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Предговор
„...Търсете мир (хармония, ненарушена от страхове,
от бурни страсти и морални конфликти) и се стремете към него целенасочено. (Не само да имате желание
да сте във взаимоотношения на мир с Бога, с другите
хора и със себе си, но да ги преследвате усърдно и да
се стремите да ги постигнете!)“
(I Петрово 3:11, Разш. Библия)
Моля се тази книга за мира да ви помогне да се наслаждавате на „...Божия мир, който никой ум не може
да схване...“ (Фил. 4:7)
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Наслаждаваш ли се
на Божия мир?

1
Наслаждаваш ли се
на Божия мир?
Всяко новородено дете на Бога трябва да може да се
наслаждава на един живот, пълен с Божия мир. Исус
казва в Йоан 14:27 (Разш. Библия):
„Мир ви оставям. Моя (собствен) мир ви давам
и ви поверявам сега. Аз не ви давам, както светът
дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. (Не
си позволявайте повече да се тревожите и да се безпокоите; и не допускайте да сте уплашени, притеснени, малодушни и несигурни.)“
Това наистина е много силно Слово. Моля ви,
прочетете го няколко пъти, после отделете поне пет
минути, за да размишлявате върху него и да му позволите да проникне дълбоко в съзнанието ви.
Първо, нека да отбележим, че този мир, който
Исус дава, е специален вид мир, той не е като този от
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света. Какъв мир може да ни предложи светът? Светът
ни дава известно чувство на мир. Този мир действа
само когато всичко в живота ни върви така, както на
нас ни се иска. Обаче когато нещата не вървят добре
или по нашия начин, този мир от света изчезва много
бързо. На негово място веднага се настанява духът на
„безпокойство“. Мирът, който ни дава Исус, работи и
в добро, и в лошо време; и когато сте в изобилие, и когато ви унижават. Неговият мир действа дори когато
наоколо бушува буря.
Щеше да бъде страхотно, поне според плътския
ни ум, ако през цялото време всичко вървеше по нашия начин. Но от опит знаем, че в реалния живот
това не се случва. Като вярваща, аз години наред се
опитвах да използвам вярата си, за да премахна всяко
нещо, което не ми харесваше, или онова, с което не се
чувствах добре. Това ми причиняваше огромно разочарование. Винаги е много изнервящо да се опитваш
да направиш нещо, което не става и което няма как да
се получи. Но след като преживях някои неща с Бога,
аз най-после започнах да осъзнавам, че трябва да използвам вярата си, за да преминавам през бурите и
изпитанията в живота спокойно и с мир. Трябваше
да спра да позволявам на дявола непрекъснато да ми
ограбва мира.
Исус казва в Йоан 14:27 (Разш. Библия): „Не си
позволявайте повече да се тревожите и да се безпокоите!“ Колкото повече чета този стих и размишлявам
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върху него, толкова повече осъзнавам, че всъщност
Библията ми казва, че аз причинявам това на себе си.
Трябваше да го спра. Той също казва, пак в този стих:
„Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“
Исус смъмря учениците в Марк 4:40 за липсата
им на вяра, понеже бяха изгубили своя мир в бурята.
Исус не изгуби мира си. Той спеше отзад в лодката.
Учениците обаче бяха много разтревожени и изпаднаха в паника.
А вие? Щяхте ли да седите в задната част на лодката и да се наслаждавате на мира заедно с Исус? Ако
нямате мир, вие не можете истински да се насладите на живота.
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2
Как можем да се
наслаждаваме на Божия
мир?
Нито едно послание не може особено да ни помогне,
освен ако не ни дава указания за това „как да“ получим онова, от което се нуждаем. Да ви кажа, че имате нужда от Божия мир е само първата крачка. Обаче
ако не ви покажа на практика как можете да имате
този мир, не се ражда реално никакъв плод.
Едно нещо ми помогна неимоверно много да
започна да се наслаждавам на живот, пълен с мир. Аз
осъзнах, че е безполезно и крайно разочароващо „да
се опитвам да направя нещо относно нещата, за които
не мога да направя нищо“. Вие правите ли го? Създавате ли си напрежение в опити да направите така, че
нещата да се случват? Бог има перфектното време за
всяко нещо. Трябва да чакате Неговото време.
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Като цяло, вие така или иначе не можете да направите нещата да се случват извън определеното им
време. Но дори ако успеете да родите нещо извън неговия сезон, вие никога няма да сте доволни от него.
Научете се да чакате и да разчитате на Бога. Това носи
слава за Него, а също и мир за вас.
Опитвате ли се да направите невъзможното?
Опитвате ли се да промените хората около себе си –
може би този, за когото сте женени, децата си, някой
приятел или роднина? Хората не могат да променят
други хора. Само Бог може да достигне вътре до сърцето на един човек и да го накара да иска да се промени. Ако ние отвън изискваме насила хората да правят
неща, в крайна сметка това ограбва мира на всички.
Не сме създадени да бъдем поставяни под закон. Хората имат нужда от свобода. Трябва им пространство,
в което да могат да се движат.
Аз се опитвах, в първите няколко години от
нашия брак, насила да накарам Дейв да спре да играе
голф. Смятах, че играе твърде много, а аз исках да
бъде повече с мен. Опитвах всичко, което можех.
Използвах всякакви хитрости. Цупех се. Ядосвах се.
Опитвах се да го убедя. Наказвах го с мълчание. Нищо
не работеше. През цялото време аз бях разстроена.
От време на време, той спираше да играе за известен
период. Но интересното беше, че макар и да получавах онова, което исках, аз въпреки това нямах мир.
А нямах мир, понеже се опитвах да постигна своето
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по неправилен начин. Ако се опитвате да промените
някого насила, това ще ограби вашия мир.
Много ли сте ядосани на себе си, защото духовно не сте там, където ви се иска да бъдете? Опитвате
ли се да промените себе си? Вие определено трябва
да си сътрудничите със Святия Дух във всичко, което
Той прави във вашия живот. Той ви води до зрялост
и усъвършенстване. Не можете да постигнете това
сами. Това е още една област, в която се опитвате да
направите нещо, което не можете.
Сигурна съм, че виждате как това е нещо много естествено – да се опитаме да променим нещата,
които не ни харесват. Но бъдете реалисти за момент.
Доколко всъщност успявате да промените тези неща?
Или просто се изнервяте и губите мира си, когато би
трябвало да си почивате в Бога, да чакате Него и Неговото време, да Му се доверите за другите хора в живота си, дори и за себе си?
Нека да обобщя, като ви кажа следното: ако
вие „се опитвате да направите нещо относно нещата,
за които не можете да направите нищо“, ще бъдете
разочаровани и няма да се наслаждавате на Божия
мир.
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3
Бъдете водени от мира!
В Колосяни 3:15 се казва:
„И нека мирът (душевната хармония, която идва
от) господството на Христос (да действа постоянно
като арбитър) във вашето сърце, [като решава и окончателно разрешава всички въпроси, които се надигат
в ума ви... ].“ (Разш. Библия)
Арбитърът, или реферът в един мач решава дали
играчът ще участва в играта, или не. Мирът във вашето сърце трябва да бъде този арбитър, който да
отсъди дали нещо трябва, или не трябва да е част от
живота ви.
Много хора не преживяват този мир, понеже са
извън Божията воля. Те следват собствените си желания, а не Божията насока. Вършат онова, което харесват или което смятат за правилно, вместо да следват
Божието слово и да бъдат водени от мира. Много често пред мен изниква нещо, което аз искам да направя.
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То звучи добре, изглежда ми добре и дори може да е
нещо добро. Но въпреки това, ако нямам мир за това
нещо, аз съм разбрала, че е най-добре да го оставя настрана. Бъдете водени от мира! Недейте да купувате нищо, особено ако е нещо голямо, ако нямате мир
в сърцето си за тази покупка. Няма значение колко
много искате да го купите, след това ще съжалявате,
ако вървите противно на водителството на Святия
Дух.
Случва се от време на време, когато ми предложат някъде възможност да проповядвам и на мен
ми се иска да приема, да нямам мир за това. Не знам
защо, но понякога просто нямам мир да приема поканата. Разбрала съм, че ако въпреки това приема и
отида, винаги впоследствие изниква причина да съжалявам, че не съм следвала мира.
Спомням си веднъж за един ангажимент в началото, когато бях започнала да пътувам като говорител. По това време поканите идваха рядко и не бяха
много. Естествено, аз исках да приема всяка една от
тях. Бяха ме поканили от една църква в Тексас. За мен
това тогава беше наистина много вълнуващо. Веднага казах „да“. След две седмици обаче започна да ме
разяжда едно притеснително усещане отвътре всеки
път, когато мислех за това. То се усилваше все повече
и повече. Аз просто нямах абсолютно никакъв мир за
това пътуване и Бог не ми даваше никаква причина
защо.
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Аз чаках и чаках. Най-накрая знаех със сигурност, че трябва да им се обадя и да ги помоля да ме
освободят от този ангажимент. Казах им, че ако не
могат да ми намерят заместник, който да ги устройва,
аз бих отишла, но че по някаква причина нямам никакъв мир за това. Те ме освободиха от ангажимента да
им гостувам на тази дата.
Няколко седмици по-късно установих, че моята
църква у дома щеше да прави официално откриване
на новата ни сграда точно през този уикенд, когато
мен трябваше да ме няма. Аз бях служила като помощник-пастор в тази църква доста дълго време, преди да започна собственото си служение, и за мен беше
изключително важно да присъствам и да бъда на това
събитие заедно с тях.
Защо Господ просто не ми каза какво щеше да
стане? По някаква причина, Той избра да не го направи. В Неговото слово се казва да бъдем водени от
мира. Много пъти това ще е всичко, което Бог ще ви
даде, за да ви покаже дали сте „в“ или „извън“ Неговата воля. По-късно може и да разберете защо, а може и
никога да не узнаете причината.
Вие никога няма да можете да се наслаждавате
на един живот, пълен с Божия мир, ако не се покорявате на Неговото водителство и следвате своята
собствена воля.
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4
Кои са нещата, които
ограбват вашия мир?
Има определени неща, които притесняват всеки един
човек. Сатана ви наблюдава и ви изучава през целия
ви живот. Вероятно той ви познава по-добре, отколкото вие сами познавате себе си. Той знае какво ви
притеснява. Вие също трябва да знаете какво ви
притеснява, за да бъдете нащрек в такива моменти и
да не изгубите мира си.
Нещата, които ни „ограбват мира“ не са едни и
същи за всеки от нас. Има конкретни неща, които мен
ме притесняват, но те изобщо не са проблем за Дейв.
Например, аз обичам да ми е тихо, а на него шумът
въобще не му пречи. Той може да си чете книга, докато едната ни дъщеря е увеличила максимално звука
на музиката, а деветгодишният ни син се боричка на
пода с кучето.
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Аз въобще не обичам да бързам и също така
мразя да закъснявам. А Дейв понякога се опитва да
свърши твърде много неща за едно определено време.
Накрая става така, че трябва да бързаме и тръгваме в
последната минута. Дяволът знае това за мен и винаги се опитва да го използва, за да ограби мира ми. От
друга страна, Дейв винаги иска да отиде на летището
поне един час по-рано, когато летим до някъде. Той
винаги иска да е по-рано на игрището, когато ще играе голф. И ако дяволът може да направи така, че той
да закъснее за някое от тези неща, Дейв започва да
губи мира си.
Всеки от нас е различен. Затова Сатана опитва различни тактики за всеки един от нас. Бъдете
по-умни от него. Той се опитва да ви изработи така,
че да се ядосате. Кои са онези неща за вас, които ви
„ограбват мира“? Направете си списък с тях и ги споделете с близките си. Разберете кое ги дразни и тях,
и тогава се опитвайте взаимно да избягвате тези области.
Дейв се занимава сериозно с игра на голф. Аз
също мога да играя, но ми стига и само да се мотая
наоколо и да се забавлявам, като се разхождам и се
кикотя нагоре-надолу по игрището. Открила съм обаче, че когато играя голф с Дейв, не е много разумно да
се правя на глупачка или да му се присмивам, когато
той направи някой лош удар. Да, ние се забавляваме,
но аз трябва да правя така, че той да се чувства ком30
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фортно. Няма никакъв смисъл да направиш така, че
някой друг да изгуби мира си. Когато дълго време живееш с някой друг човек, започваш да познаваш все
по-добре слабите му места, а също и своите собствени. Отново повтарям: „Опитайте се да си помагате
взаимно, за да избягвате точно тези области!“
Дейв ми помага в областите, в които съм уязвима. Той се опитва да пази тишина, когато се опитвам
да изучавам Словото или да си почивам. Насърчава
ме да отделям време за почивка и възстановяване на
силите, защото знае, че когато съм твърде уморена,
Сатана ще ограби мира ми. В Галатяни 6:2 се казва:
„Носете си товара един на друг“ (Верен). Ние трябва
да носим слабостите си един на друг, осъзнавайки, че
имаме много от тях, както и да се молим един за друг.
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5
Защо дяволът се опитва да
ограби твоя мир?
Знаем, че мирът е онова, което ни свързва със Святия
Дух. Или казано по друг начин, Святият Дух действа
само там, където има атмосфера на мир. Има голяма
сила в Божия мир. Вярвам, че именно затова в Йоан
14:27 се казва, че нашето наследство от Исус е мирът.
Исус каза: „Моя (собствен) мир ви давам и ви поверявам сега...“ (Разш. Библия). С други думи, Той иска ние
да имаме Неговия мир.
Ако вие имате проблем и дяволът не може да ви
накара да се разтревожите за него, тогава той няма
никаква власт над вас. Вашата сила е в това да запазите спокойствие и отношение на мир и доверие. А
силата на дявола е в това ви накара да се уплашите и
да се притесните.
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Когато се намирате в трудна или неприятна ситуация, нека вашата цел да бъде просто да останете
спокойни. Не се поддавайте на клопката на дявола
да започнете да се притеснявате. Той се наслаждава
на това да ви накара да се разстроите емоционално.
Обикновено, когато някой човек е ядосан и се поддава на емоциите, първото нещо, което прави, е да каже
думи с устата си, които само наливат масло в този
огън, който вече е запален от дявола.
В Яков 3:5,6 (перифразирано) се казва, че езикът
е малка част от тялото, но може да запали голям огън.
И че той е един цял свят от нечестие, който сред нашите телесни части заразява и покварява цялото ни
тяло, а самият той се запалва от ада. Можете да видите от тези стихове, че дяволът иска вие да изгубите
контрол, за да може той да поеме контрола. Помнете,
дяволът винаги се опитва така да ви изработи, че
да се ядосате.
Може да сте забелязали, че особено в моментите, когато се приготвяте да отидете на църква или
на Библейско изучаване, точно тогава дяволът полага
най-големите усилия да ви притесни. Години наред,
в неделя сутрин нашият дом изглеждаше като след
някаква голяма експлозия. Много рядко стигахме до
църквата, без някой да се ядоса, а обикновено всички
успявахме да го направим.
В неделя сутрин винаги нещо се изгубваше, счупваше или се изливаше, както през никой друг ден от
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седмицата. Децата ни се разбираха добре едно с друго
във всички други дни, но в неделя сутрин започваха
да се карат. Колкото повече шум и суетня имаше наоколо, аз толкова повече се разстройвах. (Нали помните, че аз не обичам да ми е много шумно.)
Накрая аз започвах да се оплаквам. Дейв мрази
оплакването, така че след известно време той ми казваше да спра да се оплаквам. Тогава аз му се ядосвах.
А после децата започваха да плачат, понеже аз и Дейв
се карахме.
Посред всичко това, кучето започваше да тича
из цялата къща, захапало точно нечия обувка, която
той трябваше да обуе, и тогава аз започвах да крещя:
„Побързайте всички! Ще закъснеем!“ Сигурна съм, че
схващате картинката и тя ви е доста позната.
Когато видях какво пише в Яков 3:18, тогава разбрах защо изглежда тези неща винаги се случваха, когато трябваше да отидем и да чуем Словото. В този
стих се казва: „А плодът на правдата...“ (правилните
действия) „...е [плодът на семето], което е посято“
(Словото) „с мир от онези, които работят за мира и го
осъществяват.“ (Разш. Библия)
С други думи, за да може Божието слово да пусне корени и да произведе добър плод в живота ни, то
трябва да се поучава или проповядва от някой, който
е миротворец. И също така, ние трябва да имаме мир
и да сме с правилното отношение винаги, когато слушаме Словото.
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Само се замислете за собствения си живот. Колко много пъти врагът наистина е успявал в опитите си
да ви ядоса, точно преди да отидете и да слушате Словото? Помнете това и бъдете нащрек за тази схема, за
да не попадате в капана му. Във Второ Коринтяни 2:11
пише, че „ние знаем и не сме невежи относно неговите (на Сатана) замисли и намерения“ (Разш. Библия).
В друг превод се използва думата „хитрости“, или
„уловки“, които Сатана използва, за да ни измами и да
ни отклони от пътя. Нека да бъдем по-умни от дявола.
В Първо Петрово 5:8 се казва: „Бъдете трезвени
(уравновесени, здравомислещи), бъдете бдителни и
предпазливи по всяко време; защото този ваш враг,
дяволът, обикаля като ревящ лъв [освирепял от глад]
и търси кого да сграбчи, да превземе и да погълне.“
(Разш. Библия)
Не се оставяйте това да сте вие! Увещавам ви
да бъдете внимателни и да сте нащрек. Всеки път, когато започнете да се чувствате ядосани или притеснени, спрете и си задайте този въпрос: „Какво се опитва
да направи дяволът с мен? Ако дам място на тези негативни емоции, какъв ще бъде резултатът?“
В Ефесяни 4:26,27 също има много важни стихове, които ни учат да не позволяваме на дявола да
заема позиция в живота ни и да не се ядосваме. В стих
26 се казва: „...никога не позволявайте на вашия гняв
(вашето раздразнение, ярост или възмущение) да
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продължи докато слънцето залезе“ (Разш. Библия). С
други думи: „Не оставайте ядосани и разгневени!“
В стих 27 се казва: „Не давайте [такова] място,
или позиция на дявола, [не му предоставяйте никаква възможност]“ (Разш. Библия). Когато сте ядосани,
вие губите радостта си. А когато изгубите радостта
си, вие губите своята сила. В Неемия 8:10 се казва, че
„радостта в Господа е вашата сила“. В Псалом 42:5 Давид говори на душата си и казва: „Защо си отпаднала...
и защо си смутена и обезпокоена?“ В Исая 30:15 пише:
„Чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви“. Още веднъж виждаме, че дяволът иска да ни притесни и обезпокои, за
да може да ограби нашата сила.
Аз научих от Святия Дух, че Той работи в атмосфера на мир. Святият Дух не действа там, където има
напрежение и смут. Дяволът работи в напрежение, но
Святият Дух работи в мир. Осигурете атмосфера на
мир във вашия дом, работа, църква или служение. Когато го правите, вие почитате Божието слово и Божия
Дух. И ще пожънете плод от своето покорство.
Нали помните, че Исус изпрати седемдесетте
двама по двама, за да вършат много мощни дела –
да изгонват демони, да изцеляват болните и да проповядват Евангелието. Той им каза, когато отидат в
някой град, да намерят една къща, да говорят мир на
този дом и да останат в него. Но ако не ги приемеха (с
мир), те трябваше да отърсят праха от краката си и да
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продължат нататък. (Лука 10:1-10,17) Защо? Тяхната
работа щеше да бъде безполезна, ако те не обитаваха
в атмосфера на мир.
Сигурна съм, че вече започвате да получавате
откровение за основното послание, което тази книга възнамерява да ви донесе. Направете всичко възможно да упражнявате самоконтрол, за да оставате винаги в Божия мир.
В Лука 22:46 Исус ни учи, че трябва да се молим,
за да не попадаме в изкушение. Той казва на учениците Си: „...Станете и се молете, за да можете [изобщо]
да не попадате в изкушение“ (Разш. Библия). Не разчитайте на себе си или на собствената си сила, за да се
съпротивите на дявола в тази област. Молете се всеки
ден Бог да ви дава благодат, за да се противопоставите на дявола, когато се опита да ограби мира ви. Искайте Господ да ви помага и да ви дава сила.
Помнете, че в Йоан 15:5 се казва: „...отделени от
Мене, не можете да направите нищо“. Не се опитвайте да се справите сами! Поискайте помощ. Можете да
направите всичко чрез Христос (Фил. 4:13), но не можете нищо сами. В Йоан 5:30 дори Исус казва, че не
може да върши нищо от Себе Си. Ако искате Бог да
ви помогне, вие трябва да имате смирено отношение.
Първо Петрово 5:5 заявява, че „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
Нека да обобщя, като кажа, че Сатана иска да
ограби мира ви, за да може да ограби вашата сила.
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Той иска вие да сте слаби и безпомощни, но аз ви насърчавам да бъдете силни и да заяквате „...в Господа и
в силата на Неговото могъщество“ (Ефес. 6:10).
Останете в Божия мир!
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6
Позицията на вярващия
по време на изпитания
В Ефесяни 6:13 се казва: „...и като надвиете на
всичко, след като сте направили всичко, [което изисква кризисната ситуация], да устоите [да стоите здраво на мястото си]“ (Разш. Библия). Кое е „вашето място“? Ефесяни 2:6 ни учи, че мястото ни е в Христос.
Думата „стоя“, или устоявам е преведена от гръцката дума хистеми1. Едно от значенията на тази дума е
„пребъдвам“. Гръцката дума за пребъдвам, използвана
в Йоан 15:7 е мено. Едно от нейните значения е „стоя“2.

1
James Strong, „Greek Dictionary of the New Testament,“
Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, (Abingdon: Nashville,
1890), p. 38, entry #2476.
2
Strong, Concordance, „Greek,“ p. 47, #3306.
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Понякога думата мено се превежда като стоя3.
Исус казва: „Ако стоите в Мен и думите Ми стоят
във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.“
(Йоан 15:7, Верен). Тази позиция на пребъдване в
Бога, в която трябва да стоим, е място на сила и мощ.
В Евреи 4 глава се казва, че след като нашите
борби престанат, и когато се постараем (чрез вяра и
покорство) да влезем в Божията почивка, ние наистина ще влезем в почивката Му. Във време на изпитания, направете онова, което Бог ви води да направите, и след това заемете вашата позиция, или пребъдвайте, „стойте“ в Христос, и гледайте как Той работи
във ваш интерес. Библията казва: „...стойте и гледайте
избавлението, което Господ ще извърши за вас“ (Изх.
14:13). Всичките тези думи – пребъдвам, утихвам,
почивам си, стоя, и то в Христос – изразяват едно и
също важно и основно нещо: Недейте да губите своя
мир!
Филипяни 1:28 е един от най-силните стихове
в Библията, който заявява тази позиция ясно и силно.
Там се казва:
„И недейте [нито в един момент] да се плашите
от нищо, или да се чувствате застрашени от вашите
противници и опоненти, защото това, [такова безстрашие и твърдост] ще бъде ясен знак (доказателство и гаранция) за тяхната [неизбежна] гибел, а за
3
W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament
Words (Old Tappan: Fleming H. Revell, 1940), Vol. IV, pp. 70, 71.
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вас [сигурен признак и свидетелство] на вашето избавление и спасение, и то от Бога.“ (Разш. Библия)
Този стих излага всичко много ясно. Когато сте
атакувани, останете в мир. Това казва на дявола, че
той е победен. Той не знае какво да прави с вас, ако
не успее да ви ядоса. Също така ние получаваме увереност за нашето избавление от Бога, понеже това
отношение на мир и покой показва на Бога, че вие
действате с истинска вяра. В Евреи 4 глава се казва, че
тези, които влизат в Божията почивка, са повярвали.
Така че започнете да се наслаждавате на живота си, докато Бог работи за разрешаването на вашите проблеми. Мисля, че повечето хора имат такъв
тип мислене, който им дава тази смътна представа,
че е погрешно да се наслаждаваш на живота, когато
имаш проблеми. В крайна сметка, ако не можеш да
направиш нищо друго, можеш поне да си нещастен,
нали така.
Аз поне знам колко често съм мислила по този
начин в миналото. Когато с Дейв имахме някакъв проблем или изпитание, той обикновено се забавляваше
и се чувстваше щастлив. А аз се чувствах нещастна и
му бях много ядосана, че не иска да е нещастен заедно
с мен.
Често борбата ни беше в областта на финансите. Дейв изглежда имаше свръхестествена вяра, що се
отнася до пари. Той казваше нещо като: „Ние даваме
десятък и сме щедри в даренията, когато видим ня47
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каква нужда. Библията казва: „всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (I Петр.
5:7) Библията казва, че Бог ще посрещне нуждите ни
(Фил. 4:19), така че аз защо да се притеснявам за това?
И да се притесняваш, това няма да ти донесе пари.
Това никога не работи.“
Това беше „стоенето“ – позицията, която Дейв
заемаше. Докато Бог работеше върху проблема, Дейв
просто се наслаждаваше на живота. Аз му казвах: „Да,
знам всичко това, Дейв, но ти не можеш просто да си
седиш и да не правиш нищо.“ Исках той да направи
нещо по въпроса. Той ме питаше: „Добре, Джойс, ти
какво искаш да направя?“ Аз казвах: „Моли се! Ти
трябва да се молиш.“ Той отговаряше: „Направих го
вече. Помолих се Бог да се погрижи за проблема. Поисках от Него да ми покаже, ако има нещо друго, което Той иска да направя. Той не ми показа нищо, така
че аз не виждам никакъв смисъл и причина за това да
се чувствам нещастен.“
Дълбоко вътре в себе си знаех, че Дейв е прав. И
все пак, имаше някаква смътна причина, нещо, което
настояваше, че аз не би трябвало да имам дързостта
да се наслаждавам на живота, докато имам проблем.
Резултатът винаги беше все същият, години наред –
всеки път, когато имахме проблем, Дейв се молеше и
стоеше в мир, а аз се молех и се притеснявах. Аз се
докарвах до отчаяние. А Дейв се радваше на живота и
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накрая Бог винаги даваше изход. Ние винаги се справяхме.
Слава Богу, аз най-накрая осъзнах, че така не
постигам нищо. Всичко, което правех, беше да направя себе си нещастна и вероятно да удължа времето на
отговора, който Бог искаше да ми даде. Сега вече аз
мога да се наслаждавам на мир посред бурята (Марк
4:37-40).
Исус казва: „В света имате скръб; но дерзайте:
Аз победих света.“ (Йоан 16:33,б). В Библията също
пише, че ще дойдат изкушения, но ние сме увещавани
да не падаме в изкушение (Лука 8:13; I Кор. 10:13; Яков
1:12). Това, което искам да кажа е, че в този живот винаги ще има предизвикателства и неща, които трябва
да преодоляваме, но ние сме победители чрез Христос Исус (Римл. 8:37).
Ние не сме постигнали пълна победа, но винаги
сме победители. Никога няма да достигнете до мястото, където да сте преодолели всяко едно препятствие, но можете да имате увереността, че винаги ще
триумфирате в Христос. Вие винаги ще побеждавате!
Ще трябва да достигнете до мястото, за което
Павел говори във Филипяни 4:11,12 – той казва, че
се е научил за бъде доволен (пълен с мир), независимо дали е в оскъдност, или в изобилие. Ако вие не го
постигнете, животът ви ще бъде поредица от разочарования. Запомнете следното: ако дяволът може да
ви контролира чрез обстоятелствата, той постоянно
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ще ви мачка. Можете да използвате своята власт, като
винаги имате Божия мир.
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Божията благодат
за всеки ден
Един сигурен начин да изгубиш мира си е да започнеш да се безпокоиш за утрешния ден. В Матей 6:34
се казва:
„Затова не се безпокойте и не се притеснявайте за утре, защото утрешният ден ще си има своите
собствени грижи и притеснения. Достатъчни са му на
всеки ден неговите проблеми и неприятности.“ (Разш.
Библия)
Повечето от нас имаме онова, което ни е необходимо, за да се справим с днешния ден, без да се безпокоим за утрешния. Бог ще ви даде благодат за днес,
но Той няма да ви даде благодат за утре, докато не
настъпи утрешния ден.
Толкова често хората се притесняват за нещо,
което никога не се случва. Въпросът „какво ще ста53

Мир

не, ако...“ носи неприятности. Когато в ума ви изникне
този въпрос, „какво ще стане, ако...“ това или онова,
бъдете много нащрек. Вероятно сте на път да бъдете завлечени в притеснение. Някои хора се безпокоят
толкова много, че притесненията им се превръщат в
страх, а често точно онова, от което хората се страхуват, им се случва. Ние получаваме от Бога посредством вяра. Но също можем да получим и от дявола
чрез страх.
Не си позволявайте да се плашите от утрешния
ден. Просто знайте, че Бог е верен. Каквото и да има
в утрешния ден, Бог е в контрол на всичко. Неговата благодат е достатъчна да посрещне всяка нужда.
Не пропилявайте благодатта, която имате да се наслаждавате на днешния ден, като се притеснявате за
утрешния. Направо е невероятно какво можем да постигнем в Христос, ако само живеем всеки един ден с
благодатта, която Бог ни дава.
Аз научих този урок, когато започнах да поучавам в библейския колеж. Преподавах веднъж седмично в нашата църква, където бях помощник-пастор.
Имах четири деца и вече работех на пълно работно
време, когато дойде възможността да поучавам три
пъти седмично в библейския колеж в църквата ни.
Имах голямо желание да поучавам повече върху Словото, а сега вече можех да го правя три пъти всяка
седмица.
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Само че когато преподавам, аз също трябва да
изучавам и да се подготвям. Много от тези уроци
бяха задълбочено библейско изучаване, което означаваше за мен доста ровене в Словото, за да мога да
съм подготвена, особено през първата година. Аз работех през деня, така че цялото изучаване трябваше
да го правя вечер. Не виждах как изобщо ще мога да
се справя, но усещах, че Бог искаше аз да го направя.
След много молитва и размисъл, аз направих
крачка на вяра в Бога и в Него направих невъзможното. Главното нещо, което Господ продължаваше да
ми казва, беше: „Живей ден за ден, и ще можеш да се
справиш с нещата“. Ако само започнех да мисля за утрешния ден, много бързо започвах да се притеснявам,
понеже веднага виждах колко е невъзможно и как не
мога да се справя. Но когато мислех ден за ден, всеки ден, един след друг, всичко накрая се подреждаше.
Бог ми даваше благодат, но чак когато дойдеше денят,
в който тя ми беше необходима. През втората година
ми беше много по-лесно, понеже имах вече всичките
си уроци подготвени. Затова не се налагаше да изучавам толкова много, колкото през първата година.
Имаше две важни причини, поради които Господ ме накара да се заема с тази задача, освен това
да поучавам студентите в Словото. Едната беше да
придобия опитност от първа ръка за това колко може
да бъде постигнато чрез Божията благодат, ако живеем живота си ден след ден с нея. Другата причина
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беше да мога да натрупам опит, като поучавам толкова често. Сега аз поучавам много често, когато с Дейв
пътуваме, освен това провеждаме нашите събрания у
дома „Живот в Божието слово“. Бог е добър и Неговите пътища са съвършени.
Друга област, подобна на тази, за която говоря
и която причинява много проблеми на хората, е да
живееш в съжаление – да съжаляваш за грешките,
които си допуснал в миналото. Всички ние допускаме грешки. Да, казах „Всички ние допускаме грешки!“
Дори хората, за които си мислите, че никога не грешат, също допускат грешки. Библията казва, че ние
всички имаме да носим своя си малък товар с грешки,
който ни тежи (Гал. 6:5). Всички ние правим и казваме
неща, които ни се иска никога да не бяхме казали или
направили. Но веднъж като направим нещо, то вече е
направено.
Аз съм се научила, че вместо да губя мира си за
нещо, което вече съм направила и за което не мога
повече нищо да направя, по-скоро трябва да се доверя на Бога да изработи нещата по някакъв начин.
Знаете ли, Той е способен да го направи. Той може да
изчисти грешките ни.
Понякога казвам нещо, което ми се иска да не
бях казвала. Вместо да се притеснявам дали съм обидила или ядосала някого, или не, аз моля Господ да им
покаже сърцето ми и че не съм искала да ги засегна,
въпреки че съм казала нещо, което не е трябвало. Аз
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Му се доверявам да работи в сърцето на този човек и
да му даде благоволение спрямо мен. И по този начин
не се налага да прекарам няколко дни в притеснения
и да роболепнича всеки път като видя този човек.
Ние попадаме в капана на това да съжаляваме
за много неща. С Дейв често се храним навън, понеже
сме много ангажирани. Понякога попадаме на място,
където храната или обслужването са лоши. И после
си тръгваме оттам и с часове наред съжаляваме, че
сме отишли на това място. Господ ни е показал, че
дори като съжаляваме за лошия избор на ресторант,
това ограбва мира ни.
Помнете – за да се наслаждавате на Божия мир,
трябва да престанете да се опитвате да направите
нещо за онези неща, за които не можете да направите
нищо. След като вече сте си платили сметката в ресторанта, и да съжалявате че сте били негов клиент,
това няма да промени нищо.
Сега вече ние преобръщаме подобни ситуации и
ги оставяме да работят за наше добро. Сега си казваме: „Само си помисли за всички онези хора, които ще
отидат на това място и ще останат недоволни. Колко
сме благословени! Ние вече разбрахме, че това не е
добро място. Повече няма да ни се налага да губим
там нашето време и пари.“
Имам една гравирана плочка на стената си, на
която пише нещо такова: Ако се опитваш да живееш в
миналото, животът ти ще е труден. Исус не е казал, че
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Той е великото „Аз Бях“. Ако се опитваш да живееш в
бъдещето, животът ти ще е труден. Исус не е казал, че
е великото „Аз ще Бъда“. Ако приемаш всеки един ден
такъв, какъвто е, когато дойде в живота ти, всичко ще
бъде наред. Исус каза „Аз Съм“ (Йоан 8:58). Той винаги е с вас, във всяка една ситуация, която идва. Просто помнете да му се доверявате за това, че Той има
достатъчно благодат за вас днес, в този ден. И всичко
ще бъде наред.
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8
Молитвата носи мир
Във Филипяни 4:6,7 се казва:
„Не се безпокойте за нищо (нямайте никакви
притеснения), но във всяко нещо с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и
Божият мир, който никой ум не може да схване, ще
пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“
Да преживееш този мир, който никой ум не
може да схване, е нещо страхотно. В моментите, в
които поради всички обстоятелства ти трябва да си
ядосан, паникьосан, смутен или притеснен, но въпреки това да имаш този необясним мир, това е невероятно преживяване. Този свят отчаяно се нуждае от такъв вид мир. Той не може да бъде купен, не се продава
никъде. Този мир е безплатен дар от Исус. Когато Го
приемеш за свой Господ и Спасител и се научиш да
живееш според Неговите принципи.
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Молитвата на посвещение е много силна молитва, която отнема товара ви и го прехвърля на Исус. В
Първо Петрово 5:7 се казва: „и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ В превода на Разширената Библия този стих звучи така:
„и всяка ваша грижа [всяко ваше притеснение, безпокойство, всичките си тревоги, веднъж и завинаги]
възложете на Него, защото Той се грижи за вас и Той
бди над вас с любов и привързаност.“
Каква привилегия само! Много християни никога не се възползват от тази огромна придобивка, въпреки че тя им принадлежи.
Вие наслаждавате ли се на Божия мир, който
идва в резултат на това, че сте възложили всичките
си грижи на Него? Думата за „възлагам“ означава да
хвърля, или да метна яростно нещо надалеч. Колкото
по-скоро го направите, толкова по-добре. Направете го в молитва. Предайте всичките си проблеми на
Неговата любяща грижа. Направете го веднага щом
Святият Дух ви покаже, че се тревожите, или че сте
изгубили своя мир.
Дяволът иска вие да се безпокоите. В Първо Петрово 5:9 (Разш. Библия) се казва да „се съпротивим“
на дявола „веднага, на момента“ – което означава да
не отлагаме, а да го направим още в началото на атаката. Недейте да чакате и да му давате възможност да
работи във вас няколко дни. Колкото повече отлагате
и не му се съпротивлявате, толкова по-здрава става
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хватката на дявола върху вас. И тогава е по-трудно да
се отскубнем от нея и да се освободим. В момента, в
който осъзнаете, че се безпокоите, просто откажете
да го правите. Прехвърлете грижите си за тази ситуация на Бога. Променете своя модел на мислене.
В началото, когато още се учех на този принцип
за това как „да възлагаш грижите си на Бога“ и „да не
се притесняваш“, аз знаех, че мисленето ми беше неправилно. Прекарвах по цял ден да събарям помисли,
а после те пак се връщаха обратно в ума ми. Спомням
си, че бях много ядосана от цялото това нещо. Казах
на Господа: „Как е възможно човек просто да не мисли за едно нещо?“ Разбирате ли, за да не се притеснявате, вие не трябва да мислите за проблема. А когато
трябва да мислите за него, за да вземете решение, ще
трябва да мислите за това позитивно, а не негативно.
Можете да гледате на проблема си по един реалистичен начин и да не бъдете негативно настроени.
Все още си спомням много ясно какво ми отговори Исус, когато попитах „Как е възможно да спра да
мисля за този проблем?“ Той ми каза: „Много е лесно,
Джойс. Просто мисли за нещо друго.“ Виждате ли, не
можете да мислите за проблема, ако мислите за нещо
друго, което не е проблем.
Във Филипяни 4:6 се казва да не се безпокоим, а
вместо това да се молим. В стих 7 ни е обещано, че ако
правим казаното в стих 6, ние ще имаме Божия мир,
който никой ум не може да схване. В стих 8 се казва:
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„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно,
което е достойно за уважение и е честно и подобаващо, което е праведно, което е чисто, което е привлекателно, приятно, всичко което е мило, добро и благодатно, ако има нещо добродетелно и превъзходно,
и ако има нещо похвално – мислете за... тези неща.“
(Разш. Библия)
Сега се моля Бог да ви даде благодат, която е силата на Святия Дух, да приложите на практика тези
принципи в живота си, така че да можете да се радвате на благословението на един живот, пълен с Божия
мир. Моля се също Бог Отец да може да ви използва
мощно и да служите за Негова слава и почит.
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Молитва за спасение
Бог ви обича и иска да има лично взаимоотношение с вас. Ако не сте приели Исус Христос за свой
Спасител, можете да го направите точно сега. Просто
отворете сърцето си към Него и се помолете с тази
молитва...
„Отче, аз знам, че съм съгрешил спрямо Теб. Моля Те, прости ми! Очисти сърцето ми. Обещавам да се доверя на Исус,
Твоя Син. Вярвам, че Той умря за мен – че
взе моя грях върху Себе Си, когато умря
на кръста. Вярвам, че Той възкръсна от
мъртвите. Предавам живота си на Исус
точно сега.
Благодаря Ти, Отче, за Твоя дар на
прошка и на вечен живот. Моля Те, помогни ми да живея за Теб. В името на Исус,
Амин.“
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Ако сте се молили от сърце, Бог вече ви е приел,
очистил ви е и ви е направил свободни от робството
на духовна смърт. Отделете време да четете и да изучавате тези стихове и помолете Бог да ви говори, докато вървите заедно с Него по пътя на своя нов живот.
Йоан 3:16			

I Коринтяни 15:3-4

Ефесяни 1:4			

Ефесяни 2:8-9

I Йоан 1:9			

I Йоан 4:14-15

I Йоан 5:1			

I Йоан 5:12-13

Молете се и искайте Бог да ви помогне, за да намерите добра църква, в която се изучава Библията,
така че да можете да израствате в Бога и да сте насърчавани да развивате добро взаимоотношение с Христос. Бог винаги е с вас. Той ще ви води ден след ден и
ще ви покаже как да живеете този живот на изобилие,
който Той има за вас!
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Възлюбени,
В Йоан 8:31,32 се казва: „Ако пребъдвате в Моето слово..., вие наистина сте Мои ученици. И ще познаете Истината и Истината ще ви освободи.“ (Разш.
Библия)
Насърчавам ви и ви увещавам да се хванете здраво за Божието слово, да го посадите дълбоко в сърцето си и, както пише във II Коринтяни 3:18, когато вие
се оглеждате в Словото, ще бъдете трансформирани и
преобразени в образа на Исус Христос.
С любов,
Джойс

За автора
Д Ж О Й С М А Й Е Р е един от водещите и найпрактични библейски учители в света днес. Нейните
книги са №1 по продажби според „Ню Йорк Таймс“,
като сред тях са почти 100 насърчителни и вдъхновяващи заглавия, някои от които са: „Уверената жена“;
„Предизвиквам те“; цялата поредица за „Бойното
поле на ума“; първият ѝ опит за художествена литература – романът „Пенито“, както и много други.
Тя също е издала хиляди аудио поучения, както
и цялостна библиотека от видео поучения и библейски уроци. По целия свят се излъчват радио и телевизионните програми на Джойс „Наслада в ежедневния
живот“ и тя пътува на много места, за да провежда
конференции.
Джойс и съпругът ѝ Дейв са родители на четири вече пораснали деца и живеят в Сейнт Луис, щата
Мисури.
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Други книги от Джойс Майер,
издадени на български от Фондация АНИМ:
Кажи им, че ги обичам
Бойното поле на ума
Изцеление на сърцесъкрушените
Радостта по пътя към целта
Изграждането на един лидер
Революция на любовта
Започни своя нов живот сега
Този нов живот!
Защо, Господи, защо?
Кога, Господи, кога?
Венец вместо пепел

Отпечатано в Манта принт
София

Молитва за спасение
Бог ви обича и иска да има лично взаимоотно-шение с
вас. Ако не сте приели Исус Христос за свой Спасител,
можете да го направите точно сега. Просто отворете
сърцето си към Него и се помолете с тази молитва...
„Отче, аз знам, че съм съгрешил спря- мо Теб. Моля Те,
прости ми! Очисти сър- цето ми. Обещавам да се доверя
на Исус, Твоя Син. Вярвам, че Той умря за мен – че взе
моя грях върху Себе Си, когато умря на кръста. Вярвам,
че Той възкръсна от мъртвите. Предавам живота си
на Исус точно сега. Благодаря Ти, Отче, за Твоя дар на
прошка и на вечен живот. Моля Те, помог- ни ми да
живея за Теб. В името на Исус, Амин.“
Ако сте се молили от сърце, Бог вече ви е приел, очистил
ви е и ви е направил свободни от робството на духовна
смърт. Отделете време да четете и да изу- чавате тези
стихове и помолете Бог да ви говори, до- като вървите
заедно с Него по пътя на своя нов живот.
Йоан 3:16
Ефесяни
I Йоан 1:9
I Йоан 5:1

I Коринтяни 15:3-4
1:4 Ефесяни 2:8-9
I Йоан 4:14-15
I Йоан 5:12-13

Молете се и искайте Бог да ви помогне, за да на- мерите
добра църква, в която се изучава Библията, така че да
можете да израствате в Бога и да сте насър- чавани да
развивате добро взаимоотношение с Хрис- тос. Бог
винаги е с вас. Той ще ви води ден след ден и
ще ви покаже как да живеете този живот на изобилие,
който Той има за вас!

