си (2 Царе 6:21-23). 

Планът на Михала имаше обратни последици. Тя злоупотреби със своето 

положение, когато се опита да се възползва от любовта на Давид към нея. Тя не само 

изгуби любовта и благословението на своя съпруг, но и шанса някога да има деца. 

Остана безплодна до края на живота си. Бе изгубила сърцето на човека, когото се опита 

да манипулира. 

Давид обаче се отрече от почитта от хора и от любовта на съпругата си, за да 

отдаде почит и слава на Бога. 
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Тази трагедия ни дава един много важен урок. Не бива да се отнасяме 

презрително към водачите, които Бог е довел в живота ни. Не бива да им се присмиваме 

(на лидерите), когато те дойдат да ни благословят по начин, с който не сме свикнали. 

Те може да не се покланят или да ни водят по начина, по който смятаме, че трябва да 

става това. Запомнете, когато Бог поеме контрол над някой лидер, то е за доброто и 

благото на всички, които се намират под грижата му. 

Този принцип не се свежда само до брака; той представя властта на Христос и 

Неговата Църква. Той символизира прехода от старото към новото, от контролирането 

към освобождаването. Изборът е наш. Ще изберем ли да се насладим на обновлението 

или ще си останем огорчени и безплодни в нашите присмивания? 

 

ДА ГО ПРИЛОЖИМ В ДОМА 

Нека да не свеждаме този принцип само до взаимоотношенията между мъжа и 

жената. Това се отнася до всяка област, където сме изправени пред избора да 

продължим да се държим за старото или да се впуснем към новото. Става въпрос за 

това да изоставим познатото и да се насочим към неочакваното. 

Спомни си последната изминала година от своя живот. Би ли си казала, както аз 

сторих това, че ти си се преуморила страшно много. Изгаряш ли цялата от желание да 

запазиш контрол над области, които Бог никога не ти е давал да носиш на плещите си? 

Мразиш ли вече да държиш нещата под контрол? Помоли Бог да ти разкрие разликата 

между мантията и ярема. Не забравяй, че яремът те поставя под робство, като те прави 

отговорна за нещо, което не е твоя отговорност и не е под твой контрол. Мантията, от 

друга страна, те облича, когато действаш под властта и показанието на Бог, Който те е 

ръкоположил. 

Бог ми яви този принцип в контекста на моя брак. Но той е приложим и в много 

други области. Всяка отговорност, която приемеш, която Бог не ти я дал, ще те зароби в 

ярема. Но когато Бог ти даде призвание, което да изпълниш, Неговата мантия на 

помазание ще ти помогне да го постигнеш. 

Нека да се помолим заедно: Боже, моля Те да ми покажеш всеки ярем, който ме 

е поставил в положение на робство. Помогни ми да ги отхвърля от мен. Господи, 

покажи ми точно сега призванието, което имаш за живота ми. Моля Те за мантията на 

помазанието, което ще ми помогне да изпълня това призвание. 

Господи, помогни ми да възстановя всяка област, която съм разрушил чрез 

отказа си да Те последвам, амин. 

Любовта ни предизвиква да се съмняваме в това, което виждаме, и да повярваме 

в това, което не виждаме. 

 

 

10 – СТРАХЪТ: БИТКАТА ЗА ТВОЯ УМ  
  

Защо някой ще трябва да презира Божия ред в живота си? Защо понякога 

полагаме огромни усилия да задържим нещо, което трябва да пуснем? Защо хората 

искат да запазят контрол над нещата, а не се отказват от този контрол? Защо? Защото 

ги е страх. 

Страхът е коварна сила. Страхът кара разумът и мъдростта да ни напуснат. Той 

ни подтиква да достигнем ръба на безверието. За да преодолеем страха, трябва да 

познаваме неговата природа. Страхът не е състояние на душата или пък някакво лошо 

настроение. Това е дух. 
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Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение (2 Тимотей 

1:7). 

Страхът е дух. Този дух не е от Бога. Но той бива изпращан от нашия враг, за да 

измъчва душите ни и да осквернява духовете ни. Страхът идва, за да открадне нашата 

власт, любов и себевладеене. Тъй като страхът е духовна сила, ние трябва да водим с 

него духовни битки. 

 

БИТКА ЗА ВЛАСТ 

Страхът придобива силата си дотолкова, доколкото може да ни измами. Страхът 

краде от силата ни, като ни кара да вярваме в лъжите му. 

Въображаемите страхове могат да станат истински, ако повярваме в тях. Дори и 

най-неоснователните страхове могат да променят хода на живота ни и така да променят 

цялата ни съдба. 

Съдбата на израилтяните бе да достигнат Обещаната земя, но те изоставиха 

Божиите обещания и заживяха със страховете си. Те повярваха в тези страхове. 

Правейки това, така те предпочетоха лъжите на дявола пред Божията истина. 

Бог каза: И слязох, за да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа от онази 

земя в земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед... 

Ето, изпращам ангел пред теб да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което 

съм ти приготвил (Изход 3:8; 23:20). 

Страхът казваше: Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от 

нас... И представяха зле пред израилтяните земята... като казваха: Земята, която 

обходихме, за да я съгледаме, е земя, която поглъща своите жители; и целият народ, 

който видяхме в нея, са много високи мъже... И пред тях на нас ни се виждаше, че сме 

като скакалци, такива се виждахме и на тях (Числа 13:31-33). 

Те повярваха: И защо ни води Господ в тази земя да паднем от меч и жените ни 

и децата ни да бъдат разграбени? Нямаше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? 

(Числа 14:3) Когато предпочетоха страха и неговата лъжа пред Божията истина, те се 

отрекоха от властта си да завземат обещаната от Бога земя, която вече имаха. И вместо 

да наследят обещанията, те наследиха своите страхове. 

Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ, навярно ще направя на вас 

така, както вие говорехте в ушите Ми; труповете ви ще паднат в тази пустиня; и от 

преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които сте 

роптали против Мен, нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в 

нея, освен Халев, Ефониевия син, и Исус Навиновия син. Но децата ви, за които 

казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие 

презряхте. И децата ви ще скитат по пустинята четиридесет години, и ще теглят поради 

вашите блудствания, докато бъдат изпоядени труповете ви в пустинята (Числа 14:28-

33). 

Божият план никога не е бил цяло едно поколение израилтяни да измре в 

пустинята, скитайки се. Неговият план бе да ги освободи от египетското робство и да 

ги въведе, водени от ангел, в добра земя. 

Страхът така бе изкривил и изопачил техните духовни възприятия за Бога, че 

израилтяните си представиха, че Бог ги е измамил. Те повярваха, че Той ги е освободил 

от египетско робство, за да ги предаде на изтребление от езичниците в Ханаанската 

земя. 
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Това звучи абсурдно, нали? И все пак доста често се поддаваме на такъв вид 

неоснователни страхове. Страхът ни кара да се отдръпваме поради съмненията и 

неверието в нас. 

Страхът преследва нашата вяра. Той иска да поставим вярата си в него, но не в 

Божиите обещания. Нашата вяра винаги ще принася плод, но дали този плод ще бъде в 

наша полза, или в наша вреда? Библията казва, че Бог дава на всеки от нас мярка на 

вяра (Римляни 12:3). Ние трябва да бъдем настойници на тази вяра. Бог иска да 

употребим тази вяра, за да се изобразим в образа на Неговия Син. Но врагът иска да я 

употреби против нас и да ни приведе в съответствие с друг образ. 

Не предавайте силата на вярата в полза на врага на нашия Бог. 

 

БОРБА ЗА ЛЮБОВ 

Врагът преследва твоята любов, защото врагът знае, че любовта предпазва 

вярващия от страха. 

Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в 

него... В любовта няма страх (1 Йоан 4:16, 18). 

Няма по-голяма защита, която да ни е предоставена, от тази да живеем в 

Божията любов. Тук ние сме скрити и недостижими за врага. 

Любовта към Бога изпъжда всеки страх. Този факт още веднъж потвърждава 

истината, че страхът е духовна сила, с която трябва да водим духовна битка. (Ние сме 

призвани да изпъждаме духове и да не угаждаме на (да се отречем от) плътта. Не 

можем да отречем духа и да изгоним нашата плът, въпреки че някои от нас са го 

правели.) Самата природа на любовта се противопоставя на природата на страха. 

Описанието на природата на любовта можем да открием в следните стихове: Любовта 

дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се 

гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не 

се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко 

хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи (1 Коринтяни 13:4-7). 

Можем да погледнем горния списък и да добавим противоположните черти на 

страха. Страхът е нетърпелив, подъл, завистлив, горделив, жесток, търсещ своето си и 

гневлив. Той държи сметка за всяко зло. Всякога злорадства. Никога не се доверява, не 

се надява, не закриля и не търпи. 

Страхът е противоположен на любовта. Любовта и страхът се проявяват от 

вярата в невидимото. Любовта ни предизвиква да се съмняваме в това, което виждаме, 

и да вярваме в това, което не виждаме. Страхът ни подтиква да вярваме в това, което 

виждаме, и да се съмняваме в невидимото. Страхът измества любовта, а любовта 

изпъжда всеки страх. Страхът е духовната сила, която директно се противопоставя на 

Божията любов и защита в нашия живот. 

Исус вече е победил най-големия страх, пред който всеки от нас ще се изправи - 

страха от смъртта. В качеството си на наш Първосвещеник, Той състрадава за 

слабостите ни и е разгадал не само нашия страх от смъртта, но и всеки друг страх. 

Побеждавайки най-големия страх (смъртта), Той е победил ВСИЧКИ по-малки 

страхове и тяхното заробване. 

И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно на 

тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. 

дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот 

са били подчинени на робство (Евреи 2:14-15). 
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Страхът ще те държи в робство, ако му позволиш. Исус възтържествува над 

всяка хватка на страха, когато положи живота Си на кръста. 

Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си 

(Йоан 15:13). 

Исус положи живота Си поради любовта Си към нас. Исус победи страха, който 

беше завладял Адам. Страхът от смъртта царува в света още от прегрешението на 

Адам. Именно желанието на Адам да бъде като Бог го накара да съгреши. 

 

СТРАХЪТ В ГРАДИНАТА 

Бог внимателно предупреди Адам, когато му заповяда: Но от дървото за 

познаване на доброто и злото, да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, 

непременно ще умреш (Битие 2:17). 

Знанието за доброто и злото е законът за греха и смъртта. Бог искаше Адам да 

остане в свободата на познаването на Бога. Адам бе придобил това знание чрез любовта 

и общуването си с Бога. Той не се нуждаеше от знанието за доброто и злото, за да ходи 

с Бога. Сатана не искаше Адам и Ева да останат свободни и живи под закона на 

свободата, така че той изопачи Божиите думи на предупреждение. 

А змията каза на жената: Никак няма да умрете; но Бог знае, че в деня, когато 

ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и 

злото (Битие 3:4-5). 

Адам знаеше, че Бог е живот, и че в Него няма никаква тъмнина и смърт. Сатана 

така изопачи нещата, че направи Бог лъжец. Той постигна две неща едновременно: 

първо, омаловажи Бог като оспори истинността на думите и мотивите Му; второ, той 

събуди в Адам желание да бъде като Бога и независим от Него. Скритото му послание 

бе: "Защо трябва да вярваш и да се покоряваш на Бога? Той не ти мисли най-доброто. 

Стани сам на себе си господар." Адам и Ева се хванаха на тази лъжа. Те ядоха от плода 

с надеждата, че той ще им даде мъдростта как да станат господари сами на себе си. Те 

си мислеха, че колкото повече приличаха на Бога, толкова по-малко зависими щяха да 

бъдат от Него. 

Но сега те повече даже приличаха на Бога? Нека прочетем какво каза Адам на 

Бога за първи път след грехопадението. 

Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол; и се скрих (Битие 3:10). 

Ако Адам и Ева бяха станали повече като Бога, защо тогава започнаха да се 

страхуват още повече от Него и да се крият от присъствието Му? Страхът изопачи 

възприятията на Адам. Той започна да се страхува точно от Този, Който го бе оформил 

и бе вдъхнал живот в него. Адам се страхуваше от своя Създател, защото бе престъпил 

Неговата заповед. 

Съвършената любов и страхът не могат да съжителстват заедно, затова Адам 

трябваше да напусне Божията градина. Страхът от съждението винаги ще застава 

между теб и Божието присъствие. 

Прегрешението на Адам го постави под закона на греха и смъртта. Адам избра 

познаването на доброто и злото (закона) пред познаването на Бога (взаимоотношение 

на любов чрез Духа). Адам искаше да бъде като Бога, но отделен от Бога. Той пожела в 

себе си да държи равенство с Бога. 

Вторият Адам, Исус, бе Бог и стана човек. Той е нашият пример, който да 

следваме: Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше 

в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога... и като се 



Предай се на Бога с любов 

 

47 

 

намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на 

кръст (Филипяни 2:5-6, 8). 

Исус прекара живота си в покорство на Бог Отец. Той не беше сам на Себе Си 

господар. Той не пожела да върши Своето Си. Неговата храна бе да се покорява на Бога 

(Йоан 4:34). Чрез покорство Исус обърна закона на греха и смъртта и надви над силата 

на страха. 

Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на 

греха и на смъртта (Римляни 8:2). 

Ето защо сме ръководени от Духа, а не от закона. Страхът не може да воюва в 

едно сърце, което се е покорило на Бога и се е оставило да бъде водено от любовта към 

Него. 

А сега нека видим защо страхът атакува твоето себевладеене. 

 

СЕБЕВЛАДЕЕНЕ 

Тъй като страхът е духовна сила без форма, той трябва да обитава в нещо, за да 

намери свое изражение. Той се стреми да обитава в крепостите на ума. Битката против 

страха се води в нашите умове. 

Една от стратегиите на Сатана е да ни измъчва с въпроси. Сатана пося съмнение 

в Ева относно това дали Бог наистина беше сериозен в думите Си. Той се опита да 

омаловажи казаното от Бога и да Го изкара лъжец. 

Страхът действа по същия начин. Той постоянно оспорва, изопачава и 

омаловажава това, което Бог е казал. Откъде знаеш, че Бог ще изпълни това, което е 

обещал ? Може би си Го разбрала неправилно. Бог сериозно ли говореше? Това 

обещание не се отнася до теб. 

Страхът иска да направиш компромис с почтеността на Божието Слово. Бог е 

издигнал Словото Си над Своето име (Псалм 138:2), така че, когато се съмняваме в 

Словото Му, всъщност се съмняваме във всичко, което е Той. Страхът иска да се 

съмняваме в Божията доброта, милост, вярност, святост, мощ, слава и всичко останало, 

което Го прави да е Бог. Страхът ще се опита да представи в погрешна светлина 

Божията природа и мотиви, като изопачава Словото Му. Това ще ни накара да се 

усъмним в Бога и така преставаме да се доверяваме и да вярваме в тези, в които се 

съмняваме. 

Страхът иска да ни убеди, че Бог няма предвид това, което казва. Като 

омаловажава Божия характер и изопачава Словото Му, страхът внася объркване, за да 

ни измъчва. Объркването атакува себевладеенето или целостта на умовете ни. 

Объркването разполовява нашата вярност между Бог и егото ни. Ставаме 

раздвоени. Яков 1:6-8 точно описва това объркване: Но да проси с вяра, без да се 

съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морски вълни, които се 

тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от 

Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища (Яков 1:6-8). 

Когато сме объркани, не сме постоянни. Нашата нестабилност ни прави да 

бъдем колебливи и променливи - не просто в една област, но във всичко, което правим. 

Яков казва, че ако се съмняваме, не бива да очакваме, че ще получим нещо от Бога. 

Яков направи този коментар, докато молеше за мъдрост. И така, когато загубим здравия 

си разум или целостта на ума си, ние загубваме Божието водителство. Обзема ни 

несигурност. Не знаем какво да очакваме от Бога и така вземаме нещата в свои 

собствени ръце. 
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Страхът започва да ни се присмива: Какво ще стане, ако му изпуснеш края и не 

контролираш вече нищо? Кой ще се погрижи за теб? В страха има мъчение (1 Йоан 

4:18), защото той ни води към въпроса: Какво ще стане с мен?Този тип въпроси 

отвличат вниманието ни от Бога и го фокусират обратно към самите нас. Страхът ни 

подтиква да пазим собственото си благополучие. Той иска да се само съхраним. 

Самосъхранението изисква от нас да сме себични, само влюбени, своенравни. 

Тези качества директно се противопоставят на Божиите заповеди за нашия живот и така 

отмахват Божията защита върху нас. Врагът иска да служим в царството на егоизма. В 

това царство на егоизма наш цар е егото. 

 

СЪПРОТИВЛЯВАЙ СЕ 

Сега, когато видяхме как страхът напада областите на сила, любов и цялост на 

ума, нека погледнем как трябва да се съпротивяваме на крепостите на страха. 

Писателят Франсис Фрейнджапейн описва крепостта в нашия ум като "къща на 

мисли". Крепостите на страх често са построени върху лъжите на врага и останките от 

минали наранявания. Тези градивни материали от минали оскърбления сме събрали и 

употребили, за да изградим стени, които да ни защитят от тези, от които се боим, че ще 

ни наранят. Страхът изгражда мисловни модели, чрез които цялата информация бива 

обработвана. Всяка мисъл бива уподобявана на образа на страха и неверието. 

Нашите размишления са изопачени и здравият ни разум е нарушен. Това 

обяснява защо когато кажем нещо на някого, който е измъчван от страх, този човек 

всъщност чува нещо напълно различно от нашите думи. Думите уж са същите, но 

значението им е напълно изкривено. Ето защо Бог каза: Със слушане ще чуете, но 

никак няма да схванете (Деяния 28:26). Те чуха, но поради неверието не можаха да 

схванат и да проумеят значението на чутото. 

Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за 

събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против 

познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа (2 Коринтяни 

10:4-5). 

Бог иска да събори тези крепости. Обърнете внимание, че тези доводи се издигат 

против познаването на Бога. Не забравяйте, битката е в нашите умове. Врагът иска да 

постави ехото против познаването на Бога. За да се пребори с това, Бог иска всяка 

мисъл, която воюва против нашите умове, да бъде пленена и да бъде преобразена в 

Христовия образ (2 Коринтяни 10:5). Това означава, че трябва да пленим посланията на 

страха и неверието и да ги покорим на истината на Божието Слово. Исус е Словото, 

станало плът, така че когато покорим нашите мисли на Словото, всъщност ги 

покоряваме на Христос (Йоан 1:1-3, 14). 

От нас не се очаква да подчиним мислите си на закона; Библията казва да ги 

покорим на Христос. Законът няма власт да събори тези крепости. 

Всъщност той спомага за тяхното издигане. 

И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз 

умрях; и намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми 

смърт, защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея 

(Римляни 7:9-11). 

Понеже това, което бе невъзможно за закона поради туй, че бе отслабнал чрез 

плътта, Бог го извърши, като изпрати Сина Си в плът, подобна на греховната плът, и в 

жертва за грях, и осъди греха в плътта... Защото не сте приели дух на робство, та да 
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бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновление, чрез който викаме: Авва, Отче! 

(Римляни 8:3, 15). 

Ние умряхме за закона на греха и смъртта, когато бяхме разпнати с Христос. В 

този момент приехме дух на осиновение. Вместо сами да владеем над себе си, Христос 

стана нашият цар. Затова се покоряваме на Него. 

Под закона ние бяхме създадени по образа на нашия естествен баща Адам. Но в 

новия и жив закон на живота в Христос Исус ние сме приели осиновение от Бог Отец. 

 

ОБНОВЯВАЙ УМА СИ 

Понеже се намираме под агресивното нападение на врага, ние също трябва да 

проявяваме агресивност, защитавайки своите умове. Трябва да ги пазим с усърдие. 

Това може да се постигне с обновяване на умовете ни чрез Божието Слово. 

И недейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на 

ума си, за да познаете от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно 

Нему и съвършено (Римляни 12:2). 

Страхът винаги хвърля съмнение върху нас дали познаваме Божията воля. Ние 

обаче можем да познаем Божията воля чрез преобразяването на нашите умове. Ако 

успеем да познаем Неговата добра, съвършена и благоугодна воля, няма да се уплашим 

и ще й се покорим. 

Понеже копнежът на плътския ум значи смърт; а копнежът на ума, контролиран 

от Духа, значи живот и мир (Римляни 8:6). 

Бог иска нашите умове да бъдат контролирани от Светия Дух, а не от духа на 

страха. Страхът ще ни държи в едно постоянно безпокойство и объркване. Той не иска 

да преживяваме мира. Забележете, че плътският, грешният и невярващият ум водят към 

смъртта, докато Божият Дух ни води по пътеката на живота и мира. 

Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава (Исая 

26:3). 

Бог ще стори това, защото Му се доверяваме и избираме да приемем волята Му. 

Ние преживяваме мир, когато предпочетем Неговата вярност пред страха. 

Обновяването на нашите умове е нещо повече от простото познаване на 

Писанията. Това е да се доверяваме на Неговата доброта и вярност, дори и когато не 

разбираме как Словото Му ще се изпълни в живота и. Като вярваме в това, което не 

виждаме и не разбираме, ние съчетаваме Неговото Слово с вяра. Това е единственият 

начин Божието Слово да оживее в нас. 

Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но Словото, което те 

чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха (Евреи 4:2). 

Познаването на Евангелието нямаше стойност за израилтяните, които се скитаха 

в пустинята, въпреки че ден и нощ биваха водени от Неговото присъствие във формата 

на облак през деня и на огнен стълб през нощта. Ние сме предупредени, че същото 

може да стане и с нас, ако не внимаваме. 

За да наследим Божието обещание за вечен живот, Исус ни увещава в следното: 

Да възлюбиш Господа своя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичкия 

си ум (Матей 22:37). 

В следващите три глави ще изобличим някои характерни плодове на страха - 

гняв и одумничество. Ще се научим да откриваме природата и мотивите зад всеки плод, 

за да можем да неутрализираме неговото влияние върху живота ни. 

Докато намираме оправдание и извинение за гнева си, ние си оставаме 

пленници. 
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11 - ДА ИЗБЯГАМЕ ОТ ГНЕВА 
 

Не мога да се сдържа. Просто съм си такава. Не мога да си спомня колко пъти 

съм казвала тези думи, но със сигурност си спомням поводите, при които съм ги 

използвала. Изстрелвала съм тези думи единствено за да оправдая гнева си. Моите 

оправдания се използваха при огромен брой ситуации: - аз съм сицилианка, индианка 

от племето апаши, французойка, англичанка; - предстои да ми дойде месечният цикъл; - 

в месечен цикъл съм; - бременна съм; - в след родилна депресия съм; - просто така съм 

възпитана; - работя по цял ден и се грижа за малко дете; - закотвена съм вкъщи с малки 

деца; - аз съм под духовна атака! (Това последното ми вършеше особено добра работа, 

тъй като ме освобождаваше от всякаква отговорност.) И списъкът продължаваше. 

Истината бе, че имах проблем с гнева. Дълбоко в себе си знаех за този проблем, но не 

исках да предприемам нужните стъпки, за да се изправя против това. Чувствах се 

уверена, че мога да контролирам всеки гняв, при условие, че всички обстоятелства и 

хора около мен ми съдействаха като станеха съвършени! Но обстоятелствата около 

мен, и особено свързаните с моите деца и съпруга ми, не ми бяха особено от полза. 

Невъзможно е за никого да бъде идеален и техните човешки несъвършенства 

единствено уголемяваха и изтъкваха моите недостатъци. 

Ако напрежението нарастваше и нещата се разгорещяваха, тогава това, което се 

криеше под повърхността ми, ставаше ослепително очевидно. 

Аз бивах поглъщана от гнева и се разярявах на онези, които обичах най-много. 

В началото това се случваше рядко, може би веднъж на три месеца. Но после 

бързо се превърна в начин на живот. Доста странно е, че засилването на гнева ми като 

че ли бе следствие от собствените ми молитви. 

 

ИЗНЕНАДВАЩ ОТГОВОР НА МОЛИТВА 

В навечерието на новата 1987 г. извиках към Господа със сълзи на очи. 

Умолявах го да вземе небесен въглен и да очисти с него моите устни. 

Изповядах, че моето най-съкровено желание е да получа всепоглъщащия огън. 

Бях се надявала да преживея видение или сън, в който да ме посети ангел, носещ 

въглен от небесния престол. Но Бог бе решил по по-различен начин да отговори на 

моята молитва. 

Наистина тогава се молех с много религиозна гордост и себеправедност. Съдех 

себе си според намеренията си и намирах извинения за постъпките си. Но затова пък 

съдех всички останали според постъпките им и дори се осмелявах да предположа, че 

познавам мотивите им. В моите очи изглеждах чиста, но се отнасях критично към всеки 

друг. 

Току-що бях напуснала Далас и всичко, което ми беше удобно и познато, за да 

може съпругът ми да работи като пастор. Бях се настанила удобно на първия ред в 

църквата и кимах с глава от време на време. В моите очи бях преуспяла. 

Мислех си, че Бог ми бе дал да стана пасторска жена, защото одобряваше начина 

ми на живот. Той си ме харесваше такава, каквато си бях. 

Съмнявах се да е останало в мен нещо, което Той да искаше да променя. Молех 

се не от съкрушено сърце, а от гордост. 

Горчиво се лъжех. Грешах, като си мислех, че повишението или някакъв пост 

бяха знак за Божието одобрение в моя живот. Грешах и като си мислех, че почти не е 
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останало нещо, което трябва да се променя в живота ми. Грешах като си мислех, че 

моите дребни жертви можеха да ми спечелят праведност и Неговото благоволение. 

Само след месец от моята молитва преживях пристъпи на гняв по-големи от 

всякога преди. Без никаква видима причина се събуждах сутрин, с всичките симптоми 

на разгарящ се в мен вулкан. Всичко, което чувствах, бе един тътен. Често отправях 

предупреждение към съпруга си: "Ако си достатъчно умен, днес няма да ме 

предизвикваш." Джон въртеше очи и в такива ситуации подлагаше на изпитание моята 

решителност, питайки ме за какво се безпокоях. Винаги се обърквах при тези думи, 

защото никога не бях сигурна какво точно ме караше да се събуждам с настроение "на 

ръба". И така винаги хвърлях обвинението върху нещо мъгляво и неопределено. Тогава 

Джон разбираше, че ще е пълна загуба на време да разговаря с мен, затова през този 

ден ме избягваше. 

После един такъв ден продължаваше с всичките нормални пристъпи на 

объркване. Но в онези дни, нормалното изглеждаше непоносимо увеличено. Аз блъсках 

по вратите на шкафчетата, трясках вратите на стаите и вдигах пара като стар 

локомотив. Отправях заплашителни погледи към всеки, който дори се опитваше леко 

да ме предизвика. 

Всяко нещо, което Джон казваше или правеше, ме изкарваше от равновесие и аз 

се развилнявах. Изричах всякакви грозни неща към съпруга си, неща, за които по-късно 

съжалявах. Оправдавах се, че го бях предупредила да ме остави на мира. Не бе моя 

вината. Първа го предупредих. 

Вярвах, че бях под демонична атака от някой дух на гняв и затова не бях 

отговорна за действията си. 

През една съботна сутрин се събудих с поредния тътен на гняв и с развитието на 

деня нещата отиваха все по на зле. Фучах из къщата и си изкарвах на Джон почти 

всички мои недоволства. Накрая докато изпразвах сушилника в пералното отделение, 

си го изкарах и на машината. 

Джон ме чу да трясвам вратата на сушилника, дотича и ме вдигна така както се 

бях превила на две. За моя огромна изненада, той нежно ме понесе до гаража, където ме 

заключи вътре. 

От вътрешната страна на къщата той ме информира: "Няма да ти позволя да 

потрошиш цялата къща заради твоите пристъпи." Изходната врата на гаража бе 

отключена, така че не бях в никаква опасност, но се ядосах, че той ме бе изхвърлил в 

гаража сякаш съм някакво коте или кученце. Заповядах му да отвори вратата към 

къщата. 

"Не!" отвърна Джон. 

"Ще отида при съседите", измърморих аз. 

"Давай", отговори той. 

Още повече се разярих и реших, че се нуждая да счупя нещо, за да се успокоя. 

Вдигнах един чук и се огледах за нещо подходящо. Исках да съм сигурна, че няма да 

счупя нещо, за което по-късно щях да съжалявам, когато гневният ми пристъп си 

отидеше. 

Бяхме се нанесли скоро, така че в гаража имаше много кутии. След петнадесет 

минутно претърсване най-сетне открих своята жертва в ъгъла - един грил. Вдигнах чука 

и го стоварих със сила върху капака. 

Когато се отдръпнах, за да видя каква поразия съм нанесла, в духа си чух 

следните думи: "Това не е дух на гняв. Ти напълно владееш себе си." Отхвърлих от 

главата си този коментар, почуках на вратата и казах на Джон: "Хей, мина ми. Би ли ме 
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пуснал вътре, моля?" Той изпълни молбата ми, а аз гордо му показах колко голяма 

вдлъбнатина бях направила на неговия грил. Разбира се, той ни най-малко не се 

впечатли от силата ми или от настроението ми. 

 

НЯМАШЕ КОГО ДА ОБВИНЯВАМ  

Продължих да оставям своя гняв да се проявява само у дома, никога на 

публични места, където можех да се изложа. 

Бях възпитана в дом, където човек не атакуваше проблемите, а по-скоро 

нападаше другите хора. В такива ситуации винаги се търсеше някого, върху когото да 

се прехвърли вината. Аз бях тази, която пострада от физическо и емоционално насилие 

и обвинения още като дете. Сега аз с думи нападах Джон всеки път, когато се чувствах 

безпомощна или ядосана. 

Но все пак си бях обещала никога да не се отнасям с моите деца така, както се 

отнасяха с мен, когато трябваше да търпя насилието и обвиненията. Моите родители не 

бяха християни, когато ме възпитаваха. Когато станах християнка, вярвах, че това 

щеше да ми помогне да избегна подобен модел на поведение в моето семейство. 

Имаше един проблем с моите размишления: все още не бях простила на майка 

си. Това беше така не защото бях забравила да го сторя. 

Страхувах се да й простя. Мислех си, че ако й простя, тя отново щеше да има 

свободата да ме нарани. 

Озовах се в ситуация с огромно напрежение, каквото дотогава не бях 

преживявала. Наскоро се бе родил моят втори син. По-големият ми син бе на две 

години и ми създаваше доста проблеми като отказваше да спи следобедите. От няколко 

седмици бяхме започнали истинска война за следобедната почивка. Когато 

новороденото спеше следобедния си сън, отчаяно се опитвах да приспя и двегодишното 

ни дете с надеждата да свърша малко домакинска работа. Всеки път, когато го оставях в 

неговата стая и слизах долу, то скачаше от леглото и веднага ме последваше с 

оправданието, че не му се спи. Ние си "играехме" на качване и слизане по стълбите и на 

убеждаване. Накрая то оставаше при мен, където прекарваше своя двучасов следобеден 

сън. Но веднага щом се унесеше, се събуждаше новороденото ни бебче. 

Един ден по време пак на такава борба аз избухнах. Сграбчих двегодишното 

дете и изхвърчах от стаята. Помислих си: Непременно трябва да го накарам да разбере, 

че този път няма да се отърве от следобедния си сън! То се дърпаше, риташе и се 

извърташе. Как ми се иска да го забия в стената това дете. Така ще му дам добър урок 

повече да не си позволява да става от леглото! Вдигнах го на нивото на моите очи и 

тъкмо се канех да го натикам в стаята, когато забелязах ужаса в очите му. 

В един момент очевидно е почувствало, че съм пресякла границата на гнева, 

който то някога е познавало. Ужасът в неговите очи ми напомни за моя ужас като дете. 

Като че ли в този момент всичките мои детски страхове бяха взели облика на моето 

дете. Това ме възпря. Поставих го нежно върху леглото, тихо отстъпих назад и излязох 

от стаята му. Не спирах да повтарям: "Мама много съжалява, че така те изплаши." 

Затворих вратата и изтичах надолу по стълбите. 

Строполих се на пода във всекидневната и плаках докато не останах без сили. В 

този момент разбрах, че проблемът не бе в моите родители, моя съпруг, моите деца, 

напрежението, възпитанието ми, етническия ми произход или дори хормоните - 

проблемът бях самата аз. Всичко изброено до тук бе наистина изпитание, но 

единствено аз бях отговорна за моите реакции спрямо обстоятелствата. 
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Заплаках, защото се съмнявах, че някога щях да се освободя от този гняв. Той бе 

станал част от мен от толкова отдавна, че го оправдавах като слабост или недостатък на 

характера ми. Сега се бях изправила лице в лице с него. Вече не бе покрит със завесата 

на извинението. Видях го такъв, какъвто наистина изглеждаше - една унищожителна 

своенравна сила, която бях позволила да ме контролира. 

В този момент бях останала съвсем сама и нямаше кого да виня. За първи път 

почувствах цялата грозна тежест върху плещите си. Като че ли отново оживяваха 

всички сцени, в които изричах думите на омраза, сцени, в които си мислех, че имам 

основание да се държа така. Сега докато ги наблюдавах мислено, се ужасявах от своите 

реакции. 

Спомних си инцидента с грила и си помислих: Не мога да отида при олтара за 

молитва, с която да изгоня това. То не е дух. 

Съкрушена, извиках за помощ: "Боже, не искам повече да се повтаря това. 

Повече няма да се оправдавам или да прехвърлям вината на някого другиго. Прости ми, 

Господи." В този момент почувствах как Той вдига бремето на греха и вината от мен. 

Отново извиках към Господа, но този път бях утешена. 

Когато се смирих, отхвърлих гнева и го назовах с истинското му име, Бог ми 

прости и ми даде от силата Си, за да го победя. 

 

ТИ СЕ СЪГЛАСЯВАШ С ТОВА, КОЕТО ОПРАВДАВАШ 

А делата на плътта са явни; те са блудство, нечистота, сладострастие, 

идолопоклонничество, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, 

раздори, разцепления,зависти, пиянства, пирувания и тем подобни (Галатяни 5:19-20). 

Бях се съгласила с една лъжа. Тези стихове ясно заклеймяват изблиците на гняв 

като продукт на нашата земна, плътска природа. Той не е наречен дух, наследствена 

обремененост или слабост. В Галатяни Павел не дава извинения за тях. Всъщност той 

продължава с думите: Които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство 

(ст. 21). 

Използвайки думата вършат, Павел отбелязва, че нашите действия са се 

превърнали в навици. Ние сме съгрешавали по един и същ начин толкова много пъти, 

че това е станало нещо обичайно. Не бързай да оправдаваш плътта си. Бог не ни е 

заповядал да я оправдаваме, а да я разпънем. 

А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и похотите 

й. (Галатяни 5:24). 

Ти си запазваш това, което оправдаваш. Докато се оправдаваме и извиняваме, 

ние си оставаме пленници. Като обвинявах миналото, аз оправдавах настоящето. 

Смятах, че болката, причинена ми в миналото, ми даваше правото да се държа по този 

начин в настоящето. Като обвинявах другите, се чувствах освободена от отговорност. 

Но какво да кажем за болката, която Исус претърпя? Не бе ли тя достатъчна да купи 

моята свобода? Когато откажем да поемем отговорност, ние се отказваме от нашата 

способност да се променяме. Отговорност означава да си способен да отговаряш. 

Нашата способност да отговаряме предопределя наличието или липсата на свободата в 

бъдещето ни. Когато смирим себе си, признаем своите беззакония и се отречем от тях, 

ние се изплъзваме от примката. 

 

ПРОСТИ И ЗАБРАВИ  

Когато спрях да плача, Бог ми каза да позвъня на майка си и да я помоля за 

прошка за всичките години, през които бях отказвала да й простя. 
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Имаше една случка, която бе особено болезнена за мен. Бях я заровила дълбоко 

в сърцето си като основателна причина да не й простя. 

Почувствах водителство от Светия Дух да получа прошка относно нея. 

Покорно й се обадих. Със сълзи на очи смирено изповядах греха си на 

непростителност, включително и случката, която Бог ми бе припомнил. 

След това я уверих в моята любов към нея. 

Тогава тя започна да плаче. "Лиза, моля те, прости ми за това - каза тя. - Не 

можеш да си представиш колко много ми тежи като си спомня затова." Моята изповед 

бе донесла свобода и за двете ни. Майка ми е чудесна жена, но аз бях позволила между 

нас да застане пропаст през всичките тези години. Тогава тя се помоли с една 

съкровена молитва за мен и моите деца. Докато се молехме заедно, силата на прошката 

разчупи проклятието над идващото ново поколение. 

 

АКО СИ СВОБОДНА, НЕ ГО КРИЙ 

Няма причина да покриваш или да криеш нещо, от което си била освободена. 

Бях радостна заради свободата си от гнева. Беше чудесно, че нямаше нужда да се 

преструвам и да го крия. Тържествувах, че всичко бе свършило най-сетне. По това 

време нямах никаква представа, че вътрешните ми лични борби щяха да станат 

неотменна част от моето благовестване пред хората. 

Един ден докато бях в Пенсилвания и се приготвях да проповядвам, попитах 

Господ: "Какво искаш да споделя днес?" Представих му няколко удобни за мен 

възможности и зачаках Неговото водителство. 

Той ме изненада. "Искам да се изправиш пред тези хора и да им кажеш, че ти си 

неудачница." Бях шокирана. "Господи, ако кажа това, никой няма да иска да ме слуша. 

Кой би искал да бъде поучаван от неудачник." " Толкова много от тях са вързани в 

робство - отвърна Той. - Искам да бъдеш открита и уязвима за тях. Тогава те ще 

съборят стените около себе си и Аз ще мога да им помогна." Май нещо ми се причува, 

си помислих. И така отново попитах Бог: "За какво искаш да проповядвам?" Той не 

каза нищо. 

Когато пристигнах за закуска, жените ме изгледаха от главата до петите, сякаш 

за да преценят колко струвам. Разбирах, че те се опитваха да оценят външността и 

възрастта ми. По време на закуската почти не си отворих устата. Надявах се да чуя нови 

думи от Бога, но Той остана безмълвен. 

Когато дойде време да бъде представена, жената на пастора направи това с 

такива гръмки слова, че си помислих, че става въпрос за някой друг човек. Казах си: 

Сега, ако кажа това, което Бог ми заповяда, тя ще си помисли, че се държа саркастично. 

И така реших да прехвърля цялата вина на Бога. 

Взех микрофона и казах на жените: "Бог ми каза да ви кажа, че аз съм само една 

неудачница." Те не знаеха какво да правят. Те така се бяха настроили да ги впечатля, че 

с тези мои думи направо ги разоръжих. Някои се засмяха; други просто се вцепениха с 

отворени уста. Споделих как Бог ме бе освободил от гнева и бе изобличил моята 

гордост. Те започнаха да се отпускат. Когато видяха, че нямам намерение да ги 

сплашвам или да ги наранявам, те отвориха сърцата си. След посланието, по време на 

поклонението, силата на Бога и словото на знание се лееха свободно и безпрепятствено. 

Веднага щом събранието бе разпуснато, бях обсадена от плачещи жени, които 

изповядваха своето собствено робство. Те се чувстваха свободни и в безопасност да 

сторят това, защото аз бях открита с тях. 
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И тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да 

оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния (Яков 5:16). 

Това се случи преди повече от шест години и все още се изненадвам от броя на 

жените, които ми отговарят със същата искреност, когато просто ставам открита, 

честна и уязвима за тях. Исус винаги бе открит с хората, на които служеше. 

Има сила в истината и изповедта. Важно е да сме честни, когато свидетелстваме 

за силата на Бога, която е променила живота ни. Правейки това, ние насърчаваме 

другите и им вдъхваме надежда, за която да закрепят своята вяра. Това е шанс за тях да 

бъдат смели и да дръзнат да повярват, че Бог ще извърши същите неща и за тях. 

Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще 

намери милост (Притчи 28:13). 

Когато сме честни, ние признаваме Неговата милост и благодат. Откритостта 

разчупва хватката на срама в твоя живот. 

Предизвиквам те да се изправиш смело против своя гняв. Ти ще го намериш да 

се крие под сянката на оправданията. За оправдание може да ти служат твоето минало, 

твоите родители, твоята расова принадлежност или твоята среда, но докато не поемеш 

отговорност за личните си действия, си оставаш тяхна жертва. Ти ще се превърнеш в 

жертва на едно унищожително опустошение, причинено от развилнелия се твой гняв 

против теб самата и твоето семейство. 

Бог иска да те изведе от сянката и да те въведе в светлината на Неговата свобода. 

Нека тези въпроси пронижат душата ти: - Казваш ли, че другите те карат да се 

ядосваш? - Оправдаваш ли своя гняв, като хвърляш вина за неговата причина върху 

другите? - Нападаш ли тези, които са най-близо до теб? - Страхуваш ли се да поемеш 

отговорност за своите действия? - Приела ли си гневенето за свой начин на живот? 

Отговаряйки честно на тези въпроси, точно ще определиш своето положение - и 

благоразположение -спрямо гнева. Ако си отговорила с "да", вярвам, че си видяла себе 

си в тази глава. Ако си готова да се покаеш и да отхвърлиш своя гняв, Божията милост 

те очаква дори в този момент. 

От дълбочината на своето сърце изречи тази молитва: Отче, идвам пред Теб със 

съкрушено и смирено сърце. Никой не е виновен. Не се оправдавам за нищо. Приемам 

пълната вина за гнева в моя живот. Полагам го в Твоите нозе и се смирявам под Твоята 

мощна ръка на милост и благодат. Приемам Божията сила в моя живот. Избирам да 

живея свободна от гнева. В името на Исус, амин. 

Този, който говори клюки за другите, говори клюки и за теб. 

 

 

12 - КЛЮКАТА: НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕНИ ДУМИ 
 

Като член на женското общество в колежа, преоткрих опасността да влезеш 

отново в стаята, която току-що си напуснала. Деветдесет процента от случаите, в които 

правиш това, ти ще завариш твоите сестри да обсъждат пороците и добродетелите ти. 

Винаги полагах огромни усилия да си взема всичко необходимо преди да изляза от 

стаята. Ако нуждата налагаше да се върна отново, тогава вдигах шум в коридора, за да 

ме чуят, че се връщам. 

Винаги се чувствах неудобно, когато тайният шепот и смях моментално 

заглъхваха, докато влизах в стаята, за да си взема проклетата четка за зъби или 

хавлиената кърпа, която съм забравила. Хвърлях по един бърз поглед по лицата им и 
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разбирах - отчасти поради чувството на отвращение в стомаха ми, че те току-що се бяха 

нагостили с някоя сочна пикантна клюка. 

Това трябваше да се очаква. В обществото, в което се движех, много малко бяха 

момичетата, които показваха, че са християнки. Аз дръзко се самопровъзгласявах за 

езичничката, чиито смисъл на живота бяха удоволствията и угажданията на моето его! 

Търсех удоволствието от мига и гледах да се предпазвам от бъдещи наранявания. Така 

че не се бях издигнала над одумничеството. Но по-скоро го използвах за самоотбрана. 

Това, което искам да кажа, е, че всяка жена одумва другите. 

После, през лятната ваканция между първи и втори курс, за ужас и пълна 

изненада на всички около мен, тази прословута езичничка се бе превърнала в 

християнка. Един друг колега от университета ме бе водил в молитва за покаяние и аз 

тогава приех Исус Христос за мой Господ и Спасител. (Този младеж по-късно щеше да 

стане мой съпруг.) Аз бях славно спасена, освободена от алкохолизъм и моментално 

изцелена от непоносимост към млечни продукти. Точно тогава осъзнах защо моят 

плитък и себичен начин на живот ме бе оставил да се чувствам вътрешно празна. 

Когато се върнах отново в университета, ми се стори трудно да се примиря със 

старите порядки, имайки в същото време в себе си новата вяра. 

Чувствах, че Бог ме водеше да се преместя да живея в Далас Джон, младежът, 

който бе споделил Христос с мен, живееше там, и аз бях много развълнувана да се 

присъединя в неговата църква и да бъда топло приета от нови и истински сестри. 

 

КЛЮКИТЕ НА СЕСТРИТЕ 

Сега ще бъде съвсем различно! - мислех си аз. -Жените в църквата са 

християнки. Представих си усмихнати приятели християни, които ме посрещат с 

отворени обятия и възрастни жени, които ме поучават. 

Боже, какъв шок ме очакваше само! Те ни най-малко не ми се радваха да ме 

видят. Нямаше го радушното посрещане. Вместо това на мен се гледаше като на 

конкуренция, която щеше да обсеби и така ограниченото мъжко присъствие от 

християни ергени. 

През първата ми неделя там почувствах тяхното неодобрение, докато ме 

изучаваха от разстояние, преценявайки моя външен вид и поведение. 

Бяха учтиво студени, когато бях представена пред тях, и после бързо смениха 

темата на разговора за личности, които въобще не бях виждала. За първи път от моето 

обръщане във вярата се почувствах странно неудобно. 

По погледите им разпознах, че те се съмняваха в истинността на моята вяра. Бях 

спасена само от няколко месеца и все още не си бях "осветила" гардероба с дрехи. Имах 

облеклото на типичната купонджийка от колежа. Нямах никакви пари да си купя нови 

дрехи, затова въпреки външния си вид се заех да ги убедя, че бях искрена и 

намеренията ми почтени. Момчетата се държаха дружелюбно, но момичетата си 

останаха резервирани и дръпнати. 

Е, добре - помислих си аз. - Може би Бог не иска да имам момичета за свои 

приятелки. 

Джон ми бе предложил брак няколко месеца преди да дойда в Далас, но не бях 

готова за годеж. През целия си живот се бях измервала с това кой ми бе гадже или със 

социалния статус на моето семейство. Сега исках да опозная моя Бог Отец. Знаех, че 

Бог ме бе призовал да се омъжа за Джон, но реших да нямам все още връзка с него. 

Продължих да следвам, да работя и да ходя на църква. Стараех се да закъснявам за 

служба, да седя някъде сама и да си тръгвам по-рано. Мислех си, че това създаваше 
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впечатлението за пълноценен и смислен живот. Изградих си фасада, зад която криех 

истинския си начин на живот. 

Истината бе, че бях абсолютно самотна. Никога не съм била самотна и в тази 

своя сегашна самота се усъмних в правилността на решението ми да напусна колежа. 

Сърцето ми бе изпълнено с мечти и идеали. Изглеждаше като че ли приятелките ми от 

колежа проявяваха по-голяма топлота, гостоприемство и състрадание, отколкото 

намирах в църквата. Поне знаех какво да очаквам от тях. Сред тези хора се чувствах 

объркана. Моите истински сестри ме приемаха странно. 

С часове наред плачех при майка си, която по това време вече бе станала 

християнка. Когато реших да напусна университета и да постъпя в християнски колеж, 

баща ми прекъсна всякаква финансова подкрепа. Живеех сама в едностаен апартамент 

без никакви приятели, пари и мебели. От богата купонджийка с много приятели и 

връзки в обществото, се бях превърнала в бедно самотно същество, което живееше с 

оскъдните бакшиши от работата си като сервитьорка на половин работен ден. 

Една неделя, докато се опитвах да се измъкна от църквата незабелязано, се 

натъкнах на един младеж на моята възраст. Поговорихме и се посмяхме за малко и 

няколко седмици по-късно вечеряхме заедно. Не беше изминал и час откакто седнахме 

на масата и той измърмори: "Всъщност не си толкова лоша, колкото те изкарват 

другите." Щях да падна от изненада. Бях сигурна, че причината, поради която бях 

пренебрегвана, бе защото никой не ме забелязваше. "Лоша според кои?", попитах аз. 

"Е, нали знаеш - започна да заеква той, - другите момичета и леля ми." 

Изненадата ми прерасна в ужас! Другите момичета и леля му! Оказа се, че тя бе една от 

най-влиятелните и изтъкнати жени в тази петхилядна църква. 

Изглежда жените си бяха наумили, че съм много надута. Също така си 

въобразяваха, че съм направила магия на Джон и той не искал да се среща с никого. Ето 

защо той казвал на всички, че щял да се жени за мен. 

Със съкрушено сърце се прибрах у дома, сигурна, че желанието ми да се покоря 

на Бога и да напусна университета бе грешка. Заспах със сълзи на очи. 

 

НЕКА БОГ ГОВОРИ 

На следващата сутрин по време на служба моята тъга се превърна в гняв, докато 

наблюдавах тази изтъкната дама да се възкачва на амвона, за да сподели нещо, което 

уж Бог бил вложил в сърцето й. Стиснах здраво юмруци, докато се опитвах да запазя 

самообладание до края на службата. 

Когато краят дойде, се втурнах към колата си. Останала насаме с мислите си, аз 

започнах да се утешавам: Чудя се какво биха си ПОМИСЛИЛИ хората, ако знаеха 

какво всъщност представляваше г-жа Височайшата? Размишлявах на кого и какво да 

кажа, когато бях прекъсната от нежния глас на Бога. "Лиза, ако започнеш сама да се 

защитаваш, Аз няма да те защитя." "Но, Боже, това не е вярно!", започнах да споря аз. 

"Ако сега започнеш да се защитаваш - отвърна Той, - ще трябва да го правиш до 

края на живота си." После Той ми даде Своето обещание: "Ако не се защитаваш със 

свои средства, Аз ще бъда твоята защита." Знаех, че положението ми бе безнадеждно. И 

на кого можех да кажа, в края на краищата? Не познавах никого в Далас, освен онези, 

които ме злословеха. Бях на двадесет и една година, без приятели, пари и влияние. 

Бог ме попита: "Лиза, знаеш ли какво представлява?" Бях сигурна, че зная, 

затова отговорих: "Когато говориш за другите безотговорно." Бог ми даде едно по-

дълбоко разбиране за нещата. "Одумничеството е, когато двама или трима души 

застанат в съгласие с лъжите на дявола." "Но ако това е вярно?", възпротивих се аз, 
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мислейки си за това, което жената от църквата ми бе сторила. Исках само да кажа 

истината за нея. 

В отговор Бог ми даде една ситуация за пример. "Какво ще си помислиш, ако 

видиш една жена да напуска бара, хванала мъж под ръка, и после отиде в дома му и 

прекара нощта с него?" Дадох очевидния отговор. 

Той продължи: "Били постъпила правилно, ако ти го повториш със слухове?" 

Чувствах се уверена, че ако бях пряк очевидец и информацията ми бе точна, тогава 

нямаше да има проблем да повторя това. 

"Ами, ако тя изповяда греха си и се покае? - попита Той. - Какво ще стане 

тогава? Какво ще направя Аз с нейното беззаконие?" Аз отговорих: Колкото отстои 

изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни (Псалм 103:12). 

" Тогава, що се отнася до Мен, то никога няма да се е случвало. Ако Аз съм го 

забравил, тогава ти е нямало да имаш право да го повтаряш, нали така?" "Не - отвърнах 

аз, - нямаше да имам това право." В споменатата ситуация Бог бе верен да ме закриля. 

Тази жена в крайна сметка ме покани на обяд и самата тя ми се извини. Но първо Бог 

пожела от мен да отида при нея, да се смиря и да се извиня за това, че се държах 

надменно (спомнете си на колко заета се преструвах). Тогава тя ми призна, че не знае 

защо бе решила да злослови по мой адрес. Сега обеща със същия ентусиазъм да 

разпространява какъв чудесен човек съм. 

 

"СЛАДКИ ЗАЛЪЦИ 

" Одумничеството може да бъде изключително болезнено. Всеки от нас в един 

или друг момент от своя живот е бил нараняван от невнимателни думи. Докоснали сме 

се до самотата и отхвърлянето, което те донасят в живота. Забелязвали сме 

недружелюбните погледи и отчуждеността в думите на околните, често имащи някакво 

скрито послание. Познали сме обърнатите гърбове на тези, които ни избягват. Може би 

някой, с когото ти си споделила сърцето си, сега се е отдръпнал от теб. Чувстваш се 

като изгонена и не знаеш защо. 

Всеки от нас е изпитвал тази болка, така че защо все пак решаваме да одумваме 

другите? В по-голямата си част, жените са общителни по природа. За някои от нас 

говоренето е също толкова важно колкото яденето! Говоренето е един от начините да 

се оправяме с проблемите си и да подреждаме мислите си. Истински дар е да можем да 

предаваме в устна форма любов, загриженост, шеги и информация. Също толкова 

важно е да употребяваме този дар да помагаме на другите да изразяват своите дълбоки 

чувства и страхове. Жените са надарени със способността да обграждат околните с 

топли думи и чувство на подкрепа. Това е нужно и полезно. 

Но одумничеството не е част от това правилно хранене. 

Одумничеството е като шоколад за разговора. Това, което му липсва като 

хранителна стойност, наваксва чрез особения си вкус. Като истинския шоколад, 

одумничеството има приятен вкус, скъпо е и е вдъхновяващо за момента, но лишено от 

истинска хранителност. След първоначалната висока доза те заболява главата. Знаеш, 

че не бива да ядеш повече, но той има такъв чудесен вкус! Цар Соломон описва 

привлекателността на одумничеството ето така: Думите на клюкаря са като сладки 

залъци и слизат вътре в корема (Притчи 18:8). 

Това обяснение е много образно. "Сладки залъци " описва нещото като вкусно, 

но дребно на вид. Това е едно преувеличено дребно нещо - някаква новинка или част от 

разговор, на който се е придало твърде много значение. За нещастие, тази преувеличена 

баналност има силата да проникне дълбоко в душите ни. 
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В значението на одумничество се включват следните понятия: слух, скандал, 

бърборене, клевета, новина. Думата истина не се споменава никъде в определението за 

одумничество. Одумничеството или клюкаренето е безотговорно разпространение на 

неоснователни обвинения и изопачения. В тях не се съдържа истинност. То се върши 

тайно и подмолно и действителните му намерения никога не излизат наяве. 

 

МОТИВИТЕ ЗАД МЕТОДИТЕ  

Иска ми се да мога да кажа, че никога не съм клюкарствала в качеството си на 

християнка, но това би било лъжа. За мой срам открих за себе си, че мога да бъда също 

толкова невнимателна и безотговорна, когато напрежението е голямо, колкото всеки 

друг! Защо? Ето и причините - или оправданията. Може би ти ще се идентифицираш с 

тях. 

Аз клюкарствах, за да си осигуря защита за мен и моето семейство. С други 

думи, правех това, когато чувствах, че Бог имаше нужда от моята помощ, за да защити 

мен и семейството ми. Клюкарствах, за да защитя и оправдая себе си, когато се боях, че 

отсрещният човек не бе чул моята версия за историята. Клюкарствах, когато другите ме 

нараняваха. Така прогласявах техните недостатъци и неуспехи, защото те ме бяха 

наранили и аз не им бях простила. 

Ето и още една специална причина: аз клюкарствах, за да обменя клюки с някого 

другиго. Негласно правило е, че ако направиш някого свой довереник, тогава и ти ще 

станеш довереник на другия човек. Този тип размяна на информация прави и двете 

личности уязвими и заедно с това - не застрашени една от друга. Ако твоят събеседник 

те издаде, то и ти имаш нещо, с което да му го върнеш. Това звучи изкуствено на 

хартия, но въпреки това е установен принцип в практиката. 

Никога не съм била толкова съобразителна, че да изпитвам мотивите, с които 

одумвам. Едва когато позволих на Бог да съди мотивите и намеренията на сърцето ми, 

открих тези гнусни оправдания да се крият под повърхността. Един такъв добре 

прикрит мотив бе завистта. 

 

ЯВЛЕНИЕТО ЗАВИСТ 

Ние ставаме жертва на завистта, когато по погрешка счетем, че Божията 

благосклонност над някой друг означава Неговото недоволство над нас самите. 

Спомняте ли си Кайн? Първият случай в Библията, където се говори за завист, бе 

неговата история. Той счете приемането на Авел за свое отхвърляне. За нещастие, дори 

днес завистта е широко разпространена сред братята в Църквата. 

Завистта подхранва съперничество, което се задвижва от одумничеството. На 

тази арена клюкарстването не се ограничава в тайни шепоти зад гърба на някого, а 

включва открито клеветене дори и от амвона. Тези, които имат власт и влияние, често 

го използват, за да се опитат да опозорят онези, които считат за заплаха за собствените 

си успехи. Завистта е един много грозен и всепоглъщащ страх. Това са тези, които 

проклинат своите братя поради завистта вътре в себе си, и ние трябва да се приготвим 

да им отвърнем с благославяне. 

Пожеланието на нещо, което Бог е дал на друг, е дете на завистта. Никога не съм 

гледала на себе си като на някой, който пожелава нещо чуждо, докато не ми се случи да 

видя как Бог благославя някого с нещото, от което аз имах нужда. 

Когато започнахме да пътуваме, ние пресякохме щатите със своите три малки 

деца, натъпкани в семейната кола. Всяка нощ нашето семейство се хващаше за ръце и 

се молехме заедно. С вяра благодаряхме на Бога за по-голямата кола, която Той щеше 
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да ни даде. Докато пътувахме посетихме църква, където на едно семейство бяха дали 

кола, от каквато ние имахме нужда. Въпреки че много им се радвах, не бях особено 

щастлива от собственото си положение! На нас наистина ни трябваше по-голяма кола! 

Семейството, което получи този микробус, посещаваше църквата, в която 

проповядвахме. Те имаха по-малко деца и дори не пътуваха така често. Бог просто им 

даде цял микробус. Те така се вълнуваха, докато споделяха за Божието благословение. 

Дори сами си признаха, че нямаха много-много нужда от него. 

Помислих си, че със сигурност бе станала някаква грешка. Разбира се, който и да 

бе този, който им е подарил микробуса, той всъщност трябваше да го подари на мен. 

Знаех, че реакцията ми не бе правилна, но си мислех: Това не е честно! Обезсърчена се 

оплаках на Бог. Моята нужда бе по-голяма, защо тогава Той бе дал това на тях? Бог ми 

отвърна: "Лиза, ти си обезсърчена, защото смяташ, че като благославям тях, всъщност 

съм взел от благословението за теб. Аз не черпя от твоята банкова сметка, а от Моята. 

Моите средства са неограничени." Разбира се, Бог бе прав. Аз бях възприела тяхното 

благословение като отхвърляне на моята нужда. Вместо да се зарадвам заедно с тях, бях 

позволила на завистта да обърне погледа ми върху мен самата. 

Представях си Божиите благословения като огромен склад, където сега имаше с 

един микробус по-малко. Мислех си, че тяхното благословение бе намалило Божията 

способност да снабди моята нужда. Те бяха ограничили шансовете ми за нова 

придобивка! Ние сме изкушени да клюкарстваме, когато възприемаме чуждото 

благословение като намаляване на Божията способност да благослови, защити или 

снабди нас. 

 

ДА ПРИВЛИЧАМЕ ДРУГИТЕ ПРИ СЕБЕ СИ 

Не е изключено завистта да се появи и при приятелствата. Може би Бог ни е 

благословил с приятел, но ние не сме сигурни за стабилността на неговите чувства. 

Поради това сме склонни да дискредитираме всяко нещо или всеки, когото считаме за 

заплаха за нашите взаимоотношения. 

Ние злословим против другите, за да придобием верността на своя другар. 

Приятелства, които са построени на такава основа, никога не траят дълго, защото скоро 

се превръщаме в завистливи и обсебващи личности. Ние ще бъдем наранени от същия 

този приятел, чиято вярност сме опитали да си осигурим, понеже приемаме всяко 

внимание отделено за друг от негова страна за проява на нелоялност към самите нас. 

Изключително важно е, особено в днешно време, да позволим на Бог да 

установи приятелство, основаващо се на Неговата истина и принципи. 

Първо направи Бог свой най-добър приятел. 

Който обича чистота в сърцето, и има благодатни устни, царят ще му бъде 

приятел (Притчи 22:11). 

И тогава остави на царя да избере твоите приятели. 

Трябва да желаем чистотата в сърцето си повече от нуждата си от приятели. Част 

от пречистването на сърцата ни е внимателната ни реч. Нашите думи трябва да бъдат 

изпълнени с милост и благодат. Благодатта има две основни характеристики:  

1. Способността да правим това, което истината изисква. 

2. Незаслужена благосклонност. 

И двете неща се отнасят до нашите приятелства. Да говорим с благодатни думи 

означава да почитаме и покриваме тези, които според нашата преценка не го 

заслужават. Но не прави ли същото Бог за нас? Той ни покрива с кръвта Си и ни почита 

с името Си. По същия начин ние трябва да покриваме и почитаме другите, независимо 
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дали според нас го заслужават или не. Бог ще избере Своите приятели да станат и наши 

приятели и затова Той ще поиска от нас да се отнасяме към тях така, както Той би се 

отнесъл с тях. И тогава Бог ще ни довери верни приятели, защото Той знае, че и ние ще 

им бъдем верни също. 

 

ВНИМАВАЙ КАКВО СЛУШАТ УШИТЕ ТИ 

Дотук характеризирахме одумничеството като нещо, което изричаме, но то не се 

свежда само до това, което изговаряме. Често най-трудното и най-унищожителното 

одумничество не е това, което сме изрекли, а това, което сме чули. 

Злосторникът слуша беззаконните устни и лъжецът дава ухо на лошия език 

(Притчи 17:4). 

Библията нарича злосторство дори това да надаваме ухо за лошия език. Може би 

вие сте слушали хората и сте си казвали, че всичко е наред, защото не сте се 

съгласявали с чутото от вас. Просто сте искали да им оставите възможност да дадат 

отдушник на своите оплаквания пред някого, с когото е безопасно. Е, със сигурност не 

е безопасно за тях, както това не е безопасно и за вас! Докато сте слушали, вие сте 

омърсили душата си с чутото. Несъзнателно ставате особено наблюдателни относно 

споменатите недостатъци в характера на обвинената персона. Удивително е как вашите 

очи изведнъж се отварят и сега можете ясно да видите това, което преди е оставало 

скрито за вас. Струва ви се, че това е така, защото сте развили по-добра способност да 

разпознавате. Не, просто сте станали по-подозрителни. 

Внезапно, когато и да чуете името на обсъжданата личност, вашият ум 

преповтаря обвиненията и оплакванията, които сте чули неотдавна. Скоро вие се 

оказвате в една борба със собствените си мисли относно тази личност. Пред вас застава 

изкушението да осъждате техните мотиви и постъпки. 

Това е особено опасно, когато става въпрос за лидери или за взаимоотношения 

вътре в брака. 

Да слушаме одумничество за водачи, намалява авторитета на тези, които Бог е 

поставил над нас (началници, партньори, учители или служители). 

Ние ставаме подозрителни към същите тези хора, които Бог е определил да ни 

ръководят, наставляват и служат в живота ни, както и да снабдяват нуждите ни. 

Одумничеството, което слушаме, е опасно за нашия брак, защото то прекъсва 

близостта ни. Ние не се чувстваме свободни да се предадем на своя партньор, когато се 

страхуваме, че той може да ни нарани. Важно е, когато някой дойде при теб, за да се 

оплаче от твоя брачен другар, ти да дадеш на този човек да разбере, че ти и твоят 

партньор в брака сте едно. 

В първите години на служенето ми няколко жени ме поканиха на обяд. Едната 

започна да ми казва колко много ме харесва, но сподели също така, че съпругът ми 

според нея бил понякога много краен. Тя изложи доводите си и започна да критикува 

Джон. 

Аз я прекъснах. "Моля да ми простите, ако съм ви заблудила да мислите, че не 

подкрепям Джон в дадената ситуация. Всъщност смятам, че той е прав. Като 

злословите против него, вие злословите против мен. Така че, ако имате някакви 

оплаквания, ги отнесете директно до мен." Тя моментално спря. Интересуваше се 

повече от това да критикува някого, отколкото да разреши някакъв проблем. 

Бъдете внимателни. Не позволявайте на никого, дори на членове от семейството 

да критикуват вашите партньори и да подронват семейното ви единство. Опитайте се да 

разпознаете дали техните думи са съзидателни или събарящи. Често се случва те да не 
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осъзнават вредата, която нанасят със своите думи. Хората си мислят, е като изтъкват 

проблема, всъщност ви дават отговори. Такива поправяйте с любов. 

 

КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ НАС ДА НАПРАВИМ?  

Току-що дадох само някои примери за клопките на одумничеството. Аз бях 

открита с вас, за да можете и вие на свой ред да бъдете честни със себе си. 

Всеки път, когато изпадах в одумничество, се наскърбявах и се заричах никога 

да не го правя отново . Това бе постоянен източник на объркване за мен. В сърцето си 

знаех, че не искам да го правя, и все пак изглеждаше невъзможно да спра. Разкайвах се 

от това да зная ситуация, за да попадна в следващия момент в друга. Стигнах до 

момента, в който започнах да моля Бога да ме изолира, докато не се науча да се издигам 

над този тип крепости в моя живот. 

Защо тази крепост бе издигната в живота ми и защо бе толкова трудно да я 

преодолея? Представи си една овощна градина в задния ви двор с много редици плодни 

дръвчета. Една редица плодни дръвчета непрекъснато дава лош плод. Плодът от 

овошките в тази редица е болен и нападнат от насекоми и червеи. И тъй като не искаш 

тази болест да се разпространи по останалите, добри дръвчета, затова всяка седмица 

обираш лошите плодове от тази редица и ги хвърляш в огъня. Но когато стигнеш 

последното дърво при твоето прочистване, отново забелязваш, че лоши плодове са се 

появили на първото дърво. Объркана, ти започваш целия процес отначало. 

За да изпълниш всичко това, е нужно да пренебрегнеш грижите за добрите 

дръвчета и прибирането на реколтата от добрите плодове. Добрите дръвчета са 

отрупани с добри плодове, но ти си твърде заета с почистването на лошите плодове, че 

да прибираш реколтата от добрите плодове. 

За да се освободиш от плода одумничество, първо трябва да унищожиш дървото. 

Безполезно е да прахосваш времето си в унищожаването на лошия плод. Нужно е да 

съсечеш с брадва това дърво при неговия корен, който подхранва стъблото, откъдето 

соковете стигат до плода. Тези корени черпят от нещо, което съсипва твоя плод. 

Коренът на клюкарството е неверието и той черпи своята влага от страха. Вече 

знаем, че страхът е дух, а неверието е състояние на сърцето. Ето защо със сигурност 

можем да наречем клюкарството състояние на сърцето. 

Ние се поддаваме на одумничеството, когато се страхуваме да се доверим на 

Бога, Който да ни подкрепя в истината. Без значение в колко сложна и неповторима 

ситуация се намираме, ако останем честни, ще открием страх и неверие при корена. 

Ние се въздържаме да прощаваме, защото се страхуваме да не бъдем наранени 

отново. И така заставаме нащрек за минали оскърбления. 

Правейки това, всъщност изразяваме своето съмнение, че Бог може да изцели 

нашето минало и да направи бъдещето ни безопасно. 

Ние злословим другите, защото вярваме, че нашата стойност е обвързана с 

тяхната. Страхуваме се, че ако те изглеждат добре, ние ще изглеждаме зле, когато 

бъдем сравнени с тях. Това ни показва, че нашето собствено достойнство не се 

основава в името Исус Христос. 

Ние сме завистливи, защото не вярваме, че Бог е справедлив. Страхуваме се, че 

Той си има любимци и почита някои хора повече, независимо от вярата и покорството. 

Не трябва да забравяме, че всяко нещо, което приемем, става чрез благодат и вяра в 

Божията доброта. 

 

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА РАНИТЕ ОТ ОДУМНИЧЕСТВОТО  
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Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на 

мъдрите докарва здраве (Притчи 12:18). 

Одумничеството е несмислено слово, което наранява. Единственият начин да 

изцелим раните е да изговорим думи на мъдрост, които докарват примиряване. Не бива 

да отговаряме по същия начин, по който информацията е достигнала до нас. Подобен 

отговор само би свидетелствал за нашето съгласие с клюкаря, когото слушаме. Не бива 

да предлагаме своя собствена история за човека относно начина, по който е наскърбил 

и нас самите. Това не би донесло изцеление. Ние имаме следната заповед: Не отговаряй 

на безумния според безумието му, да не би да станеш и ти подобен на него (Притчи 

26:4). 

Който покрива престъпление, търси любов, а който говори много за работата, 

разделя най-близки приятели (Притчи 17:9). 

Когато надаваме слух да научим за грешките на другите, това може да ни отдели 

от нашите най-близки приятели. Тези стихове се отнасят до нараняване или рана от 

някой наш близък. Трябва да развием мъдрост и способност на разпознаване, за да 

можем да отговорим с думи на живот. Открила съм, че Притчи са един чудесен 

източник на мъдрост, която да управлява сърцето ми. В края на тази книга съм 

предложила още стихове, които да ви помогнат. 

Трудно е да се предпазим да не станем слушатели на одумничество, но е 

полезно, ако преди това си зададем следните въпроси: - Защо ми казват те това? - Те 

изповядват своята реакция, която е спряла оскърблението или просто разпространяват 

слухове, за да ми въздействат? - Те разговаряли ли са с личността, която ги е 

оскърбила? - Те молят ли ме да дойда с тях, за да подпомогна възстановяването? - В 

състояние ли съм да им помогна? Ако отговорите на тези въпроси са неясни, ти не си 

правилният човек, с когото тези одумници разговарят. Те първо трябва да отидат при 

този, който ги е наранил. 

Като изследваме книгата Притчи и като си преповтаряме споменатите въпроси, 

не само че ще можем да отговорим с мъдрост, но също така ще можем правилно да 

преценим своите собствени мотиви и мисли. Това трябва да се случи и когато отидем 

при някой друг с нашите собствени оплаквания. 

 

СИЛНА СЛОВЕСНА АТАКА  

Забелязвай нещата, които ще отслабят твоята защита против одумничеството. 

Когато някой дойде при теб за съвет, той може съзнателно или не да започне да те 

ласкае. Това ще отслаби способността ти за разпознаване. 

Да не приемаш подаръци, защото те заслепяват зрящите и изкривяват думите на 

праведните (Изход 23:8). 

Невероятно е някой да дойде и да ти пъхне двадесет доларова банкнота в ръката. 

Видът подкупничество, срещу което трябва да си нащрек, е ласкателството, идващо с 

думи като: "Знаех си, че мога да кажа това на теб, защото ти ще го запазиш в тайна." 

Това ни кара да се чувстваме много важни и в едно изключително взаимоотношение с 

този човек. Под влиянието на такъв тип ласкателство ми се е случвало да давам 

обещания да не изнасям наяве това, което би било по-добре да се прогласи от покрива. 

Доверието се оправдава с времето. Никога не можем да бъдем сигурни относно 

фактите, докато не чуем историята от край до край. 

Някой може да те поласкае с думите: "Знам, че ти си свята и имаш способност да 

разпознаваш." Веднъж по телефона ми се обади една жена, която каза, че бе чула, че 

съм имала способността да тълкувам сънища. После ми разказа не само своя сън, но и 
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предложи тълкувание за него. В резултат на този сън тя бе заключила, че нейният 

пастор не бе човек на духа. Всъщност тя не ми искаше никакъв съвет. Просто ми 

казваше нещо, за което искаше моето съгласие и подкрепа. Внимавайте кого слушате. 

Когато бях дете, зад ъгъла на нашата улица живееше едно католическо 

семейство с осем деца. Тяхната майка бе украсила кухнята им по уникален начин. Тя бе 

написала собственоръчно на стените подбрани притчи. Ясно си спомням една от тях: 

"Този, който клюкари за другите, клюкари за теб." От собствен опит открих, че тази 

притча е вярна. Тези, които ти донасят историйки, също така и отнасят историйки от 

теб. Те често ще споменат твоето име по асоциация. "Онзи ден бях на обед у Лиза. Чула 

ли си, че еди-кой си казал еди-какво си?" Всичко, което слушателят ще си спомни, е 

твоето име и коментара. Ти си виновна по асоциация. 

 

 

ГОВОРИ ИСТИНАТА  

Трябва да се изправим и да станем хора, които желаят да бъдат достатъчно 

дръзки да проникнат през човешкото ласкателството и да кажат истината. Но ако 

просто слушаме, ние узаконяваме оскърблението. Трябва да молим Бог да ни даде 

мъдрост, с която да прогласяваме възстановяване на Неговата истина. Когато си 

отправяме взаимни нападки, ето какво ни предупреждава Словото: Но ако се хапете и 

ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите (Галатяни 5:15). 

Защо Сатана трябва да воюва против нас, когато може да ни накара да го 

направим вместо него? Не забравяйте, той е лишен от своите оръжия. 

Той иска ние вместо него да станем обвинители на братята. Като водим война 

един против друг, ние изпълняваме неговите цели. Време е да се изграждаме, а не да се 

унищожаваме взаимно. Важно е да не се съобразяваме с лъжите на дявола, а с истината 

на нашия Отец. 

Това, което считаме за нещо невинно и добронамерено, Бог има начин да покаже 

истинската му същност. Когато Го молим да отдели ценното от плявата, Той ни явява 

нашите скрити недостатъци и ни ги поднася на една ръка разстояние, за да ги видим 

ясно на Неговата светлина. Божията явяваща всичко светлина ни предлага съвсем друга 

гледна точка от това, което мъждукащата светлинка на нашите намерения огрява. В 

този момент виждаме своите грешки такива, каквито те действително са - ужасни. 

Въпреки че можем да се почувстваме изкушени да предложим оправдания за 

своето поведение, изключително важно е да оставим болката и срамът от това 

откровение да пронижат сърцата ни в този момент. Тогава ще се обърнем към нашия 

любящ Баща и ще помолим за Неговата прошка, като се отречем от одумничеството и 

се възрадваме, когато Той го изхвърли. ще сторим грешка като оправдаем поведението 

си, ще се превърнем в пленници на Сатана. 

Извикай към Бога да претърси сърцето ти, за да познаеш истината и тя да те 

направи свободна: Отче, в името на Исус Те моля да отвориш очите ми, за да мога 

правилно да изпитам мотивите и намерението на сърцето си. Моля Те да простиш всеки 

път, когато съм използвала думите непочтено и не съм уповавала на Твоята защита. 

Предавам себе си на Твоите грижи. Господи, постави стража на устата ми, за да не 

съгрешавам против Теб (Псалм 141:3). В името на Исус, амин. 

Ако им позволиш, изискванията и напреженията около теб винаги ще изместват 

твоите приоритети и ще объркват дните ти. 
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13 - СЕБЕОТРИЧАНЕ ИЛИ СЕБЕПРЕНЕБРЕГВАНЕ? 
 

Всеки иска нещо от мен! Обикновено произнасяме О тези думи през зъби, когато 

се чувстваме разкъсани на всички страни. И все пак, ако сме честни, ще признаем, че 

това оплакване е придружено от чувството на задоволство. Нещата можеха да бъдат и 

по-зле - ами ако никой пък не се нуждаеше от мен? Ами ако никой не забелязваше 

моята трудолюбивост и талант? Дори в гнева си намираме утеха заради това, че някой 

се нуждае от нас. 

Ние въздъхваме и бързо уверяваме тези около себе си, че можем да се справим с 

огромния товар на плещите си. Защо? Защото жените чувстват необходимост да са 

нужни някому, а мъжете имат нужда някой да ги подкрепя и уважава. Жените са 

състрадателни. В нашата природа е да помагаме и да се грижим. Важно е за една жена 

да се чувства ценна и незаменима. За да си осигури това положение, често заема ролята 

на "този, който снабдява нуждите" в живота на другите. 

Но ние снабдители на нуждите ли сме? Бог създаде жените да се грижат и 

помагат на мъжете си, децата и своите любими същества. Но това, което ни дава сили, 

може да бъде същото, което ще ги изсмуква, ако се опитаме да посрещнем всички 

нужди със своите собствени средства и способности. Понякога сме толкова заети да 

снабдяваме чуждите нужди, че забравяме за своите собствени. Работата може да се 

превърне в нашия най-голям враг. 

Без да го осъзнават, жените често издигат пред себе си всяка представена им 

нужда като свой приоритет. Това е целесъобразно в неотложните случаи и е важно да 

бъдем гъвкави и непринудени до известна степен. Но когато изключението се превърне 

в начин на живот, става пагубно. 

За да бъдем ефективни в Господа, трябва да сме наясно с това, което искаме да 

постигнем - с целта, за която сме създадени. 

Без ясно изразени приоритети, дните ни ще отлитат безцелно, под заблудата, че 

вървим в правилната посока. 

Ако позволим, нуждите и напреженията около нас винаги ще изместват 

приоритетите ни и ще объркват дните ни. Скоро маловажни случаи на криза, 

неочаквани изненади или случайни телефонни разговори ще ни отместват от 

начертания курс. Тогава безцелни действия ще започнат да направляват живота ни. 

Това объркване ще ни изтощава. Животът ни ще се изпълни с много труд, но малко 

плодове. Това ще изсмуква силите ни и ще ни кара да се чувстваме като неудачници. То 

ще краде радостта ни, а с нея и силата ни. 

 

МОЕТО ОБЕЗСЪРЧАВАЩО ЕЖЕДНЕВИЕ  

За да обясня какво искам да кажа, нека да дам няколко примера от собствения си 

живот. Често ми е било трудно да приемам помощ от другите. 

Чувствах се виновна заради това, че не можех сама да се справя със ситуацията, 

а трябваше. Мислех си: Ако бях само малко по-организирана, или поне да бях станала 

по-рано, можех да свърша всичко, което си бях планирала. Ако някой предложеше да 

ми помогне, чувствах се задължена да му отвърна като го поканя на гости или да му 

послужа по някакъв начин, за да приспя своето чувство на вина. 

Беше ми по-лесно сама да си върша работата. Но постоянно се чувствах 

изморена. Бях позволила нуждите на другите да предопределят приоритетите в живота 

ми. 
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Прекарвах дните си въртейки се в кръг - помагайки в някое кризисно положение, 

започвайки ново начинание, после друга криза се стоварваше междувременно. Накрая 

бях напълно смазана и решена единствено да оцелея до времето за лягане на децата ми, 

когато най-сетне и аз щях да си почина. 

Около десет часа слагах и последното дете да спи. Тогава живвах. Най-накрая 

можех да свърша нещо във времето, когато децата са в леглата си, а телефонът е 

онемял. Знаех, че нищо нямаше да ме прекъсва. Когато целият останал свят се 

приготвяше за сън, аз зареждах пералнята и се втурвах към кухнята. 

С малки деца и съпруг, който често отсъстваше от вкъщи, изпитвах чувство на 

ужас, когато доближавах кухнята. Залавях се да почиствам остатъците от храна 

изпадали под масата, и тогава ми хрумваше, че непременно трябва да лъсна пода от 

край до край. Имам бели плочки на пода, запълнени с бяло по фугите, и тяхното 

поддържане в бляскаво състояние е истинско предизвикателство. Изваждах белината и 

една четка за зъби и започвах да търкам фугите, докато не ми се завиеше свят от 

изпаренията на миещия препарат. След това се втурвах на горния етаж в кабинета ни, 

където подписвах чековете за плащане на сметките. Едва между един и два часа в 

полунощ успявах да се строполя в леглото си. 

В 6.30 ч. целият този омагьосан кръг започваше отново. Изстрелвах се в кухнята, 

където започвах деня си с кафе. Децата ми ме наблюдаваха със смесица от любопитство 

и съжаление. Те се отнасяха с разбиране (защото им бях казвала хиляди пъти) затова, че 

майките работят много часове, докато другите спят в леглата си. 

Моят най-голям син веднъж ме попита невинно: "Защо просто не си легнеш?" 

"Не мога. Кой ще свърши цялата тази работа?", обясних аз. 

"Ох", той кимна натъжено. 

Слушах как децата ми се молят вечер преди лягане, а моят втори син често се 

молеше с думите: "Боже, нека мама бъде свежа на сутринта." Но това никога не ми се 

случи. 

И така те гледаха безнадеждно, докато обикалях кухнята от край до край 

подобно на топка за пинг-понг, в стремежа си да приготвя закуска и обяд за децата. 

Изпращах бързо най-големия си син на училище, почиствах кухнята и след това се 

втурвах да си взема душ преди телефонът да е започнал да звъни, но никога не ми се 

удаваше да стане точно както аз искам. Беше вече 9 часа сутринта и целият свят се бе 

събудил от сън и успешно си бе взел душ. 

Често нещо неочаквано объркваше дневния ми ред точно в момента, когато 

излизах от банята, за да хапна обяда си. След това имах само един час да свърша нещо, 

защото идваше време да взема децата от училище. 

Такъв беше всеки мой ден. 

Когато забременях с четвъртия си син, станах анемична. Съпругът ми се намеси. 

Той ме принуди да наема чистачка, която да идва и да чисти у дома два пъти седмично. 

Това ме облекчаваше, но през останалите две седмици от месеца мръсотията не 

можеше да чака. 

Една нощ, когато бях бременна в четвъртия месец, се бях привела да стържа 

белия ни под в кухнята. С гордост си мислех: Никоя чистачка не може да ми почисти 

пода така както аз си го почиствам. Никой не може да направи фугите така бели, както 

аз ги правя. 

Бог ме прекъсна: "Лиза, когато застанеш пред Мен, няма да ти дам награда за 

това, че можеш най-добре от всички да търкаш плочки. Ти ще получиш награда заради 

верността си в това, което Съм ти казал да направиш. "Внезапно моето перчене стана 
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толкова глупаво и изтощението ми напълно излишно. Вече знаех какво щеше да се 

случи на следващата сутрин. Щях да се събудя изморена и изтощена и вече изоставаща 

с графика още дори преди денят ми да бе започнал. 

Аз извличах своята стойност от нещо друго, но не и от Бога. Извличах 

стойността си от всеотдайния си труд, с който дарявах семейството си. Но в 

действителност не бях всеотдайна. Постъпвах егоистично като лишавах семейството си 

от това, което имаше истинска стойност за тях - моето време и вниманието ми. 

 

ДА ПРЕНЕБРЕГНЕШ СЕБЕ СИ И СЕМЕЙСТВОТО СИ  

В петия месец от своята бременност колата ми бе ударена отзад. На бебето му 

нямаше нищо, но аз получих наранявания по врата. Вече не бях физически способна да 

издържам на цялото това натоварено ежедневие. Трябваше да се примиря с 

физическите си ограничения и изкривени възприятия. Накрая се предадох и наех 

чистачка, която да идва и да чисти всяка седмица, докато се родеше детето. 

Защо чаках да стана напълно неспособна да правя каквото и да е и чак тогава да 

се предам? Защото бях твърде заета и обсебена от своите собствени неща. Бях объркала 

себеотрицанието със себепренебрегването. Мислех си, че като се грижа преди всичко за 

другите се отричам от себе си. Това ме караше да се чувствам нужна и духовна. Но на 

практика се отричах от семейството си. Отхвърлях Божия призив върху живота ми; и 

също пренебрегвах себе си. 

Себеотрицанието налага на нашата естествена воля да избере да следва Божиите 

цели. 

Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се 

отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме последва (Матей 16:24). 

Отказвах на децата си да имат една отпочинала и бодра майка на сутринта. 

Отказвах на моя съпруг и децата ми да имат време на общение с мен, защото винаги 

бях напрегната и умислена. Чувствах нуждата постоянно да се трудя, защото върху мен 

лежеше бремето на всичко, което предстоеше да завърша. 

Когато съпругът ми се прибираше у дома, аз му отказвах да има жена до себе си 

в леглото поради натоварения ми график. Оставах будна до доста по-късно или се 

изнизвах на пръсти от стаята, когато той заспеше. Отказвах достъп на децата до мен. 

Несъзнателно ги отблъсквах, когато позволявах на всяко телефонно позвъняване да 

прекъсва времето ми с тях. После ги подкарвах набързо към леглата. Аз не се радвах на 

децата и на съпруга си - в тяхното присъствие аз се борех да оцелея!  

 

МАЙКА ОТ ТИПА НА МАРТА  

Бях се превърнала в майка Марта. Лишавах се от сън, движение и отдих. 

Пренебрегвах радостта от моя брак и децата ми. И то поради каква причина? За да 

свърша някое и друго "нещо". 

Най-лошото от всичко бе, че пренебрегвах духовния си живот, като винаги давах 

от себе си и никога не вземах. И това пренебрегване не бе с духовна полза, а заради 

майчините задължения. Бях типична Марта от Библията! Коленичех на пода да се моля 

и внезапно забелязвах част от детски строител да се въргаля под канапето. Когато го 

приберях, виждах нещо друго, което не беше наред. И скоро се залавях да почиствам 

целия етаж, напълно забравила за какво в действителност бях коленичила. 

О, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и 

Мария избра добрия дял, който не ще се отнеме от нея (Лука 10:41-42). 
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Понякога трябва просто да оставим онази разхвърляна детска играчка да си 

остане там, където е, да си затворим очите, да се изключим за всичко, което би ни 

разсеяло, и да се настроим за Господа. В началото това може да ни се стори много по-

трудно от чистенето. Ние сме свикнали да правим нещо. Ето как се чувстваме нужни. 

Марта се нуждаеше от Мария в кухнята, за да й помогне с приготвянето на храната. 

Мария разсъждаваше така: "Мога да ям и по-късно. Точно сега искам да слушам Исус." 

Нашето време за молитва, хваление и поклонение не е още едно бреме, което Исус 

стоварва на плещите ни. Това е нещо, което способства за нашето освежаване. 

Започнах да гледам на молитвата като на още едно задължение, с което не 

успявах да се справя в края на деня. Наистина се молех всеки ден, но исках да 

прекарвам два пълни часа в тайната стаичка. В края на деня, когато най-сетне съумявах 

да отделя с голямо усилие няколко минути за Бога, си мислех, че Той е раздразнен, 

защото не Му бях отделила два часа по-рано. И затова започвах молитвите си с 

извинения. Един ден Той прекъсна моето самообвинение: "Ето думи за теб. Спри да 

идваш за среща при Мен ядосана на себе си за това, че не си дошла по-рано. 

Радостен съм да сме заедно сега. Остави Ме да те освежа, за да очакваш с 

нетърпение всяка наша бъдеща среща. "Това преобърна представите ми за молитвата. 

Когато твърде много сме заети с преходното и пренебрегваме вечното, 

започваме да се объркваме. Обвиняваме тези около нас, дори и когато това объркване е 

резултат от липсата на освежаване в живота ни. Ние не сме освежени, защото сме 

твърде заети да се погрижим за всички, така че да могат другите да се чувстват 

освежени. После им се вбесяваме, когато те не отговарят на нашето трескаво темпо, а 

ние продължаваме бързо да тракаме с тенджери и тигани в кухнята. Трябва да 

захвърлим тези тенджери и тигани и да се наслаждаваме на Бога и на своите близки. 

Бог ми разкри, че бих могла да преживея същото освежаване, каквото 

преживявам с Него в присъствието Му, когато съм и с моя съпруг и децата ми. Бях 

твърде много заета да бъда майка, че да имам време да подхранвам взаимоотношения. 

Твърде заета с майчинските задължение, че да бъда и другар. В края на краищата, аз 

вярвах, че дарявам любов като снабдявах нуждите. 

Когато Джон ме молеше да играя голф с него, аз отвръщах: "Нямам време да 

играя голф." Ядосана бях, че той имаше. 

Истината бе, че аз имах време за това, за което решавах да отделя време. Но не 

бях отделила никакво време за отдих и удоволствия. Бях толкова решена да се грижа за 

тези, които обичам, че бях забравила да им се радвам. 

Не забравяйте, Бог ни е създал, за да сме си приятели. Даде мъжът да има жена, 

за да не бъде той сам. Бог искаше те да се радват един на друг и на всичко, което Той бе 

създал за тях. Когато заместим нашето време на общение с Него с делата на ръцете си, 

нашата сила се изчерпва. 

Същото важи за децата и приятелите. Ако не отделяме време да развиваме тези 

взаимоотношения, те най-накрая ще престанат да израстват. 

Как можем да предпазим времето си от това ограбване? Как да държим погледа 

си в правилна посока? Какви трябва да са нашите приоритети? Знам, че вече има много 

на брой хубави книги за това как да подредим деня си, времето и ангажиментите си. 

Някои ни препоръчват следния ред: Бог, съпруг, деца, работа, църква, аз. Други пък ни 

съветват така: Бог, аз, служение, съпруг, деца, църква, работа, приятели. Аз нямам 

намерение да ви предлагам някакъв списък, за да не би да се използва като формула. 

Не вярвам да съществува някаква универсална формула! Ако тя съществуваше, 

то несъмнено моята мъдрост е ограничена да ви представи такава. Колкото по-дълго 
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вървя с Бога, толкова повече смятам, че формулите, правилата и законите водят 

неминуемо по пътеката на религията. 

Просто се запитайте: Какъв е моят мотив?  

 

ЗА КАКВО ХВЪРЛЯШ ТРУДА СИ?  

Ти никога не можеш да подредиш правилно приоритетите си, докато не 

определиш истинската им ценност и стойност. Нямам предвид толкова разпределянето 

на времето, колкото разпределянето на сърцето. 

Израилтяните искаха списък от правила и формули повече от едни истински 

взаимоотношения с техния Създател. И те получиха пълно описание и на най-малките 

подробности относно това как да се покоряват на Бога и да останат святи. Но това не ги 

ползваше: Ето как обобщи всичко Исус: Да възлюбиш Господа своя Бог от всичкото си 

сърце, от всичката си душа и с всичкия си ум... Да възлюбиш ближния си като себе си 

(Матей 22:37-39). 

Той премахна безжизненото и изкуственото. Той не им каза как да обичат Бог и 

ближния си. Исус знаеше, че ако техните сърца бяха чисти, тогава действията им 

нямаше да закъснеят. 

Как определяме кое е стойностното? Можем ли да се доверим на себе си да 

изградим ценностна система? Не, защото самата ни природа е твърде заангажирана и с 

отвлечено внимание, не само у дома, но и на църква, и в работата ни. Не можем да се 

доверим на себе си да измерим точно стойността на това, което Бог е поставил под 

наша грижа. 

Ние живеем в свят, чиито стандарти са относителни. Той се носи в едно море от 

несигурност и постоянна промяна. Този стандарт се променя с издигането и спадането 

на всяка вълна. Доброто става лошо, а лошото - добро. Тази непостоянна и меняща се 

моралност не почита това, което Бог цени. Нашата култура възхвалява постиженията и 

външността, но Бог награждава верността и вътрешността. 

 

НЕЩАТА НЕ СА ТАКИВА, КАКВИТО ИЗГЛЕЖДАТ 

За нещастие не са малко християните, които хвърлят неимоверен труд да 

изглеждат преуспели. Това накрая оставя човек да се чувства изпразнен и уплашен. 

Външността е нещо, което трудно се поддържа. Всяка сила, която получаваме от своята 

външност, се връща отново към усилията тя да бъде поддържана. Външността изсмуква 

от нас силата, която ни е потребна да се променим. 

Външността по определение означава вид, изражение, физиономия, държание, 

обноски, подобие, образ. В контраст на предишното, същността означава същина, 

субстанция, съставна част, материал. Втората дефиниция предполага самия живот или 

истината за нещо, човек или предмет. 

Това, от което е направено, а не това, с което просто е обгърнато и покрито. 

Истината не може да бъде засрамена; тя е открита и е яхнала ветровете на 

принципите, които надхвърлят времето. Външността просто покрива вътрешното и 

приема своята сила от заблудата. Времето е по-силно от външността и накрая времето я 

изобличава и унищожава. Божиите пътища са по-високи от нашите. Неговите принципи 

и истина остават да живеят. Истината винаги надживява лъжата. 

Предизвиквам те да прегледаш своя начин на живот честно. Толкова много ли си 

заета, че пренебрегваш себе си и тези, които обичаш? Объркала ли си себеотрицанието 

със самопренебрегването? За какво хвърляш труда си? От дребничките неща в този 

свят ли черпиш сигурност или си се фокусирала върху вечните? Ако отговорът на 
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някои от тези въпроси е "да", не ги използвай като повод за самообвинение. Нека те по-

скоро да бъдат твой мотив за промяна. 

Божията река ще ни отведе на места, където никога не сме били, по начин, с 

който никога не сме свиквали. 

 

 

Трета част  - НАЙ-НАКРАЯ  
 

14 - ИЗВЪН ТВОЯ КОНТРОЛ И ПОКРИТА ИЗЦЯЛО 
 

На пет години бях много безстрашно дете, особено когато се намирах близо до 

вода. Единственият начин, по който родителите ми можеха да ме убедят да вземам 

уроци по плуване, бе да ми забранят да се доближавам до дъската за скокове в басейна. 

Освен ако не ги вземах със себе си. 

Въпреки че не можех да плувам, аз се изкатервах до високата три метра дъска, 

обгърната от малка вътрешна гума на колело, и се гмурвах с краката надолу - винаги 

когато спасителят се е разсеял. 

Веднага щом започнах да вземам уроци по плуване, усъвършенствах уменията 

си и скоро започнах да тренирам плуването като спорт. В началото се записах във 

възрастовата група до шестгодишните и продължих с тренировките до постъпването ми 

в колежа. 

Израснала съм в Индиана и нашето семейство редовно ходеше на почивка във 

Флорида. Там обикнах карането на сърф. По цял ден стоях на плажа. Колкото по-

големи бяха вълните, толкова по-добре. Нагазвах навътре във водата и заемах позиция 

в очакване на точния момент, когато, ако съумеех да плувам достатъчно бързо, бих 

могла да уловя гребена на вълната. Когато това ставаше, тя ме повдигаше и ме 

понасяше към брега. Когато стигах до брега, аз се прекатурвах с главата надолу в 

плитките води, докато вълната се разбиваше на сушата. 

С мъка се изправях на крака всред кипящата вода и оставащите пясъци и 

изкрещявах на мама и на всеки, който го интересуваше: "Ей, видяхте ли колко далече 

отидох този път?" Отново нагазвах навътре във водата, гмурвайки се в средата на 

прииждащите вълни. Отново зачаквах докато не намерех подходящата вълна, която да 

ме поеме. Не се боях никак от вълните и водата. Харесваше ми да губя почва под 

краката и да се нося на гребена на вълните. 

Когато поостарях не се чувствах толкова свободна. Станах притеснителна. 

Следях другите с какво око гледат на мен и се чудех дали им харесвам. Може би им се 

струвах тромава, когато се пльосвах близо до брега. След това идваше проблемът с 

досадния пясък в банския ми и проблемът със скромността, когато горнището на 

банския се изхлузваше нагоре, а долнището се свличаше. Страховете ми затова как 

изглеждах на анонимните наблюдатели на плажа ми ограбваха радостта от плуването. 

Мислех си: Аз съм пораснала и зряла жена. На кого му е притрябвало досадния 

пясък и бурния океан? Не исках нищо повече от един плувен басейн. Там можех да се 

освежа, но също така можех да преценя кога, къде и колко надълбоко и колко често да 

влизам във водата. 

Скоро осъзнах, че въобще не си струва да се мокря точка. Това разваляше косата 

и грима ми. Беше твърде студено! Изгубих всякакво удоволствие от съприкосновението 



Предай се на Бога с любов 

 

71 

 

си с водата. Ако все пак рискувах да вляза, се чувствах плаха и неуверена, ако не се 

намирах в басейн. 

 

ТОВА НЕ Е МОЯТА СТИХИЯ  

Плуването ни доставя уникалната възможност да преживеем природна среда, в 

която нормално не живеем. То ни дава възможността да си играем с нещо, което има 

силата да ни убие. Трябва да уважаваме водата. Тя не играе по нашите правила, но ние 

трябва да се съобразяваме с нейните. Не можем да живеем без вода, но не можем и да 

живеем във водата. 

Вече чувам как някои от вас казват: "Не обичам да плувам." Но какво точно не 

ти харесва в плуването" Температурата на водата ли? Боиш се, че не можеш да 

докоснеш или да видиш дъното ли? Страхуваш се от това, което е във водата ли? От 

дълбоките и тихи води ли се страхуваш или те плашат плитките и бурни води? 

Дълбочината или вълните са проблемът? Това че не можеш да дишаш под водата ли те 

притеснява? Чувстваш се прекалено гола в оскъдния бански костюм ли? Може би 

просто не можеш да плуваш. 

Бях решила, че вече ми е омръзнало да плувам. Сега беше време моите деца да 

се радват на плуването, а аз да заема своето място на брега. Но ето какво ми припомни 

Духът: "Ти обичаш да плуваш." "Не, не обичам," отвърнах аз. - Напротив, харесва ти, 

когато водата те залива цялата. Ти обожаваш водата." "Вече не", противопоставих се аз. 

Виждате ли, сега вече водата беше нещо повече от въпрос на неудобство и 

непристойност. Бях започнала да се страхувам не просто от водата, а от всяко нещо, 

което имаше силата да отнеме почвата от краката ми и да ме покрие цялата от петите до 

главата. 

Намирах се в период на промяна и преход. Нуждаех се да бъда сигурна в това, 

което ме очакваше в бъдещето. Исках да планирам. Не исках повече изненади. Вече бях 

остаряла. Познавах ограниченията си и нивото на моето удобство и не исках никой да 

го нарушава. За да се задържа на това положение, аз бях отстъпила, за да се защитя. 

Ако бях направила повече от необходимите крачки напред, рискувах да навляза в 

областта на неочакваното и несигурното. И така аз крачех по брега на нерешителността 

и с едното око държах водата на разстояние. 

 

ВРЕМЕ Е ДА ПЛУВАМЕ  

Но и на брега гъмжеше от най-различни други страхове. Страх от неуспехи, 

страх от грешки, страх от това да стоиш на брега, страх от това да го напуснеш. Страх, 

страх, страх - сякаш че той ме обездвижваше повече от всичко в живота ми. 

Започнах да се дразня от ограниченията, които си бях наложила, за да се 

предпазя. Моето безпокойство в живота ми дойде в момент, когато получих 

освобождение, докато четях Исая 52:1-2. Бог събуждаше интереса ми към 

приключенията. Изглежда, че Бог искаше да ме освободи от моето робство, за да мога 

да предам целия контрол на живота си на Него. Едва бях отхвърлила веригите от себе 

си, когато Той ми каза да скоча във водата, която покри главата ми. 

За първи път долових страхът да говори в ума ми. Помислих си: Лиза пък това 

откъде ми дойде? Знаех си, че беше важно да се съпротивявам на страха, ако държа да 

остана свободна, но не бях сигурна дали исках да се откажа от малкото контрол, който 

притежавах над живота си и който сега ми харесваше. Тогава Господ ми откри Своята 

река и ми прошепна окуражително: "Спомни си, ти обичаш да плуваш." БОЖИЯТА 
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РЕКА Открих тази река в книгата Езекиил. Това е реката, която извира изпод прага на 

Божия храм и тронната зала на Неговото присъствие (Езекиил 47:1-2). 

Във видение Езекиил бе върнат обратно в Ерусалим. Той застана при храма, 

където получи подробни указания за служенето в храма и за начините на поклонение. 

Той бе придружен от човек, чийто изглед беше като на мед и който държеше в ръката 

си ленена връв и мярка от тръстика (Езекиил 40:3). 

Те записаха всяка мярка и заповед за поклонение. Този човек показа на Езекиил 

славата на Господа при източната врата. Тогава Езекиил бе вдигнат от Духа във 

вътрешния двор, където наблюдаваше как славата на Господа изпълваше храма. В глава 

47 Езекиил бе отведен до една река, която течеше от южната страна на храма. Това не 

бе просто обикновена река; това бе реката на Божията слава, извираща от Неговия трон. 

Човекът с изглед като на мед отведе Езекиил до брега на Божията река и 

премери хиляда лакти навътре. Той поведе Езекиил във водата, за да можеше да изпита 

дълбочината на реката на това конкретно разстояние от брега. 

Човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, премери 

хиляда лакти и ме преведе през водата; водата беше до глезени (Езекиил 47:3). 

На първите хиляда лакти водата стигаше само до глезените. В толкова плитка 

вода можеш да се разхождаш съвсем свободно. Все още можеш да видиш дъното и да 

познаеш дали е от пясък или скала това, върху което стъпваш. Земята те крепи на 

краката ти. Потопен си във вода, но все пак ходиш по твърда суша. Можеш бързо да 

прецапваш в плитката до глезените река почти без никакво затруднение. Можеш да 

почувстваш хладината и свежестта, но всеки път, когато поискаш, можеш да се 

обърнеш обратно и да се върнеш на брега. 

Пак премери хиляда и ме преведе през водата; водата беше до колене (Езекиил 

47:4). 

Дълбоката до колене вода може да забави до известна степен скоростта на 

твоето придвижване. В зависимост от силата на течението може да ти се стори трудно 

да вървиш в права линия, освен ако не си оставиш ориентир на брега, по който да се 

равняваш. 

Ако не равняваш движението с ориентир на брега, винаги ще се оказва, че 

течението те е отместило надолу. Дълбоката до колене вода със сигурност ще ти 

въздейства повече, отколкото ако нивото е до глезените. Ако се опиташ да се движиш 

прекалено бързо през нея, ще загубиш равновесие и ще се измокриш целия. Но при тази 

дълбочина е лесно да се изправиш отново, да се обърнеш и да намериш пътя обратно до 

брега. 

Пак премери хиляда и ме преведе; водата беше до кръста (Езекиил 47:4). 

Виж водата до кръста е нещо друго. Сега ти си наполовина във водата и 

наполовина извън нея. Придвижването ти през водата този път е много по-мъчително. 

Най-вероятно дъното може би няма да се вижда. За него съдиш по това дали го допират 

краката ти. Но да чувстваш нещо, което не виждаш, не е толкова удобно, колкото да 

виждаш нещо, което не можеш да почувстваш. Сега водата има огромно влияние върху 

твоята посока и бързината на движенията ти. В дълбоката до кръста вода обикновено е 

по-лесно да се плува, отколкото да се върви през нея, но понеже дъното вече не може 

да се вижда, трудно ти е да се откажеш от контакт с него. 

После премери хиляда и тя беше станала на река, през която не можах да 

премина; защото водата беше се издигнала и беше станала вода за плуване, река 

непроходима. Той ми каза: Видя ли, сине човешки? (Езекиил 47:5-6). 
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Сега водата покриваше главата на Езекиил. Той не можеше да вижда дъното на 

реката, нито имаше някакво съприкосновение с него. Дъното повече не беше стабилна 

основа за краката му. Реката контролираше положението. Езекиил бе напълно обграден 

от стихия, в която не можеше да върви и да диша. Той се носеше от мощното и бързо 

течение на реката. Единствено реката диктуваше неговата посока. Течението 

определяше скоростта и изминатия път. 

При тези обстоятелства ти не можеш да имаш никакво влияние върху реката, но 

напротив - тя със сигурност владее над теб. Според думите на Езекиил тя е достатъчно 

дълбока, за да се плува в нея, но е невъзможно да бъде прекосена. Ако решиш да се 

бориш с течението, в най-добрия случай само ще се изтощиш. Но също така можеш и 

да се удавиш. Най-добрият шанс е да се оставиш на реката и да потеглиш натам, 

накъдето те понесе. Божията река ще те обгради, понесе, повдигне, пренесе, освежи и 

понякога ще те побеждава. Навсякъде, където тази река мине, тя носи живот. 

И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, 

където би отишла тази пълна река; и там ще има твърде голямо множество риба по 

причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са се изцелили,- понеже 

където отиде реката, всичко ще живее... А край реката, по бреговете й от двете й 

страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито 

плодът им да се свърши; всеки месец ще раждат нов плод по причина, че водата, която 

ги пои, изтича от светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им - за 

изцеление (Езекиил 47:9, 12). 

Единствено реката, в която кипи живот, донася живот навсякъде, откъдето мине. 

Но трябва да внимаваме да не я прекосяваме. Когато Бог се излива чрез Святия Си Дух, 

ние не можем да Го прекосим. Той искаше да бъде сигурен, че Езекиил виждаше ясно и 

усещаше силата и мащабите на тази река. 

 

НЕДЕЙ ДА ВЪРВИШ ПРОТИВ СВЯТИЯ ДУХ  

Какво означава да вървиш против нещо? Когато се противопоставяме, 

противоречим или сме цинични относно изливането на Святия Дух, ние го 

наскърбяваме. Също така наскърбяваме Святия Дух, когато смятаме това, което Той 

прави, с нещо, което Той не е. Това би могло да означава смесване на човешката слава с 

Божията слава. Това би могло да означава, че сме из търгували изливането от Бога. 

Това би могло да означава пламенност без знание. 

Нека видим как Исус смъмри Павел, когато той препятстваше ранната Църква, 

като я подложи на гонение. 

И като падна на земята, чу глас, който му каза: "Савле, Савле, защо Ме гониш?" 

А той рече: "Кой си Ти, Господи?" А Той отговори: "Аз съм Исус, когото ти гониш" 

(Деяния 9:4-5). 

Исус не каза: "Ей, Савле, спри да гониш Църквата Ми!" Той обвини Савел, че 

преследва Него. Не веднъж, но два пъти Той каза това. Сигурен съм, че Савел (Павел) 

останал изумен. Той си е мислил, че изпълнява важна задача в Божието име. Знаеше 

имената на тези, които бе хвърлил в затвора или екзекутирал, но кой беше този сега? 

Петър също разпозна важността на това да не върви против Святия Дух. Той току-що 

бе проповядвал на езичниците и те бяха кръстени славно в Святия Дух. Когато Петър се 

върна в Ерусалим, водачите на църквата го смъмриха, че е проповядвал на езичниците. 

Петър им обясни това, което се бе случило с него: И когато започнах да говоря, Светият 

Дух слезе на тях, както и на нас отначало. Тогава си спомних думата на Господа, как ми 

каза: "Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух." И тъй, ако 
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Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, 

кой бях аз, та да можех да възпрепятствам на Бога? Като чуха това, те престанаха да 

възразяват и хвалеха Бога, казвайки: "И на езичниците Бог даде покаяние за живот" 

(Деяния 11:15-18). 

Петър знаеше много добре, че не бива да се опитва да контролира нещо, което 

Бог правеше. Той знаеше, че не бива да върви против Господа. 

Свят страх и почит обгръщаше всичко, което Светият Дух правеше. Лидерите 

отстъпиха, въпреки че това противоречеше на еврейските традиции и закона. 

Божията река ще тече независимо от човешкото одобрение. Тя няма да бъде 

подхранвана от хора, защото извираше изпод прага на Божия трон. 

Нито ще бъде променена от човек. Посоката на реката се определя от Светия 

Дух, а не от нашите лични планове. Тя ще ни отведе на места, където никъде не сме 

били, и по начин, с който не сме свикнали. 

Забелязахте ли, че входът на реката е градиран? Не навлизаш веднага в 

дълбокото. В началото е до глезените, след това започва да ни стига до коленете и 

после се издига до кръста ни. Това ни помага да се нагодим на температурата и силата 

на течението. След това земята внезапно пропада и водата залива главите ни. Сега е 

времето, когато трябва да предадем целия си контрол на реката. Това е моментът, 

когато се оставяме и позволяваме на Бог да упражни контрол над нашите грижи, посока 

и ход. 

 

ПРОСЯЦИ НА ПЛАЖА  

В духа хората се ровичкат из брега на решението. Да нагазят ли навътре във 

водата и да я пробват? Дали да влязат до кръста навътре или пък да се гмурнат на 

дълбокото и изцяло да се предадат на контрола на реката? Някои от вас отчаяно се 

нуждаят да скочат в тази река. Ако можехте, щяхте да се потопите напълно и водата да 

покрие главата ви само за един миг, но нещо ви възпира. 

Ти си вързана. Хората те викат умолително от брега: ".Не се отдалечавай повече. 

Нуждая се от теб! Не ме оставяй тук! Остани поне още малко!" Водата привлича 

сърцето ти, но ти се чувстваш вързана да останеш на брега. 

Знам, че е трудно, но ти трябва да се извърнеш от техните молби и да приемеш 

водата. Това е единственият начин някога да можеш да им помогнеш истински. Тези 

гласове са обикновено на членове на нашето семейство. На раздяла Исус ни каза за това 

време: Ако дойде някой при Мен и не намрази своя си баща, майка си, жена си, чадата 

си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик 

(Лука 14:26). 

С тези думи Исус изобличава всяка връзка, която би ни вързала към нещо друго 

освен Бога. 

 

ОТДЕЛЕНА ЧРЕЗ МЕЧА 

И в собствения си живот съм чувала тези гласове от брега. Сред тях ярко се 

открояваше един, в който се чувствах длъжна да се вслушвам. 

Чувствах толкова огромна отговорност към този любим човек, че това се 

превръщаше в нещо нездравословно. 

Ако този човек не бе щастлив, а аз бъдех, тогава щастието ми се примесваше с 

чувство на вина. Ако този човек имаше проблем, той ставаше и мой. Служех като 

посредник във взаимоотношенията на този човек със семейството му. Изморявах се, 

когато се опитвах да разрешавам проблемите на този човек. Ако решението ми не 
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работеше, чувствах се отговорна за това. Бях толкова вързана, че дори промените в 

настроението на този човек се отразяваха на моя живот и брака ми. никой, дори и 

съпругът ми нямаше такова влияние върху мен. 

В продължение на години се борех с това взаимоотношение. Знаех, че едно 

такова взаимоотношение бе вредно, но просто не можех да се откача от неговите 

вериги. Исках да покажа своята любов и уважение към този човек, но контролът, който 

изпитвах върху себе си, правеше това нещо трудно. Споделих това с приятелка и ето 

какво сподели тя с мен: Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох 

да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против 

майка й и снаха против свекърва й (Матей 10:34-35). 

Тези стихове ми се сториха твърде груби. Ставаше въпрос за отношенията ми с 

една християнка. Каква причина би могло да има, че да се обърна против нея? Не исках 

да се чувствам отчуждена. Просто исках нещата да са си на мястото. 

Отново прочетох пасажа. Този път, докато четях, видях в духа си ангел. 

Държеше издигнат в дясната си ръка меч на светлината. Чух Господ да казва: "Позволи 

ми да прекарам Моя меч между вас двете." Можех да видя, че ангелът очакваше моето 

разрешение. Той нямаше да направи нищо, освен ако не го помолех изрично. Господ 

продължи: "Лиза, ти гледаш на този инструмент като на оръжие за убиване. Моят меч 

има две остриета. С едното острие разрязва, а с другото изцелява." След това Той ми 

даде този познат стих: Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, 

остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и 

издирва помислите и намеренията на сърцето (Евреи 4:12). 

Позамислих се по-задълбочено относно въпросното взаимоотношение. И видях, 

че в мен имаше дълбоко вкоренена нужда от одобрението на този човек. Голямата част 

от нашите взаимоотношения представляваха моите опити да снабдя нужди, които само 

Исус можеше да снабди. Чудно ли е въобще, че бях обречена на объркване? Знаех, че 

Исус ме молеше да Му позволя да стори това, което аз не можех. 

Той нямаше да назове и отдели всяка връзка, която ни връзваше. Той щеше да ги 

пререже всичките! Моето поведение беше вързало и двама ни. 

Когато съзрях това, затворих очи и помолих Бог чрез Духа Си да ни освободи. 

Гледах как мечът на светлината премина между нас двамата за един миг. 

Незабавно почувствах, че не дължа на този човек нищо освен моята любов. 

Някои страни от взаимоотношенията не се промениха за една нощ, но все пак 

започнаха да се променят. Сега това взаимоотношение е здраво и благонадеждно. 

Мнозина от вас се нуждаят Божието Слово да премине между вас и вашите 

окови, които ви държат. Покорете се на Господ и отговорете на призива на Духа да се 

откажете от контрол над живота. Поставете под Неговата грижа съпруга си, близките и 

приятелите, личните си безпокойства и страхове и преди всичко себе си. Ще се 

докоснете до свобода, каквато никога не сте очаквали и то само заради едно 

прехвърляне на контрола. Ако сте готови, кажете следната молитва: Отче, идвам пред 

Теб и Те моля за прошка за това, че позволих на хората да ме спрат. Прости ми, че се 

опитах да заема място в живота на другите хора, каквото само ти можеш да заемеш. 

Господи, прокарай Своя меч между теб и мен самата. Нека нищо не стои между нас, но 

само Ти. Предавам този човек в Твоите грижи и предавам себе си на Твоето изливане и 

водителство. Потопи ме в Святия Си Дух и ме умий в кръвта Си. 

Покрий ме със Своя Дух и ме връхлети. 

Реката ще донесе живот на всеки, който те обича. Как можеш да освежаваш 

другите, когато ти не си освежена? Така че нагазете навътре и се гмурнете. 
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ПОСЛЕСЛОВ 
 

А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с 

изцеление в крилата си; и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора (Малахия 

4:2). 

Виждали ли сте някога теле да бъде освобождавано от обора? Още щом се 

отвори вратата, то се изстрелва навън, скачайки, ритайки и буйствайки. Наблюдавайки 

това, не може да не се запиташ как е могъл оборът да задържи това теле вътре! Бог 

употреби тази аналогия, за да опише освобождението на собствения си народ на тези, 

които почитаха и се бояха от името Му. Те бяха завързани в обора. Сега Той иска да ги 

освободи, за да ги нахрани и те да се разиграят в полето. 

Обърнете внимание, че преди да ги освободи, Той ще ги изцели. Слънцето на 

Неговата правда ще изгрее с изцеление. И това слънце е една топка от постоянен и все 

поглъщащ огън. Можем да сме сигурни, че Бог говори за огън, понеже в Малахия 4:1 се 

казва: Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всички горделиви, и всички, 

които вършат нечестие, ще бъдат плява. И този ден, който иде, и ще ги изгори, казва 

Господ на Силите, и няма да остане нито корен, нито клонче (Малахия 4:1). 

Тези стихове описват пречистващия огън на Божия съд върху горделивите и 

злите. Същият огън, който ги пояжда, ще пречисти и изцели вярващите, които обичат и 

се боят от Бога. Божието Слово дава светлина и живот на нас, но същото Слово 

прогласява осъждение върху света на невярващите. 

След като Бог ни изцели и освободи, ние ще стъпчем нечестивите, защото те ще 

бъдат пепел под стъпалата на краката ви в деня, който определям Малахия 4:3). 

Готова ли си да бъдеш свободна? В тази книга искрено споделях себе си с 

надеждата чрез искреността ми да видите себе си. Моля се, щото като говоря свободно 

за робството си, вие да намерите Христовия процес на освобождение. 

Вярвам, че истините в тази книга са части от този процес. Аз написах това за вас 

от дълбочината на сърцето ми. 

Нещо по-високо те очаква, една свобода, която никога не си познавала. Тази 

свобода е безценна и ти ще трябва да се бориш, ако искаш да я запазиш. И все пак 

трябва да оставиш единствено на Бог да съди другите около теб. Ти само трябва да се 

покориш на Божието пречистване и изцеление. 

Вярвам, че истините, за които се говори в тази книга, са част от този процес. Вие 

ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Тя ще ви освободи от веригите на 

робството. 

Сега е време да стъпчете всеки ярем на робство и тегло, което врагът е поставил 

на раменете ви. Отхвърлете ярема на контрола. Отдайте на Бог грижата за всичко. 

Освободете всичко от себе си. 

Искам да погледнете на всяка грижа и препятствие, което ви потиска, като ярем 

на робството. Отмахнете го от раменете си и го захвърлете в нозете си. Запишете 

своите грижи върху лист хартия и го поставете на пода. А сега изречете тази молитва 

отгоре му: Контрол и страх, смъмрям ви в името на Исус. Отхвърлям живота на робство 

във вас. Отричам се от вашето тегло. Няма да приема никакъв ярем на религиозност 

или страх от човек. Аз съм само в един ярем с моя Господар Исус Христос. Отдавам Му 

целия контрол над живота ми, семейството ми, приятелите и финансите ми, 
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сигурността и положението ми. Потъпквам ви под нозете си, за да покажа, че Божият 

огън е разчупил вашата власт в моя живот. 

Слава да бъде на Бога, който ни дава победата! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Притчи, отнасящи се до одумничеството Който е с мъдро сърце, ще се нарече 

благоразумен; и сладостта на устните умножава знание (Притчи 16:21). 

Безбожният погубва ближния си суетата си, но чрез знанието на праведните 

ближният ще бъде избавен (Притчи 11:9). 

Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; а устата на праведните ще ги 

избавят (Притчи 12:6). 

Сърцето на праведния обмисля какво да отговаря, а устата на нечестивите 

изригват зло (Притчи 15:28). 

Сърцето на мъдрия вразумява устата му и прибавя знание в устните му. Благите 

думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите (Притчи 16:23-24). 

Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да не се взира в 

престъпление (Притчи 19:11). 

Чест е за човек да страни от препирни; а всеки безумен се кара (Притчи 20:3). 

Светилникът на този, който злослови баща си или майка си, ще изгасне в най-

мрачната тъмнина (Притчи 26:20). 

Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще 

намери милост (Притчи 28:13). 

 

Ако желаете да поръчате други книги издадени от ИК "ИГЪЛ", ще изпратим на 

посочения от Вас адрес безплатен каталог. 

Гр. Силистра 7500, ул. Старо село №18; 

Тел: 086/ 851 522 

сл., GSM: 0887 456 147;Николай Валериев Марков, 

email: eagle_2001@abv.bg 

 

 

Ако си под Божия контрол 

 

Животът на Лиза Бивиър бе смутна буря до момента, в който не откри, че винаги, 

когато държеше нещата в свои ръце, те тотално се объркваха. 

 

Предай се на Бога с любов е нейното пътешествие от страшния трескав контрол към 

небето на спокойствието и спира под Божия власт. Лиза ни разкрива как да предадем на 

Бога - живота, съпруга, децата, финансите, работата и служението си. Толкова здраво 

ли си се вкопчил в живота си, че Бог не може да работи с теб? Пусни всичко от себе си 

и се наслади на свободата и мира, които Бог ти дава. 

 

"Лиза Бивиър е жена, на която истински се възхищавам. Нейният живот е пример за 

дълбока вътрешна сила в призванието й да бъде жена, съпруга, майка, приятел и 

вдъхновен проповедник." "... една от най-въздействащите книги, които някога съм чела 

по темата за контрола." 

mailto:eagle_2001@abv.bg
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Мерили Хики, Служенията на Мерилин Хики 

 

"Освен Библията, това е може би една от най-важните книги, която всяка жена трябва 

да прочете..." 

Линдзи Робъртс, Служение чрез музика 

 

"Препоръчвам на всеки Лиза, която сподели своя собствен живот, за да помогне на 

другите." 

Шарън Догърти, Християнски център "Победа" 

 

Колко е освежаващо да откриеш някой така случаен, себеотдаен, прям и прозрачен като 

Лиза Бивиър." 

Д-р Фучзия Пикет, Служенията на Фучзия Пикет 

 

Лиза Бивиър е написала много известни книги и е популярен проповедник по 

конференции. Тя и съпругът й Джон основават Служенията на Джон Бивиър през 1990 

г. Това служение прераства в многостранно международно евангелизационно 

служение, което включва и ежеседмични телевизионни предавания на програмата 

Пратеникът. 

 

Другите книги на Лиза Бивиър са:Гневете се без да съгрешавате, Целунах момичетата и 

ги разплаках, Истинската мяра за жена. 

 

Цена: 6,00 лв. 

 


