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Скъпи приятелю,
Как ще завършиш пътешествието си в Христос е много по-важно
от това как ще го започнеш. Трябва да се позиционираш добре
като професионален спортист. И въпреки това, колко от нас са
виждали скъпи наши братя и сестри да се препъват и в крайна
сметка да се предават поради трудности и проблеми? Добрата
новина е, че Божията благодат ни е осигурила всичко необходимо,
за да се изправим лице в лице с препятствията, за да можем да
управляваме над обстоятелствата. Да финишираме както трябва
- именно това е посланието на книгата „Не се отказвай!“
Вярвам, че това е пророчески помазано послание, много нужно на
Църквата днес. След освобождаването му много хора свидетелстваха за свободата, вярата и издръжливостта, които то е произвело в живота им. Самият аз преживях съживление, докато Господ
споделяше тези истини с мен.
Господ подбуди сърцето ми да споделя това послание с вас и с нашите съработници по целия свят. Приемете го с цялата ми любов
и подкрепа. Използвайте приложения диск, както и материалите
за теглене от интернет, за да го споделите с околните! Вярвам, че
то ще задвижи вас и хората, които Бог ви е поверил, към Неговата
цел, власт и божествена съдба.
Приятелю, това послание напълно промени живота и служението
ми към Бога. Аз се моля и ти да бъдеш напълно преобразен, докато търсиш какво Бог иска да ти разкрие чрез страниците на тази
книга. Ще се радвам да чуя как това послание е повлияло на теб
и служението ти.
Твой брат в Христос,
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Добре дошли в света на
“Не се отказвай!”
Истински се радваме, че сте решили да се присъедините към нас
в това пътешествие. Посветили сме много часове на молитва, изследване и подготовка, за да ви предложим едно задълбочено, интерактивно и вдъхновяващо преживяване. Настоящото учебно ръководство е предназначено да съдейства за утвърждаване на истината
и да разшири откровението в живота ви. Всяка от следващите дванадесет глави съответства на DVD сесия и съдържа въпроси, водещи
към размисъл, полезни дефиниции и примерни молитви.
Всяка глава също така включва:
• трансформиращи библейски стихове;
• проникновени изказвания на християнски лидери, които да съдействат за поставянето на стандарт;
• затвърждаване на основното послание, представящо истини,
които да запомните от всяка сесия;
• седмични предизвикателства, които да ви помагат да прилагате на практика принципите от отделните сесии;
• отделяйте време за размишление върху подчертаните елементи.
Също така сме предвидили резюме на всяка сесия и място, където да си водите лични бележки - с цел да ви помогнем да преживеете
пълнотата на онова, което Бог има за вас в този материал за изучаване. Нашата молитва е не само да ви предоставим някаква информация, но да бъдем свидетели как Бог трансформира живота ви.
В света на “Не се отказвай” онлайн
Не забравяйте вашите лидери, които са ви учили на Божието слово.
Помислете си за всичкото добро, което е произлязло от живота им,
и следвайте примера на тяхната вяра
(Евреи 13:7 NLT).
Има много Божии мъже и жени, които са мощен пример за непреклонна вяра. За да споделим с вас техните прозрения и опитности,
помолихме някои от тези лидери от цял свят да предоставят своите
отговори на определени въпроси от настоящото ръководство за изучаване.
За повече информация по темата посетете страниците ни във
и
.
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Също така ви насърчаваме:
• Да започвате и да завършвате с молитва. Канете Святия Дух
да разкрива и да запечатва Своята истина в сърцата ви.
• Да си определите темпо и да си съставите план за покриване
на всяка сесия в рамките на седмицата или в даден срок.
• Да бъдете последователни и да се съобразявате с времето и
темпото, които сте избрали за вашите занимания, и да не се отказвате.
• Да бъдете честни пред себе си и пред Бога, когато отговаряте
на въпросите. Истината ще ви донесе свобода.

Предложения за лидерите на групи
Лидери, благодарим ви, че сте наши партньори в запознаването
на Божиите хора с една трансформираща истина. Време е да служим
заедно.
За да може вашата група да се възползва максимално от курса, ви
съветваме всеки човек да си осигури книга и наръчник за обучение.
Това дава възможност за самостоятелни, задълбочени занимания и
размишления. Случва се нещо специално, когато отделим част от
личното си време, за да вникнем в дадено поучение. Учим се по начини, каквито не бихме могли да преживеем под друга форма. Този
наръчник за обучение ще насърчи хората да израстват в ходенето си
с Бога и да прилагат библейските принципи в своето ежедневие.
Как да използваме В света на “Не се отказвай”?
Препоръчваме ви да помолите учениците да четат главите от книгата преди събиранията ви. Гледайте или слушайте заедно отделните сесии, а после дискутирайте подбрани въпроси от ръководството
G са препоръчителни
за изучаване. Въпросите, обозначени със знак      
за обсъждане в големи групи. Все пак искаме да позволите Святият
Дух да ви води в желаната от Него посока. Ако не успеете да покриете целия материал в рамките на предвиденото време, насърчете
групата си да довърши главата от наръчника за изучаване през останалата част от седмицата.
Молитвата ни е вашият живот и животът на всеки от участниците
да бъде обогатен и завинаги променен чрез това изучаване. Пожелаваме ви да преживеете непоколебимия живот, към който Бог ви е
призовал!
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Нуждаете се от
непоколебимо търпение
и издръжливост, за
да можете да изпълните
волята на Бога, така че
да получите и да
отнесете (и докрай да
се зарадвате на) онова,
което е обещано
(Евреи 10:36).

Глава

1

НЕПОКОЛЕБИМИЯТ

Моля, вземете под внимание Сесия 1 от учебната поредица,
наред с въведението и глави 1 и 2 от книгата “Не се отказвай!”

G

1. Непоколебим е мощна дума. Рисува
картина на настойчивост, твърдост и безкомпромисна, непреклонна вяра. Какви образи
изникват в ума ви, когато чуете тези думи?
Назовете някого, който е проявил непоколебима смелост, за да ви помогне да подредите живота си. По какъв начин ви е съдействал и как неговата намеса ви е мотивирала
да помагате на останалите?

Затвърждаване
на основното
послание

Бог е на ваша страна и
Той повече от всички желае да имате успех в живота на вяра. Подготвил
ви е невероятно бъдеще
и предвижда страхотен
финал, за да завещаете
на тези след вас вяра,
значимост и възвишеност.
Но всичко това зависи от
вашата непоколебимост
във вярата.

НЕПОКОЛЕБИМ
Непоколебим описва отношение или състояние, което е решително, твърдо и непреклонно. Казано по-просто - което не отстъпва,
не се отпуска, не залинява и не се отказва. Някои от синонимите,
които ни помагат да дефинираме непоколебим, са: “непреклонен,
твърд, безкомпромисен, неудържим, упорит и твърдо решен”. Други описания включват “постоянен, смел, целенасочен, неотстъпчив и издръжлив”.
G

2. Във видението за човека в лодката са изобразени три вида хора:
невярващият, който се носи по течението на света; вярващият, който
1

2

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

продължава да се съпротивява на светските пътища; и заблуденият,
който има вид на “християнин”, но следва посоката на света. Кое от
тези описания се отнася за вас в най-голяма степен? Защо?

3. Ако сте склонни да не довършвате онова, което сте започнали,
поспрете и размислете за миговете, когато сте се отказвали. Какви
обстоятелства и условия изплуват в съзнанието ви? Помолете Бог
да ви покаже основните причини, които ви карат да се отказвате.

Поставяне
на стандарт
“Забързаният
ритъм на живот,
непрестанната ни
ангажираност, шумът,
прекъсванията, крайните срокове и изисквания, ежедневните
ни ангажименти и периодичното усещане
за провал и безполезност бомбардират нашето същество като
обстрела на брегови
плацдарм. Естествената ни реакция е
да размахаме бяло
знаме, викайки: “Отказвам се! Предавам
се!”. Това, разбира се,
е опасната крайност,
към която ни тласка
изтощението - решението да се откажем,
да се признаем за
победени, да изпаднем в обезсърчение и
да се предадем. Няма
нищо нередно в това
да изпиташ изтощение, но е недопустимо
да напуснеш кораба в
разгара на битката”.
- Чарлз Суиндол

Изследвай ме, о, Боже, и познай сърцето ми;
изпитай ме и разбери неспокойните ми мисли. Посочи онези неща в мен, които Те оскърбяват, и ме води по пътя на вечния живот
(Псалм 139:23-24, NLT).
4. Силната вяра ни дава способност да живеем непоколебимо и да внасяме промяна в
света около нас. Кои ваши настоящи дейности
или занимания укрепват вярата ви в Бога и ви
мотивират да вярвате в онова, което Той казва? Възможно ли е да ги извършвате по-често?

Силният дух на човека го подкрепя при телесна
болка или проблем, но кой може да привдигне
или да носи слабия и съкрушен дух?
(Притчи 18:14 AMP).

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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5. В Словото Си Бог по мощен начин заявява, че: всички, които получават Божията
изобилна благодат и са свободно помирени с Него, ще управляват в живота чрез
Христос (Римляни 15:7 TEV). Вярвате ли в
това твърдение? Какво означава “да управляваш в живота”?
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Поставяне
на стандарт
“Божият план за
нас е да управляваме и да царуваме в
живота: да управляваме и да царуваме
над обстоятелствата,
нищетата, болестите
и всичко друго, което
би се изпречило на
пътя ни. Ние царуваме, понеже ни е
дадена власт. Царуваме чрез Исус Христос.
В идния живот? Не, в
настоящия”.
- Кенет Е. Хегин

6. Прочетете Битие 1:28, Псалм 115:16 и
Римляни 11:29. Когато обстоятелствата станат трудни, неблагоприятни или дори животозастрашаващи, някои вярващи използват
израза “Бог е в контрол”. Какво мислите за тази реакция в светлината
на Божието слово?

Бог създаде човешките същества, като ги направи подобни на Себе
Си. Създаде ги мъж и жена, благослови ги и каза: Имайте много
деца, така че потомците ви да живеят по цялата земя и да владеят
над нея. Поставям ви в отговорност
(Битие 1:27-28 ТЕV).
7. Възникна огромен проблем, когато Адам и Ева съгрешиха в
G
Едемската градина, но Бог имаше план от предвечни времена да
оправи нещата чрез раждането, смъртта и възкресението на Своя
Син Исус. С ваши думи накратко опишете какво се случи с човешката
власт над земята, когато се развиха тези събития:
В Градината: Непокорството на Адам и Ева

Христовото възкресение

4
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Затвърждаване
на основното
послание

Исус е роден от
жена, което го прави 100
процента човек. Заченат
чрез Святия Дух, поради
което е 100 процента
Бог, свободен от проклятието на греха. Филипяни 2:7 гласи: Когато
стана време, Той остави
на страна привилегиите
на божеството и прие
статут на слуга, стана
човек! След като стана
човек, Той си остана човек. Това беше един изключително смиряващ
процес (The Message).

8. Защо Исус трябваше да се роди в човешко тяло като “Човешкия син” и - според
Евреи 2:17-18 - какви благословения сме получили благодарение на това, че Той стана
“един от нас”?
Затова е очевидно, че беше от съществено
значение Той да се оприличи на братята Си
във всяко отношение, за да може да стане
милостив (състрадателен) и верен Първосвещеник в нещата, свързани с Бога, и
да извърши изкупление и омилостивение
за греховете на хората. Понеже Сам Той [в
човешкото Си естество] е страдал като изкушаван (изпитван и изпробван), сега е в състояние [незабавно] да се отзовава на вика
(да успокоява, да помага) на онези, които са
изкушавани, изпитвани и изпробвани [и които
по тази причина са изложени на страдание]
(Евреи 2:17-18 AMP).

Допълнени стихове за лидера на групата: Евреи 4:15-16.

Поставяне
на стандарт
“Църквата е Тялото
Христово, а Христос е
Главата на Църквата.
Взаимоотношенията
между родители и деца,
господари и слуги и
дори съпрузи и съпруги
могат да бъдат прекратени, но физическата
глава и тялото са неразделими; те са едно
завинаги. По подобен
начин Христос и Църквата никога не могат да
бъдат разделени”.
- Уочман Ний

9. За кого обикновено се замисляте, когато чуете думата Христос? Внимателно
размишлявайте върху стиховете по-долу и
обяснете какво ви говорят те относно това
кой е “Христос” и каква е връзката ви с Него
като вярващи.
Тялото се състои от много части, като всяка от тях има собствена роля. Така е и с
нас. Ние сме много, но всички сме части на
Христовото Тяло, както и части един на друг
(Римляни 12:4-5, CEV).
Не осъзнавате ли, че телата ви са всъщност
части на Христос?
(1 Коринтяни 6:15, NLT).
Всички вие заедно сте Христово Тяло, като всеки от вас е отделна и необходима част от него
(1 Коринтяни 12:27, NLT).

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Източникът на живот, Христос, който ни събира в едно, чийто дъх и
чиято кръв текат в нас. Той е Главата, а ние сме Тялото. Можем да
израстваме пълноценно в Него само докато Той ни поддържа
(Колосяни 2:19, The Message).

10. Освен че Христос е станал един от нас, ние сме станали едно
с Него. Чрез новораждането божественото
семе на Всемогъщия Бог е посадено в нас и Затвърждаване
ние ставаме съвсем ново творение в Хрис- на основното
тос. Отделете малко време за размишление послание
Ние сме Христововърху долните стихове и опишете какво означава за вас невероятната привилегия да то Тяло. Всеки от нас е
различна част от това
бъдете едно с Христос.
Тяло. Исус е Главата,
а ние сме Тялото. ТолПонеже всички вие, които бяхте кръстени
кова е просто.
в Христос, сте се облекли с Христос. Няма
Ние сме в Христос.
вече юдеин, нито грък, няма роб, нито своНие сме в Христос.
боден, няма мъжки пол, нито женски, защото Ние сме Неговото Тяло.
всички вие сте едно в Христос Исус. Ако при- Ние сме едно с Него.
надлежите на Христос, значи сте Авраамово
потомство и наследници според обещанието
(Галатяни 3:27-29, NIV).
Чрез божествената си сила Бог ни е дал
всичко, от което се нуждаем, за да водим
богоугоден живот. Получили сме всичко това, като сме познали
Него - Този, който ни е призовал при Себе Си чрез удивителната Си
благодат и превъзходство. И заради Своите слава и превъзходство
Той ни е дал велики и скъпоценни обещания. Това са обещанията, които ви дават възможност да споделяте Неговата божествена
природа и да избягате от светската поквара, породена от човешките
пожелания
(2 Петрово 1:3-4, NLT).
Никой, който е роден (създаден) от Бога, не извършва грях [преднамерено, съзнателно и постоянно], понеже Божията природа живее в него
[Неговият принцип на живот, божественото семе, остава постоянно в
него]; и той не може да греши, понеже е роден (създаден) от Бога
(1 Йоан 3:9, AMP).

Допълнителни стихове за лидерите на групата:
Йоан 3:3-8, 15-21; 2 Коринтяни 5:17, 21; Галатяни 2:20; 1 Петрово 1:23.
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Поставяне
на стандарт
“Както съпругът и съпругата са едно, така
и Исус е едно с онези,
които са свързани с
Него чрез вяра - те
са едно чрез брачен
съюз, който трае завинаги. Нещо повече,
вярващите са части
на Тялото Христово,
като по този начин са
едно с Него чрез любящ, жив, траен съюз.
Бог ни е призовал
към този съюз, към
това общение, към
това партньорство...
Понеже сме едно с
Исус, ние споделяме
Неговата природа и
сме дарени с вечния
Му живот. Съдбата ни
е свързана с тази на
нашия Господ и докато
Той владее, не е възможно да погинем”.
- Чарлз Спърджън

Седмично
предизвикателство
Изберете конкретна цел, която да осъществите по време на това изучаване. Поставете
си ежедневна или ежеседмична цел за своя
духовен живот, здраве, взаимоотношения,
финанси или друга съществена област. Било,
че решите да постигнете тази цел сами, със
семейството си или с група приятели, бъдете постоянни в усилията си през следващите
дванадесет седмици.

Моето лично предизвикателство,
свързано с „Не се отказвай!“:

Допълнителна задача за лидера на групата:
Поставете цел, която да бъде осъществена от всеки член на групата.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 1: ПРЕСИЧАНЕ НА ФИНАЛНАТА ЛИНИЯ
Аз водих добрата битка, завърших състезанието и останах верен
(2 Тимотей 4:7, NLT).
Съществува голяма разлика между започването и завършването.
Когато се захващаме с нещо, обикновено сме бодри, ентусиазирани,
енергични и готови да се справим с всичко. Но често към края сме
изтощени емоционално и физически. Ако има някой, който би ни разбрал, то това е апостол Павел.
Но нито едно от тези неща не ме поклаща; нито считам живота си скъп
за мен, стига да мога за приключа попрището си с радост и служението,
което съм приел [което ми бе поверено] от Господ Исус, вярно да свидетелствам за Благата вест (Евангелието) на Божията благодат (Неговото
незаслужено благоволение, духовно благословение и милост)
(Деяния 20:24, AMP).
Да бъде силен до край беше важно и за Исус. Той каза: Храната
ми е да върша волята на Отец, който Ме е пратил, и да завърша Неговото дело (Йоан 4:34 NLT). Точно преди да отиде на кръста, Исус се
помоли: Аз Те прославих на земята. Приключих делото, което Ти ми
даде да извърша (Йоан 17:4, NKJV). Когато беше на кръста и делото
Му бе завършено, Той извика: Свърши се (Йоан 19:30, NKJV).
Към какви практически прозрения ви тласкат апостол Павел и нашият Господ Исус?

Каква епитафия би ви подхождала - твърдение, което обобщава
живота ви в момента? Ако това не ви удовлетворява, какво бихте
направили, за да го промените?

Прочетете Евреи 12:1-3. По какъв начин неотклонно насоченият взор
към вечната награда може да ви помогне да завършите достойно? Кои истини от този пасаж биха ви помогнали да прекосите финалната линия?
За допълнително
изучаване:
1 Коринтяни 9:24-27;
1 Тимотей 6:11-12;
Еклисиаст 7:8.
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Ден 2: ИЗПИТ НА ВЯРАТА
Изпитвайте себе си, за да се уверите, че сте твърди във вярата. Не се
носете по течението, приемайки всичко за даденост. Подлагайте се на
редовни прегледи. Имате нужда от доказателства от първа ръка, че
Исус Христос е във вас, а не просто от слухове. Изпитвайте себе си в
това. Ако се провалите на теста, направете нещо по въпроса
(2 Коринтяни 13:5, Message).
Ако непоколебимо ходите с Бога, в живота ви ще има доказателства за Неговото присъствие и сила. Един от най-сигурните начини
да проверите дали израствате в Христос или сте в застой е да изследвате какъв плод принася животът ви. Истинското доказателство,
че Исус живее в и чрез вас, е изявата на Неговия характер.
Внимателно прочетете Галатяни 5:19-23 и Ефесяни 5:8-9. В светлината на тези стихове, описващи плодовете на плътта и плода на
Духа, какви плодове откривате в своя живот?

Според Исусовите думи в Йоан 15:1-8, кое е задължителното условие, за да принасяте плода на Неговия характер? Какво означава
това лично за вас?

Святият Дух подтиква ли ви да извършите определени промени в
живота си? Ако е така, какви са те?

За допълнително
изучаване:
Псалм 1; 92:12-15;
Еремия 17:7-8;
Матей 13:23;
Марк 4:20; Лука 8:15.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 3: МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ
Затова издигнете немощните ръце и укрепете треперещите колене!
Продължете да ходите по прави пътища... Внимавайте да не обърнете гръб на Божията благодат
(Евреи 12:12-15).
Загърбването на Божията благодат е сигурен белег, че човек се е
отказал - че той или тя вече не се движи напред и нагоре във взаимоотношенията си с Господа.
Поспрете и се замислете. Кои са първите две неща в живота ви в
момента, които предизвикват у вас желание да се откажете - неща,
които ви изтощават и обезсърчават, лишавайки ви от радост и сила?
Финансов натиск? Проблеми със здравето? Неуредени взаимоотношения? Независимо от ситуацията, в която се намирате, Бог може
коренно да промени вашата перспектива. Това ще ви помогне да съберете сили и да се справите с нещата, които ви притесняват.
С помощта на библейски конкорданс изследвайте проблемните за
вас области или чрез ключова дума потърсете материали за тях онлайн на сайтове като www.biblegateway.com. Разгледайте стиховете,
които сте открили в различните преводи. Запишете си и разсъждавайте поне върху два стиха, които вдъхват в сърцето ви нов живот и
ви насърчават да продължите напред.
ме изтощава и ме кара да се откажа.
Но Бог казва

ме изтощава и ме кара да се откажа.
Но Бог казва

За допълнително изучаване:
Ето някои примерни теми:
ФИНАНСОВО СНАБДЯВАНЕ; ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ;
2 Коринтяни 9:8-12;
Исая 53:5;
Малахия 3:10; 		
1 Петрово 2:24;		
Притчи 3:9-10;		
Псалм 107:20; 		
Лука 6:38;		
Изход 23:25-26;		
Филипяни 4:19;		
Притчи 4:20-22;

ВЪЗСТАНОВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Псалм 133:1-3; Ефесяни 4:2-3;
1 Коринтяни 1:10
Римляни 12:18-21;
1 Петрово 3:8-11
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Ден 4: ВРАГЪТ Е ПОБЕДЕН
Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола
(1 Йоан 3: 8, NKJV).
Христовата победа на кръста ни дава безброй благословения.
Едно от тях, което никога не бива да забравяме, е победата над дявола. Чрез Исусовата смърт и възкресение, на Сатана и неговите
сподвижници бе нанесен унищожителен удар. Врагът е поразен това вече е факт. Не е нещо, което очакваме; то вече се е случило.
Като вярващи, ние се борим от позицията на победители, а не тепърва да станем такива.
Евангелизаторът и автор на книги Т. Л. Осборн е известен по целия свят с дарбата да служи на безброй много хора с чудотворната
изцелителна сила на Бога. Той казва:
“Исусовият триумф беше наш триумф. Неговата победа беше
наша победа. Той не направи нищо за Себе Си - извърши всичко за
нас. Той победи Сатана заради нас. Лиши го от силата му заради нас.
Унищожи делата му заради нас. Победи го заради нас.
...Когато Исус възкръсна от мъртвите, остави след Себе Си един
завинаги поразен Сатана. Винаги мислете за Сатана като за вечно
победен враг. Мислете за Сатана като за един, над когото Исус - и
вие в Исусовото име - имате пълно господство и власт.”
Отделете малко време, за да размислите върху истините от следните стихове:
Колосяни 2:14-15; Евреи 2:14-15; 1 Йоан 5:18 и Откровение 12:11.
Погледнете ги в най-различни преводи и помислете върху посланието им.

Какво се случи с врага вследствие на Исусовото завършено дело?
Какво друго ви показва Господ в тези стихове?

Допълнителни стихове за груповия лидер: Йоан 12:31-32, 16:33; Галатяни 3:13; Колосяни 1:13-14.

Как разбирането, че врагът е победен, ви насърчава и променя
гледната ви точка?

За допълнително изучаване:
Христовата победа също така е унищожила силата на греха.
Внимателно размислете върху съдържанието на следните пасажи:
Римляни 6: 2-8, 8:1-3; Галатяни 2:20, 5:24; Колосяни 3:3; 1 Петрово 2:24.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 5: В КАКВО ВЯРВАТЕ?
Той докосна очите им и каза: Ще поучите онова, в което сте повярвали!
(Матей 9:29, GW).
Библията е изпълнена с много невероятни обещания, които биха
си останали само думи на хартия, ако не срещнат вяра в сърцата ни.
Никога не ще надскочим нивото на онова, в което вярваме. Поспрете
за момент и размислете над това твърдение: Никога не ще надскочим нивото на онова, в което вярваме. Това е принципът на Притчи
23:7: Защото както мисли в сърцето си, такъв е той (NKJV). Ние се
превръщаме в онова, което мислим.
Друг пастор, Марк Батерсън, ни предлага свеж поглед към силата
на вярата и към това какво се изисква, за да бъде вярата ни трансформирана. Той заявява:
“Половината от процеса на учене е да учиш. Другата половина е да
се отучваш... Вярата е да се отучим да следваме безсмислените притеснения и погрешните вярвания, които ни държат в плен. Тя е нещо
много повече от това просто да променим поведението си. Вярата
включва синаптогенеза. Вярата е обновяване на човешкия ум. От неврологична гледна точка, това се случва докато четем Божието слово.
Ние буквално ъпгрейдваме умовете си, като ънлоудваме Христовия ум.
Същo както компютърният харддиск трябва да бъде дефрагментиран, за да действа по-добре, така и нашите умове се нуждаят от
дефрагментиране. Как дефрагментираме вярата си? Как обновяваме
умовете си? Как се измъкваме от мисловната яма, където сме се озовали? Можеш да ъпгрейдваш своя ум, като даунлоудваш Словото.”
И така, в какво вярвате? Вярвате ли, че сте Христос на земята?
Вярвате ли, че сте едно с Него? Вярвате ли, че споделяте Неговата
божествена природа - че свръхестествената Му ДНК е заложена във
фибрите на вашия дух? Вярвате ли, че врагът е победен и че чрез
Христос ви е дадена цялата власт да управлявате в този живот? Ще
получите онова, в което вярвате!
Коя от всички истини, представени в тази сесия, представлява за
вас най-голямо предизвикателство? Защо?

Помолете се и предайте тези неща в ръцете на Бога. Помолете Го да ви даде
благодат да повярвате в онова, което Той определя за вярно.

Внимателно прочетете Римляни 10:17, 12:2; Евреи 4:12 и Колосяни 3:16. В светлината на тези стихове, каква според вас е най-добрата рецепта за
укрепване на вярата ви?

За допълнително
изучаване:
Матей 21:18-22;
Марк 11:20-25;
Йоан 6:28-29;
Евреи 11:1, 6;
Римляни 10:10-11.
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Ден 6: ЗА БОГА НЯМА НИЩО НЕВЪЗМОЖНО!
Аз съм Господ! За Мен няма нищо невъзможно
(Битие 18:14).
Само един непоколебим вярващ може да види как невъзможното
става възможно. Когато искрено и неотклонно положим вярата и упованието си в Господа и не разчитаме на плътта си, ние сме на път да
видим Божията чудотворна намеса.
Ан Греъм Лоц, дъщеря на евангелизатора Били Греъм, казва: “Когато сме изправени пред невъзможна ситуация, трябва да се стопи
всякаква самоувереност; нужно е да разчитаме изцяло на Неговите ресурси.” Докато напредвате в това изучаване, предавайки се на
Бога, ще се научите как да посрещате нещата, които не могат да бъдат разрешени с човешки усилия, и да виждате как невъзможното
става възможно.
Размишлявайте върху посланието на тези мощни обещания от
Божието слово.
А Исус ги погледна и каза: За хората това е невъзможно;
но за Бога всичко е възможно
(Матей 19:26, NIV).
Какво имаш предвид с: “Ако можеш” - попита Исус.
Всичко е възможно за този, който вярва
(Марк 9:23, NLT).
Исус ги погледна съсредоточено и каза: “За хората това
е невъзможно. Но не и за Бога. За Бог всичко е възможно
(Марк 10:27, NLT).
Защото за Бог няма нищо невъзможно и нито една Божия дума
няма да бъде без сила и невъзможна за изпълнение
(Лука 1:37, AMP).
Какво предизвикват в духа ви тези стихове докато размишлявате
върху тях?

Какво бихте искали да се изпълни - и вярвате, че е Божията воля,
но мислите или усещате, че е невъзможно?

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Молитва

Не искам да желая нищо друго освен Теб! Покайвам се, че съм бил
привързан към нещата от този свят и съм се движел по неговото течение. Дай ми сили да запушвам ушите си за неговия повик, за гласа на
врага и за моята плът. Докато напредвам в това изучаване, сътвори в мен
непоколебимо сърце - доблестен, смел и решителен дух, който няма да
позволи нещо да ме спре да изпълня задачите, които Ти си ми поставил.
Изкови в мен железен дух, силен във вярата и бърз да Ти се покорява. В
Исусовото име. Амин.

ОБОБЩЕНИЕ НА СЕСИЯТА
Християнският живот наподобява състезание. Не става въпрос за
спринт, а за маратон, за дълго бягане. За да го пробягаме успешно
и да приключим попрището, което Бог ни е отредил, ние трябва да
развием непоколебим дух - такъв, който никога не се отказва, но упорито издържа до края. Как водим непоколебим живот и надмогваме
опозицията на врага? Чрез Божията изобилна благодат, която е на
наше разположение в Христос.
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Всички, които получават
Божията изобилна благодат и са свободно помирени с Него, ще управляват в
живота чрез Христос
(Римляни 5:17, TEV).

Глава

2

Да управляваме в живота
Моля, вземете под внимание Сесия 2 от учебната поредица,
наред с въведението и глави 2 и 3 от книгата “Не се отказвай!”

НЕИЗМЕРИМ, БЕЗГРАНИЧЕН, НЕНАДМИНАТ

“Неизмерим” означава: “не може да бъде измерен, необятен; отвъд всякаква способност за измерване”. “Безграничен” е със значение “който няма предели или граници; неограничен; невъзпрян”.
“Ненадминат” означава “надминаващ всички останали; с превъзхождащо качество; превъзходен в отличителна степен”.1 Някои от
синонимите са: необхватен, внушителен, безкраен, безпределен.
Всички тези думи описват Божията сила - Неговата благодат - която работи в и за вас, които вярвате (вж. Ефесяни 1:19).
1. Като вярващи, Божията безгранична сила е винаги на ваше разположение. Благодатта е силата; Святият Дух, живеещ във вас, е източникът. Можете ли да се сетите за някое преживяване, когато Божията превъзходна сила се е задействала във ваша полза? Опишете
случилото се. В каква настояща ситуация имате нужда да изпитате
неизмеримото величие на Бога? Как споменът за минали победи укрепва вярата ви?
Божията сила наистина се задейства, когато:

В момента се нуждая от Божията неограничена сила по отношение на:

Допълнителни стихове за лидера на групата: Псалм 77:11-15.
17
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Затвърждаване
на основното
послание

2. Един от аспектите на това да бъдеш
едно с Христос е да се отъждествиш с
Него в смъртта и възкресението Му. ПаНие сме част от
Христос. Ето защо
вел нееднократно говори за този принпритежаваме същата
цип в целия Нов завет. Внимателно прочетесила, каквато Той има!
Както е Той [Исус], така те долния пасаж и опишете какви размисли
поражда той във вас относно единението с
сме и ние на този свят
Христос.
(1 Йоан 4:17, NKJV).
Нека това да проникне
Вашата стара, обичаща греха природа беше
дълбоко в сърцата ви.
погребана с него чрез кръщение, когато Той
умря, а когато Бог Отец, с божествена сила,
Го върна отново към живот, ви бе даден
Неговият прекрасен нов живот, на който да
се наслаждавате. Тъй като станахте част от Него, вие, така да се
каже, умряхте с Него, когато Той умря; а сега споделяте Неговия нов
живот и ще възкръснете също като Него.
Вашите стари нечестиви желания бяха приковани на кръста с Него;
онази част от вас, която обича да греши, бе смачкана и смъртно
ранена, така че обичащото ви греха тяло вече не е под контрола
на греха, вече не е нужно да бъде роб на греха; защото когато сте
умъртвени към греха, вие сте освободени от всичките му примамки
и силата му над вас.
Затова считайте старата си греховна природа за мъртва и нереагираща към греха, но бъдете живи към Бога, будни за Него, чрез Исус
Христос нашия Господ
(Римляни 6:4-7, 11, TLB).

Затвърждаване
на основното
послание
Ние сме Христовото
Тяло. В мига, в който
бяхме потопени в Него,
курсът на живота ни се
промени - умряхме с
Него, бяхме погребани
и възкресени с Него. И
като напълно обновени
същества, живеем по
същия начин като Него!
Както е Той, така сме и
ние на този свят. Ние
сме в Христос. Ние сме
Христос! Ние сме едно
с Него!

G

Допълнителни стихове за лидера на групата:
Галатяни 5:24-25; Колосяни 2:11-14, 3:3.

Бях разпънат с Христос [в Него споделих
Неговото разпятие]; вече не аз живея, но
Христос (Месията) живее в мен; и животът,
който сега живея в тялото, аз живея чрез
вяра (чрез вярност, упование и пълно доверие) в Сина на Бога, Който ме възлюби и
предаде Себе Си за мен
(Галатяни 2:20, AMP).
3. Освен че сме били разпънати с

G Христос, ние сме били възкресени с Него

и поставени да седнем в небесни места.
Внимателно размислете върху Исусовите
мощни думи в Матей и Лука и върху Божието изявление чрез Павел в Ефесяни. В светлината на тези стихове, как бихте обяснили
вашата власт като вярващи? Откривате ли
нещо, което не сте забелязвали преди?

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на
Отец и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви
заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всичките дни, до свършека на века
(Матей 28:18-20, NKJV).
Ето! Дал съм ви власт и сила да тъпчете върху змии и скорпиони и
[физическа и психическа сила и способност] над цялата сила, която
врагът [притежава]; и нищо няма да ви навреди по никакъв начин
(Лука 10:19, AMP).
И Той ни възкреси заедно с Него и ни постави да седнем заедно
(съвместно) в небесни места в Христос Исус
(Ефесяни 2:6, AMP).
(Бог) Го възкреси от мъртвите и Го постави да седне от [собствената] Си дясна страна в небесни [места], далече над всяко началство
и власт, сила и господство и всяко име, с което се наричат [над
всяка титла, с което се удостояват] не само в този век и в този свят,
но и във века и света, които ще дойдат
(Ефесяни 1:20-21 AMP).
{Думите в скоби са добавени за яснота}.

Допълнителни стихове за лидера на групата: Марк 6:7; Лука 9:1-6.

ВЛАСТ

Власт е силата или правото безпрепятствено да извършваме
определени действия. Тя се основава на даден закон - било божествен, граждански или морален. Върховната власт принадлежи
единствено на Бога (Римляни 13:1), поради което всяка човешка
власт произтича от нея.
Божията власт е безусловна и абсолютна (Псалм 2; 29:10; Притчи 21:30; Исая 40). Неговата власт дава началото на тази на правителствата (Йоан 19:10-11; Римляни 13:1), родителите (Ефесяни 6:14), работодателите (Ефесяни 6:5-9), църковните презвитери (Евреи
13:7, 17) и на другите позиции на власт.
Понеже Исус е Бог, Неговата власт не просто произтича от Отец,
но също така Му е вътрешно присъща. Неговата власт не познава
ограничения и е в основата на заповедта Му към нас, Неговите
ученици (Марк 6:7; Матей 28:18-20).2

20

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

Затвърждаване
на основното
послание
Трябва да сме в контрол над цялата опозиция спрямо живота и
благочестието. Ние сме
тези, които трябва да
управляват на земята.
Ако нещата се объркват и не се оправят
в нашето присъствие,
това се дължи на факта, че сме отстъпили
от властта си.

4. Помислете за момент. Кои неща
биха могли да ни накарат да отстъпим от
властта си у дома, на работното място
или в нашата общност? В момента изправени ли сте пред някои от тези предизвикателства? Ако е така, по какъв начин Божията
благодат може да ви помогне да се справите
с тях?
G

5. За да управляваме в живота, ние се нуждаем от силата на Божията благодат. Преди всичко Божията благодат е милостиво, незаслужено благоволение, което ни осигурява прощение на греховете и
спасение. Поспрете и честно отговорете на следния жизненоважен
въпрос:
По какъв начин съм спасен: направен приемлив, праведен, обичен и в правилни взаимоотношения с Бога?

Допълнителни стихове за лидера на групата: Ефесяни 1:7, 2:4-5, 8-9; Деяния 15:11; Римляни 11:5-6; Тит 2:11.

Поставяне
на стандарт

БЛАГОДАТ

“Тази благодат на
Бога е ваша сила,
както и ваша радост; и единствено
пребъдвайки в нея,
можете да живеете
живота на изкупените.
Затова бъдете силни
в тази благодат; нека
тя да е източникът
на вашата радост; и
внимавайте да не би
да търсите освежаване, утеха и святост
в нещо друго... Постоянно черпете тази
благодат от Христос и
Неговата пълнота”.
- Ф. Хоратиоус Бонар

Оригиналната гръцка дума за благодат,
използвана най-вече в Новия завет, е харис. Като цяло “благодат” означава “незаслужена благосклонност, загриженост
и благоволение”. Не на последно място
“благодат” съдържа идеята за “божествена сила”. Д-р Джеймс Стронг, уважаван
учен, който е посветил 35 години от живота си на създаването на изчерпателен
конкорданс на библейските думи, казва,
че благодатта е “божественото влияние
върху сърцето и неговото отражение върху живота на човека”.4 В основата си благодатта е Божието свободно овластяване,
което ни прави способни да надхвърлим
естествените си възможности.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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6. Божията благодат не само ни предлага спасение, но също така
влива в нас пълнотата на Самия Христос. Божествената Му природа
се влага и развива в нас чрез действието на Неговия величествен Дух.
Отделете време за размисъл върху следващите мощни стихове и опишете какво означава да получиш пълнотата на Неговата благодат.
Защото от Неговата пълнота (изобилие) всички ние получихме
[всички имахме дял и бяхме снабдени с] благодат след благодат,
духовно благословение върху духовно благословение, дори благоволение върху благоволение и дар [натрупан] върху дар
(Йоан 1:16, AMP).
[Христовото] Тяло, пълнотата на Онзи, Kойто изпълва всичко във
всички [понеже в това тяло{на Христос}обитава пълнотата на Онзи,
Който прави всичко завършено и Който изпълва всичко и навсякъде
със Себе Си]
(Ефесяни 1:23, AMP).
Защото в {Христос} цялата пълнота на Божеството {Божествената
същност} продължава да обитава в телесна форма {давайки пълен
израз на божествената природа}. И вие сте в Него, направени съвършени и стигнали до пълнотата на живота [в Христос вие също
сте изпълнени с Божеството - Отец, Сина и Святия Дух - и достигате
пълен духовен ръст]. И Той е Главата на всяко управление и власт
[на всяко ангелско началство и сила]
(Колосяни 2:9-10, AMP).
{Думите в скобите са прибавени за яснота}.

Да приемеш пълнотата
на Христос означава:

G

7. Римляни 5:2 заявява, че чрез вяра имаме
достъп до Божията благодат, в която стоим.
Внимателно размишлявайте върху тези обещания от Словото и открийте как получаваме
Божията благодат. От какво трябва да се пазим, за да не секне потокът на благодатта?
Но Той ни дава все по-голяма благодат (силата на Святия Дух да се справим напълно
с тази и с всякакви други нечестиви склонности). Ето защо Той казва: Бог се противи
на гордите и надменните, но дава благодат
[постоянно] на нисшите (онези, които са
достатъчно смирени, за да я приемат)
(Яков 4:5, AMP).

Поставяне
на стандарт
“Всички истински вярващи получават от Христовата пълнота. Найдобрите и най-великите
светии не са в състояние да живеят без Него,
най-слабите могат да
живеят чрез Него. Това
изключва самонадеяните хвалби, че нямаме
нищо, след като сме
получили; и смълчава
объркващите страхове,
че не искаме нищо, но е
възможно да получим.
Всичко, което получаваме от Христос, намира
израз в една-единствена
дума - благодат; толкова
велик дар; толкова щедър, толкова безценен”.
- Матю Хенри
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Бог се противи на горделивите, но дава благодат на смирените
(1 Петрово 5:5, NIV).
Нека Бог ви дава все повече благодат и мир докато израствате в
познаването на Бога и на Исус нашия Господ. Чрез божествената си
сила Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем, за да живеем благочестиво. Получили сме всичко това, идвайки при него - този, който
ни е призовал при себе си чрез своята невероятна слава и превъзходство
(2 Петрово 1:2-3, NLT).

Допълнителни стихове за лидера на групата: 2 Коринтяни 12:9,2; 2 Тимотей 2:1.

Поставяне
на стандарт
“Чрез молитвата
черпим от Божията
благодат. Не казвайте - ще изтърпя това
докато имам възможност да се уединя и да
се помоля. Помолете
се сега; почерпете от
Божията благодат в
момента на нужда.
Молитвата е найпрактическото нещо;
тя не е рефлекторно
действие на посвещение. Молитвата е...
нещото, чрез което
се учим да черпим от
Божията благодат”.
- Осуалд Чеймбърс

8. Божията овластяваща благодат е наймногофункционалният източник на сила, който
имаме. Приема формата на онова, от което се
нуждаем. Подобно на шперц отваря вратата
към всички Божии благословения, в това число
мъдрост, изцеление, насока, изобретателност и
чудотворна сила. Поспрете и помислете: От какво вие и семейството ви се нуждаете в момента,
което Божията благодат може да осигури?
Нуждая се от Божията благодат, за да:
1
2
3

Моят брачен партньор/моите деца се нуждаят от Божията благодат, за да:
1
2
3

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Притихнете пред Господа и поискайте Неговата благодат за тези
конкретни области. Потърсете в Словото Му обещанията за задоволяване на тези нужди. Размишлявайте и се молете с Неговите
обещания. След което очаквайте Той да отговори на молитвите ви.
Записвайте си нещата, които се случват, за да не ги забравите и да
можете да ги споделяте с останалите.
Ето какво искам да направите: Намерете някое тихо, уединено
място, за да не се изкушавате да театралничите пред Бога. Просто
бъдете там колкото се може по-простичко и искрено. Фокусът ще
се премести от вас към Бога и ще започнете да усещате Неговата
благодат. Светът е пълен с тъй наречените молитвени воини, които
не знаят нищо за молитвата. Те преливат от формули, програми и
съвети - нищожни техники, с които да получиш от Бога онова, което
желаеш. Не се увличайте по тези глупости.
Имате си работа с вашия Баща и Той знае по-добре от вас от какво
се нуждаете. С Бог като този, който ви обича, можете да се молите
много простичко
(Матей 6:6-8, The Message).
9. Можеха да се видят ясни доказателства за Божията благодат,
която действаше в и чрез Стефан, Павел и църквата в Антиохия (вж.
Деяния 6:8. 11, 22-23; 19:11). Кои са някои от външните доказателства
за Божията благодат, която действа в живота ви? Попитайте приятелите си какво забелязват те.

Допълнителни стихове за лидера на групата: 1 Петрово 4:10-11.

G

10. Африканското племе бе получило страхотен подарък, но хората не успяха да го използват, понеже не разбираха основната му
функция. Основната функция на благодатта е овластяване - способността да надминем естествените си възможности. След запознаването с тази сесия, гледате ли на Божията благодат по по-различен
начин от преди? Каква истина/какви истини използва Святият Дух, за
да направи значението на благодатта по-реално?
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Молитва за овластяване

Отче, нека чрез моята вяра Христос [действително] да обитава (да се установи, да пребъдва, да направи своя постоянен
дом) в моето сърце! Нека бъда закоренен дълбоко в любовта и
да съм силен да разбера и да схвана заедно с всичките светии
[Божиите посветени хора, преживяването на тази любов] каква е [нейната] широчина и дължина, височина и дълбочина.
Нека наистина да позная [практически, чрез личен опит]
любовта на Христос, която далеч превъзхожда простото познание [без опит]. Нека бъда изпълнен с цялата Твоя пълнота
[нека да имам най-наситената мярка на Твоето божествено
Присъствие и да стана тяло, изцяло изпълнено и преливащо
със Самия Бог]! В името на Исус, амин.
Персонализирана молитва, основаваща се на Ефесяни 3:17-19 (AMP).

Седмично
предизвикателство
Един от най-добрите начини да осмислите някое откровение е като
го споделите с друг човек. Помислете за един-двама ваши познати
извън тази група, които не могат да се преборят в дадена област със
собствени усилия. Поканете ги на кафе, отидете да пазарувате заедно или се вижте в дома ви на вечеря и споделете онова, което сте
научили за Божията благодат като овластяване от Негова страна за
тяхната ситуация.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 1: ЦЯЛОТО НЕБЕ ЗАД ВАС!
Какво са всички ангели? Те са духове, изпратени
да служат на онези, които ще получат спасение
(Евреи 1:14, GW).
Като вярващи, ние сме спасени по благодат и овластени по благодат да управляваме в този живот - да видим Божието царство да се
изяви на земята така, както е на небето. Бог изпрати Исус, за да Го
изяви, а Исус изпраща нас, за да изявим Него. Рик Ренър - изключителен пастир, който изучава гръцки език, улавя този принцип много
добре. Той казва:
“Знаете ли, че имате престижна, ценена, уважавана, впечатляваща и влиятелна работа в Божието царство? Така е! Толкова
сте важни за Царството, че цялото небе стои зад вас, готово
всеки момент да ви подкрепи, да ви защити, да се погрижи за вас,
да ви помогне, да ви съдейства и да обедини сили с действията
ви на вяра. С две думи, небето само чака да се задвижи във ваша
полза. Защо? Защото сте посланици на Христос на този свят!”
Вие сте посланици на Исус Христос! Овластени сте чрез Неговата
благодат и сте подкрепяни от ангелските му сили да носите разрешение на земните проблеми.
Поспрете и помислете. По какви начини бихте искали да виждате
себе си и Божиите хора да управлявате в живота?

Каква несправедливост в света - особено във вашата сфера на
влияние - ви разстройва и гневи най-много?

Като знаете, че имате силата (благодатта) да промените ситуацията, какво ще направите?

Той ще даде на ангелите Си [специално] поръчение за вас да ви съпътстват, защитават и пазят във всичките ви пътища на [покорство и
служение]. Те ще ви носят на ръце, да не би да ударите крака си в камък
(Псалм 91:11-12, AMP).
За допълнително изучаване...
Божиите ангелски сили са се намесвали в полза на Неговите хора по грандиозни
начини. Ето някои примери:
Израел: Изход 23:20-23; Илия: 3 Царе 19:3-8; Даниил: Даниил 6:16-23; Петър: 12:5-11.

26

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

Ден 2: УМОЛЯВАТЕ ЛИ?
Бог [лично присъстващ] в Христос, примирява и възвръща света
към Своето благоволение, като не взима под внимание и не държи
срещу [хората] техните прегрешения [но ги заличава] и ни поверява
посланието на помирение (на възвръщане към благоволението).
Така че, ние сме Христови посланици, като Бог, така да се каже,
отправя молба чрез нас. Ние [като Христови лични представители]
ви умоляваме заради Него да се хванете за божественото благоволение [което сега ви се предлага] и да се помирите с Бога
(2 Коринтяни 19-20, AMP).
Чрез вярата ни в Христос Исус - убеждението, че Той беше безгрешен,
че умря, за да плати наказанието за нашия грях, и победоносно възкръсна от гроба - ние сме примирени с Бога. Дадено ни е ново начало и сме
поставени в правилни взаимоотношения с Него. И в новите ни взаимоотношения Бог ни е определил да помагаме на останалите да се примирят с
Него. Той желае да управляваме в живота като Негови посланици.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОСЛАНИКЪТ?
Значението на думата посланик не се е променило от новозаветни времена до днес. Посланикът е:
• официален представител, упълномощен да говори от името
на този, който го изпраща;
• упълномощен пратеник, който има правото да взима решения
и да изразява волята на правителството, нацията или царя, които
представлява;
• дипломатически агент с най-висшия ранг, който би могъл да
бъде присъден на чуждо правителство или цар.
Като посланици на Исус Христос, вие сте Неговите упълномощени представители на земята, чрез които Бог умолява хората в
света да възстановят взаимоотношенията си с Него.
Представете си, че нямате връзка с Бога, но познавате някого,
който живее и се държи като вас в момента. Дали този човек би ви
привлякъл към Христос? Защо?

Отидете още по-надалеч. Попитайте някой близък приятел какво вижда във вас, което би го привлякло към Христос или обратното. Защо?
Какво можете да промените в начина си на живот, за да направите познанието за Бога по-желателно за хората За допълнително
около вас?
изучаване:
Матей 5:13-16;
1 Петрово 2:9-17;
Лука 6:35.
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Ден 3: КАК ГЛЕДАТЕ НА СЕБЕ СИ?
Затова, ако някой е [присаден] в Христос (Месията), той е ново
творение (изцяло ново създание); старото [предишното морално и
духовно състояние] е отминало. Ето, дошло е нещо свежо и ново
(2 Коринтяни 5:17, AMP).
За да управлявате успешно в живота, трябва да се научите да
виждате Бога такъв, какъвто е, а себе си - като неразделна част от
Христос. Вие сте едно с Него и имате дял в чудотворната сила на
Неговата благодат. Ето защо Павел пламенно заявява: Молитвата
ми е светлина да залее сърцата ви и да разберете надеждата, която
ви е била дадена, щом Бог ви е избрал. Тогава ще откриете славните
благословения, които ще бъдат ваши заедно с всички Божии хора
(Ефесяни 1:18 CEV). Бог иска да отвори очите на сърцето ви...
[За да можете да познаете и да разберете] колко неизмеримо, неограничено и превъзхождащо е величието на силата Му в и за нас, които
вярваме, което се вижда в действието на Неговата мощна сила, която Той разкри в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го постави
да седне от [собствената] Си дясна страна в небесни [места], далече
над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което
се наричат [над всяка титла, с което се удостояват] не само в този век
и в този свят, но и във века и света, които ще дойдат.
И е поставил всичко под нозете Му и Го е определил за универсална
и върховна Глава на Църквата [водачество, упражнявано чрез Църквата], която е Неговото Тяло, пълнотата на Онзи, Kойто изпълва
всичко във всички [понеже в това Тяло обитава пълнотата на Онзи,
Който прави всичко завършено и Който изЗатвърждаване
пълва всичко и навсякъде със Себе Си]
на основното
(Ефесяни 1:19-23, AMP).
послание
Какво означава да си поставен в небесна
Не забравяйте, вие
позиция на власт?
сте част от Христос.

Вярвате ли тези неща за себе си? Какво
друго ви показва Бог?

Главата не е отсечена
от тялото. Всички ние
сме поставени в позиция на управление,
власт и сила в небесната сфера. С други думи,
намираме се в сфера,
която е над всички земни сили. Всъщност сме
доста над тях! Никакъв
демоничен дух, паднал
ангел или дори самият
Сатана няма сила нито
власт над нас. Ние ги
превъзхождаме.
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Ден 4: ТИ СИ БОЖИЕ ДЕТЕ!
Вижте какво [невероятно] качество на любов ни е дал (показал,
дарил) Отец, да ни [сe позволи] да бъдем наименувани, наречени и
считани за деца на Бога! Такива и сме!
(1 Йоан 3:1, AMP).
Спасени сме по благодат! Бог ни е избавил от царството на мрака
и ни е прехвърлил в Царството на своя скъп Син, който е изкупил
нашата свобода и е простил греховете ни (Колосяни 1:13-14, NLT).
Слава да бъде на името му! Но Бог не просто ни е направил Свои
слуги. Той ни е осиновил и ни е направил сънаследници с Исус. Всичко - всичко - което принадлежи на Исус е и наше. Ефесяни 1:3 (GW):
Чрез Христос Бог ни е благословил с всяко духовно благословениe,
което небето може да предложи. Какво изумително благословение!
Размишлявайте върху посланието на следните стихове:
Но на всички, които повярваха в Него и Го приеха, Той даде правото
да станат деца на Бога
(Йоан 1:12-13, NLT).
Защото всички, които са водени от Духа на Бога, са деца на Бога.
Така че не сте приели дух, който ви прави боязливи слуги. Но сте
приели Божия Дух, когато ви е осиновил за Свои собствени деца.
Сега Го наричаме: “Авва, Татко.” Понеже Неговият Дух се съединява
с нашия дух, за да потвърди, че сме Божии деца
(Римляни 8:14-16, NLT).
Бог го изпрати {Исус}, за да купи свобода за нас, които бяхме роби
на греха, за да може да ни осинови за свои собствени деца... Бог е
изпратил Духа на Своя Син в сърцата ви и сега можете да наричате
Бога ваш скъп Баща. Вече не си роб, а Божие дете. И след като си
Негово дете, всичко, което има Той, ти принадлежи
(Галатяни 4:5-7, NLT).
Какво ви открива Бог относно това да бъдеш негов син/дъщеря?

Прочетете Ефесяни 5:1-2. Какво ви говори този пасаж относно
това да бъдеш Божие дете?

Прочетете 2 Петрово1:3-4. Обяснете връзката между това да
имаш Божията божествена природа - пълнотата на Христос - и да си
Негово дете, сънаследник с Исус.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 5: ДАЙТЕ СИ ПОЧИВКА
След около осем дни Исус взе Петър, Йоан и Яков и се изкачи на
една планина, за да се моли. И докато се молеше, видът на лицето
Му се измени и дрехите Му станаха ослепително бели
(Лука 9:28-29, NLT).
Планини, пустини, градини и крайбрежия - четири места, които
Исус редовно посещаваше, за да отделя време за общение със Своя
Отец. Какво се случваше в тези моменти? Исус се преобразяваше.
Макар преобразяването не винаги да разкриваше пълната слава на
Христос, като на планината на преображението, всеки момент на
близко общение и комуникация с Отец даваше възможност на Духа
да обновява, да изпълва и да направлява Сина. Ето как Той можеше
да управлява в живота.
Въпреки че Исус е Божият Син, поддържането на единство с Отец
представляваше Неговият най-важен приоритет докато беше на земята. Прекарвайки време с Него, Той не отстъпваше от силата на
благодатта и от покорството към волята на Отец.
Какво конкретно можете да направите, за да увеличите времето,
което прекарвате в Божието присъствие?

Внимателно прочетете отделните пасажи и обяснете какво се
случваше след всяка среща на Исус с Отец. Според вас каква значима роля играеха тези срещи за чудотворните резултати?
Марк 6:45-51
Лука 6:12-16
Матей 26:36-46, Лука 22:39-54; Матей 14:22-36, Марк 6:45-56

За допълнително
изучаване:
Марк 1:35, 6:31-32;
Лука 5:16; Йоан 18:1-2.
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Ден 6: НАЙ-ДОБРОТО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ
Истина ви казвам, всеки, който вярва в Мен, ще върши същите дела,
които Аз върших, а дори и по-велики от тях, понеже Аз ще бъда с Отец.
Каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да може Синът да донесе слава на Отец. Да, каквото и да поискате в Мое име, ще го направя!
(Йoан 14:12-14, NLT).
Докато беше на земята, Исус управляваше в живота. Той беше точно
подобие на Отец в небесата и вършеше само онова, което виждаше
Отец да върши (вж. Евреи 1:3; Йоан 5:19). Евангелията описват над тридесет чудотворни действия, извършени чрез Исусовите ръце, но има
толкова много други неща, които Исус извърши. Ако всички те бяха описани... не бих могъл да си представя колко голям би трябвало да бъде
светът, та да побере такава огромна библиотека с книги (Йоан 21:25,
The Message). Ето няколко примера за онова, което Исус извърши:
Исус управляваше в живота, като... 		
Взе власт над времето, смъмряйки буря
с мащабите на ураган - 				
Умножи храна, за да нахрани над 5000 души
а после над 4000 души - 				
							
							
Възвръщаше мъртви хора към живот - 		
							

Сами се уверете:
Матей 8:23-27; Марк 4:35-41.
Матей 14:13-21; 15:32-38,
Марк 6:35-44; Лука 9:12-17;
Йоан 6:5-13.
Марк 5:35-43; Лука 7:11-15;
Йоан 11:41-44.

Исус каза, че вие ще вършите по-велики дела от Неговите. Защо
Бог желае да извършвате велики дела?
Избройте някои от “великите дела” или проявления на Божията
сила, на които лично сте били свидетели. Някога били ли сте инструмент, чрез който Бог се е движел? Как тези преживявания са повлияли на вярата ви и на вярата на онези, пред които са се случили?
Внимателно прочетете Йоан 6:28-29, 15:1-8 и 1 Йоан 5:14-15. Какво можете да промените в живота си, за да сте готови за по-велики
дела? Какво предизвикателство отправят към вас тези стихове?
ОБОБЩЕНИЯ НА СЕСИЯТА
Като вярващи, имате на разположение Божия неограничен приток
на благодат. Чрез вяра сте станали Божии деца и сте овластени да
управлявате във всяка област от живота. Благодатта ви осигурява
пълнотата на Христос - Неговата божествена природа. Чрез благодатта имате власт над цялата сила на врага и сте способни да надминете естествените си възможности. Можете да получите благодатта
по всяко време и на всяко място чрез смирена молитва.
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Вие сте избран род, царско
свещенство, посветена
нация, [Божият] собствен
изкупен специален народ,
за да можете да говорите
за чудесните дела и да
показвате добродетелите
и превъзходствата на Този,
Който ви призова от тъмнината към Своята великолепна светлина
(1 Петрово 2:9, AMP).

Глава

3

Да управляваме в живота
Моля, вземете под внимание Сесия 3 от учебната поредица,
наред с въведението и глави 4 и 5 от книгата “Не се отказвай!”

1. Само какъв необикновен живот водеше
Исус! Словото казва, че Божията благодат
беше върху Него, правейки Го да се отличава във всяка област в живота. Назовете три
неща, които отличаваха Исус. Кое от трите
най-много ви провокира? Защо?
Три неща, които отличаваха живота на
Исус:
1.
2.

Затвърждаване
на основното
послание

Всеки, който твърди,
че живее в него [Бога],
трябва да се обхожда
като Исус (1 Йоан 2:6,
NIV). Как можем да се
обхождаме като Исус?
Чрез Божията благодат.
Благодатта се простира
отвъд прощаването на
греховете; тя ни прави
способни да живеем
като Исус, понеже ни е
дала Неговата природа.

3.
Най-провокиращото за мен е:

G

2. Ако се опитваме да водим свят живот чрез собствените си усилия, в нас вероятно ще се оформи една от следните две нагласи:
Или ще се превърнем в лицемерни легалисти (които говорят едно,
а живеят друго), или ще продължим да водим разпуснат живот, придържайки се здраво към небиблейското вярване, че “благодатта покрива всеки грях, от който не съм пожелал да се откажа”. Клоните ли
към една от двете нагласи? Ако е така, по какъв начин тази сесия ви
освобождава?
33
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Поставяне
на стандарт
“Ключът към живота по благодат не
е повече собствени
усилия и по-голямо
старание, а доближаване до Христос.
Там е силата... Исус
Христос иска да изяви живота Си чрез вас
и да бъде ваш “респиратор”. Не можете
да дишате духовно
без Него, нито пък аз.
Неговата благодат
е самият кислород в
белите ни дробове,
който прави духовния живот възможен.
Когато се предаваме
на Христос, Той ни
изпълва с невероятния живителен дар на
благодатта”.
Тони Еванс

Затвърждаване
на основното
послание

Светостта не
е дело на нашата
плът - тя е продукт
на Божията благодат.
Благодатта е Божието овластяващо
присъствие в нашия
живот, което ни прави
способни да направим
онова, което не бихме
могли да постигнем
чрез собствени усилия. Помага ни да
очистим себе си от
всичко, което омърсява телата и душите ни,
и да водим свят живот.
Това е благоугодният
начин, по който да
служим на Бога.

Затова, понеже приемаме царство, което не
може да бъде разклатено, нека имаме благодат, чрез която да служим на Бога благоугодно, с благоговение и страхопочитание
(Евреи 12:28).
G 3. Ако се опитваме да спечелим Божията

благодат, като сме “достатъчно добри” или
като постигаме достойни цели, омаловажаваме благодатта, измервайки я с нашите
дела. Прочетете долния списък с дейности.
Правили ли сте опити да спечелите Божието благоволение чрез някоя от тях?
Четене на определен брой глави от Словото
Дълги молитви
Пост
Търпеливо/мило отношение към другите
Включване в служение
Помагане на бедните
Даване на десятъци и дарения
Споделяне на Евангелието
Ходене на църква
Въздържането от определен грях
Изговарянето на правилните неща
Други

Какво ви е възпирало да добиете по-задълбочено разбиране за Божия безплатен
дар на благодатта?

Предайте на Бог в молитва всяка пречка, с която се борите. Не забравяйте, че

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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благодатта е Божието овластяване. Тя е източникът на всички Негови благословения, в това число мъдрост, насока, изобретателност,
помазание и чудотворна сила. Не можете да спечелите благодатта
на Бога за нито едно от тези неща. Нужно е да я приемете чрез вяра
със смирено сърце.
G
4. Чрез Божията благодат Исус също посрещаше определени нужди на хората. Изцеляваше болните, даваше зрение на слепите, отпушваше ушите на глухите, правеше куците да ходят, умножаваше
храната, за да нахрани гладните, донасяше освобождение на демонизираните и дори възкресяваше мъртвите. Внимателно прочетете
следните стихове.
И Исус събра при Себе Си Своите дванадесет ученици и им даде
сила и власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват
всякакви болести и всякакви немощи
(Матей 10:1, AMP).
Това са чудотворните белези, които ще съпътстват вярващите: Те
ще използват силата и властта на Моето име, за да изгонват демони от хората. Ще говорят нови езици. Ще хващат змии и ако изпият
някаква смъртоносна отрова, тя няма да им навреди. Ще полагат
ръце на болни и ще ги изцеляват
(Марк 16:17-18, GW).
Апостолите извършваха много чудеса и знамения сред хората...
Много мъже и жени започнаха да вярват в Господа. После болни
хора бяха изкарвани на пътя и поставяни върху легла и постелки.
Надяваха се, че Петър ще мине наблизо и сянката му ще падне
върху тях и ще ги изцели. Много хора, живеещи в градовете около
Ерусалим, водеха онези, които бяха болни или измъчвани от зли
духове, и всички те се изцеляваха
(Деяния 5:12, 14-16, CEV).
Бог извършваше необикновени чудеса чрез Павел, дотолкова, че
дори кърпи и престилки, докоснали се до него, бяха занасяни на
болните и болестите им се излекуваха и злите духове ги напускаха
(Деяния 19:11-12, NIV).
Какво ви показва Господ чрез тези пасажи? Какво можете да направите като част от Христос, за да посрещате нуждите на другите?

Допълнителни стихове за лидера на групата: Лука 4:38-41; Деяния 28:1-6.

Сега със сигурност и напълно схващам и разбирам, че Бог е безпристрастен и че не гледа на лице
(Деяния 10:34, AMP).
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Затвърждаване
на основното
послание

5. Нуждаете ли се от мъдрост? Можете да
я получите чрез пълнотата на Божията благодат. Размишлявайте върху посланието на
Благодатта на Бога
тези стихове. Какво ви говори Господ относвърху Исусовия живот
Го направи способен да
но получаването на мъдрост, прозрение и
промени обществата,
разбиране? За каква трудна ситуация са ви
към които принадлеженужни отговори в момента? Спрете и се поше. Сега Исус се обръмолете за Божието прозрение или за нестанща към нас: Както Отец
дартно разрешение. Записвайте си онова,
изпрати Мен, Аз изпращам вас (Йоан 20:21,
което Той ви казва.
NKJV). Трябва да промеДа, ако искаш по-голямо прозрение и разняме нашите общества
познаване, и ако ги търсиш така, както би
по примера на Исус:
търсил изгубени пари или скрито съкровище,
чрез безплатния дар на
Божията благодат!
ще ти се даде мъдрост и познание за самия
Бог; скоро ще осъзнаеш важността на почитта към Господа и доверието в Него. Защото
Господ дава мъдрост! Всяка Негова дума е
съкровище от знание и разбиране. Той дава усет на благочестивите Неговите светии. Той е техен щит, като ги закриля и пази пътя им. Той
показва как да различаваш доброто от злото, как всеки път да откриваш правилното решение. Защото мъдростта и истината ще влязат в
самия център на твоето същество, изпълвайки те с живот и радост
(Притчи 2:3-10, TLB).
Бог е скрил всички съкровища на мъдростта и знанието в Христос
(Колосяни 2:3, GW).
Ако се нуждаете от мъдрост - ако искате да разберете какво Бог
очаква от вас - попитайте Го и Той с радост ще ви каже. Няма да
презре питането ви. Но когато Го питате, уверете се, че действително очаквате да ви отговори
(Яков 1:5-6, NLT).
Трудната ситуация, пред която съм изправен, е следната...

Допълнителни стихове за лидера на групата: Даниил 2:21; Матей 7:24; Лука 21:15; Йоан 8:31-32.

Прозрението или нестандартното разрешение, което Бог ми показва, е следното...

Божията мъдрост за вашата ситуация може да не дойде днес, но
ще дойде. Когато сте получили прозрение от Бога, отделете време да
си го запишете и да Му благодарите.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

ОТЛИЧАВАЩ СЕ

“Отделен или разпознаваем по някакъв
отличителен белег или различни качества;
отделен от останалите заради превъзхождащи или необикновени качества”. Хората
могат да се отличават с вида или поведението си, както и със своето отношение и
действия. Интересно е как основният корен
на думата “отличавам” означава ”да убода
или да пробия с остър връх; практиката да
се правят отличителни белези чрез пробождане”. От този корен идва думата “забивам”. Прилагайки това определение към
себе си, трябва да се запитаме: Живеем ли
по такъв начин, че да пробождаме или да
пронизваме живота на останалите така, че
да пожелаят да се обърнат към Бога?
G

6. Да си отличаващ се означава да водиш
изключителен, необикновен живот, който оставя незаличима следа у останалите. Бавно
прочетете долните стихове и открийте положителното влияние на един отличаващ се
живот. Как на практика можете да насърчите
и да мотивирате приятелите и семейството
си да водят такъв живот?
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Поставяне
на стандарт
“Мъдростта е капацитетът да виждаш
нещата от Божията
перспектива... Никога
не забравяйте факта,
че Бог вижда целия ви
живот. Той ви познава
както вътрешно, така
и външно. Познава вашите мисли, чувства и
физическата ви структура. Наясно е с вашето
минало, настояще и
бъдеще. Знае какви са
вашите таланти, опит и
духовни дарби. Бог ви
познава във всяко отношение, знае какво сте
призовани да направите
и пред какво сте изправени в момента. Колкото
повече гледате на живота си от Божията перспектива, толкова ще се
засилва способността
ви да преценявате по
кой път да поемете”.
Чарлз Стенли

Нека светлината ви така да свети пред хората, че те да виждат моралното ви превъзходство и вашите похвални, достойни и добри дела и да
разпознават, почитат, хвалят и прославят вашия Отец, Който е на небето
(Матей 5:16, AMP).
Нека животът ви бъде за пример на местните, така че действията ви
да опровергаят техните предразсъдъци. Тогава те ще бъдат спечелени на Божия страна и ще бъдат там, за да се присъединят към
празненството, когато Той дойде
(1 Петрово 2:12, Message).
Винаги служи за пример, като вършиш добри неща. Когато поучаваш, бъди пример за морална чистота и достойнство. Говори точно
слово, към което не може да бъде насочен укор. Така тези, които ни
се противопоставят, ще се засрамят, като не могат да кажат нищо
лошо за нас. Увещавай слугите [работниците] да се покоряват на
господарите си и всячески да се стараят да им угаждат. Не бива
да възразяват, нито да крадат, но трябва да показват себе си като
хора, на които може да се има пълно доверие. По този начин ще накарат останалите да пожелаят да повярват в нашия Спасител и Бог
(Тит 2:7-8, TLB).
[Думите в скоби са добавени за по-голяма яснота.]
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Положителното влияние на един отличаващ се живот включва:

Начини, по които мога да насърчавам останалите да водят отличаващ се живот:
Нека да мислим за начини, чрез които взаимно да се мотивираме
към действия на любов и добри дела
(Евреи 10:24, NLT).
Портрет на библейски образ
ДАНИИЛ
Продължителност на живота: Приблизително от 620 г. пр. Хр.
						
до 535 г. сл. Хр.
Занимание: Пророк и правителствен служител
Място на служение: Дворовете на Вавилон и Мидо-Персия
Съвременници: Езекиил, Еремия и Авакум
Думи, описващи Даниил: посветен, отдаден, безкомпромисен,
					
отличаващ се, превъзходен,
					
заслужаващ доверие, непреклонен
Даниил, чието име означава “Бог е мой съдия”, бе отгледан с богатото наследство на юдейската аристокрация (вж. Даниил 1:3). През
605 г. Пр. Хр., когато беше 15 или 16-годишен, вавилонският цар Навуходоносор обсади Ерусалим и Даниил бе депортиран във Вавилон.
След тригодишно обучение във вавилонската традиция (вж. Даниил
1:4-5), той продължи да служи на поне четирима езически царе: Навуходоносор и Валтасар от Вавилон и Дарий и Кир от Мидо-Персия.
Животът на Даниил не беше такъв, какъвто го бе планирал. И
все пак той остана верен на Бога и го прославяше в продължение
на близо 70 години. Даниил е единственият познат пророк, служил
предимно в чужди земи. Едновременно действащ като служител
и политик, той бе мисионер за своите вражески похитители. Беше
мразен от вавилонските и от мидо-персийските мъдреци, търпеше
несправедливо отношение и в напреднала възраст бе хвърлен в
ров с лъвове. Но Бог беше верен да го избави и да му даде божествена мъдрост, прозрение в бъдещето и способност да тълкува сънища. Даниил никога не се отказа и не се предаде. Беше непреклонен в ходенето си с Бога и ярко се открояваше сред хората.4
Какво можете да научите от Даниил? Сами прочетете тази книга. Разберете с какво той се отличаваше и как остана благочестив
в един неблагочестив свят.
Този човек, Даниил, се отличаваше сред останалите служители и
сатрапи, понеже носеше в себе си необикновен дух
(Даниил 6:3, GW).

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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7. Поспрете и се запитайте: Отличавам ли се сред останалите, подобно на Даниил? Позволявам ли на Божия необикновен Дух изцяло
да живее чрез мен? Как Божията благодат прави да се отличава моето ниво на мъдрост, продуктивност, изобретателност и т.н.? В какво
мога да се отличавам повече? Помолете Бог да ви говори. Записвайте си онова, което ви открива.
Божията благодат ме отличава в областта на:

Областите, в които мога да се отличавам повече, са:

Допълнение за лидера на групата: Насърчете учениците да зададат тези въпроси на хора,
които ги познават и обичат. Гледната точка на приятел често може да ни помогне да видим
неща, които иначе бихме пропуснали (вж. Притчи 27:17).

Затвърждаване
на основното
G
8. Има ли област в живота ви, в която се послание
чувствате неквалифицирани, но в която усеТи не си това, което
щате, че Бог ви призовава да се отличавате? си, заради своя произКоя е тя и как тази сесия ви насърчава да ход, заради мястото, къповярвате и да приемете Божията благодат, дето си роден, заради
етническата си принадкоято да ви овласти?
лежност или заради
своето образование. Ти
си това, което си, заради благодатта на Бога!

9. Били ли сте сред 98-те процента християни, които не разбират,
че Божията благодат е Неговото овластяване? Коя част/кои части от
поучението ви помогна/ха да видите благодатта в нова светлина?
Какво действие/какви действия ви подтиква Святият Дух да предприемете?
Истините, които ми помогнаха да видя благодатта в нова светлина, са:

Действията, които Святият Дух ме подтиква да предприема, са:
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10. Отделете малко време и си припомнете основните принципи от
тазседмичната сесия. След което със свои думи опишете как Божията благодат ви прави свободни да водите един отличаващ се живот.
Благодатта ме прави способен да водя отличаващ се живот, като:

Познавате ли някого, на когото тази истина би помогнала? Отделете време, за да я споделите с него.
За повече по тази тема вижте John’s Extraordinary Curriculum.

Поставяне
на стандарт
“Всемогъщи Боже,
който си ни създал по
Своя образ: Дай ни
благодат смело да заставаме срещу злото,
да не се примиряваме
с подтисничеството и
да можем почтително
да използваме своята
свобода. Помогни ни
да я употребяваме
за поддържането на
справедливостта в
нашите общности и
сред нациите за слава
на твоето свято име”.
Уилям Уилбърфорс

Седмично
предизвикателство
Седмично предизвикателство
Открийте нужда, която можете да посрещнете. Навярно някой около вас има финансови затруднения и можете да му помогнете
с плащането на сметките или с купуването
на хранителни продукти. Може да предложите да гледате детето на някоя самотна
майка, за да успее тя да отдели малко време за себе си. Може да поканите на вечеря в
дома си студенти от университета, които са
сами. Помолете Святия Дух да отвори очите
ви за някоя нужда във вашето обкръжение и
да ви покаже как да реагирате.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 1: ИЗРАСТВАЙТЕ В БЛАГОДАТТА
Но израствайте в благодатта (незаслуженото благоволение, духовната
сила) и разпознаването, познаването и разбирането на нашия Господ
и Спасител Исус Христос (Месията). На Него [да бъде] слава (почит,
величие и великолепие) сега и за вечността. Амин (така да бъде)!
(2 Петрово 3:18 AMP).
Благодатта е Божията сила за живот. Подобно на въздуха в белите ни дробове и кръвта във вените ни, тя донася живот във всеки
аспект от нашата същност. Чрез апостол Петър Бог ни инструктира
да израстваме в благодатта. Думата “израствам” съдържа идеята за
време, а времето предполага процес. Действително израстването в
благодатта е процес, предвиден от Бога и осъществяван от Святия
Дух, който продължава цял живот.
Израстването в благодатта е съзряване в Христос. Този начин на
живот е отреден от Бога за всички Негови деца (вж. Римляни 8:29-30).
Павел има точно това предвид, когато казва, че израстваме от вяра към
вяра и от благодат към благодат (вж. Римляни 1:17; 2 Коринтяни 3:18).
Стъпка по стъпка, ден след ден, ние се учим как да искаме, да получаваме и да си служим с Божията благодат. Вижте какво казва Павел:
А сега [братя], аз ви поверявам на Бога [поставям ви под Неговата
опека, предавам ви на Неговата защита и грижа]. И ви препоръчвам
на Словото на Неговата благодат [на заповедите, съветите и обещанията на незаслужената Му благодат]. То може да ви укрепи и
да ви даде [полагащото ви се] наследство сред Божиите отделени
(онези, които са посветени, очистени и с преобразени души)
(Деяния 20:32, AMP).
Кой е източникът на благодат? Как действа благодатта и какво можете да направите, за да израствате в нея?

Според Ефесяни 4:11-16, какво друго е
предвидил Господ, за да ви помага да израствате духовно? Какво ви говори този пасаж?

Прочетете Евреи 12:14-15. Каква е връзката между тези два стиха и какво общо има тя
с неуспеха да достигнем или с пропускането
на Божията благодат ?

Свързани стихове: Ефесяни 4:30-32; 1 Коринтяни 1:10

Поставяне
на стандарт
“Нашият Нов завет
съдържа 155 споменавания на благодатта, 130 от които
излизат изпод перото
на Павел. Тази дума
започва, завършва и
изпълва всяко негово
послание. Тя определя поучението му и
най-съкровените му
надежди. Благодатта е
величественият идеал,
чрез който той измерва
своя и вашия живот”.
Дейвид Джеремая
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Ден 2: БЛАГОДАТТА ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕТЕ ЧИСТИ
Молим ви, тъй като сте получили Божията благодат, не я пропилявайте... Затова, нека се очистваме от всичко, което прави тялото или
душата нечисти, и нека бъдем напълно святи
(2 Коринтяни 6:1; 7:1, TEV).
Едно от основните благословения на Божията овластяваща благодат е способността да водим чист и свят живот, също като Исус.
Неговата кръв ни очиства от всеки грях, а ние сме призовани да съдействаме на Святия Дух, премахвайки от живота си нещата, които оскверняват телата и душите ни (нашия ум, воля и емоции). Това
включва отношения и действия, които не са в съгласие с Божието
слово. Как да го постигнем? Чрез Божията благодат. Пропиляваме
благодатта, ако не я използваме за своето очистване.
Кои неща Бог счита за нечисти или скверни?
Прочетете Ефесяни 5:3-5; Яков 1:19-21; 3:5-10; 1 Петрово 2:1; 2 Коринтяни 6:14-7:1.

Прочетете Матей 15:10-11, 18. Откъде идват нечистите неща? Как
можете да се предпазвате от тях?

Какво ни е дал Бог, за да очистваме себе си? Как ние го използваме?
Прочетете Псалм 119:9,11; Йоан 15:3, 17:17; Ефесяни 5:25-26;   Яков 1:21-25;
1 Петрово 1:22, 2:2; Колосяни 3:16.

Святият Дух показва ли ви нещо нечисто във вашия живот? Може
да става въпрос за отношение, действие, взаимоотношение или начин на мислене или говорене. Как можете да се кооперирате с Него
и да очистите себе си?

За допълнително
изучаване:
Исая 1:16; Еремия 4:14;
Яков 4:8; 1 Йоан 3:3;
2 Тимотей 2:20-23.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 3: БЛАГОДАТТА ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СВЕТИТЕ ЯРКО
Издигнете се, мои хора! Нека светлината ви да свети пред очите на
всички народи! Защото славата на Господа струи от вас. Мрак, тъмен
като нощ, ще покрие всички народи по земята, но Господната слава
ще свети чрез вас. Всички народи ще дойдат при светлината ви; могъщи царе ще дойдат да видят Господната слава, която е върху вас
(Исая 60:1-3, TLB).
Бог каза: Заповядвам на светлината да свети! И светлината започна да свети (Битие 1:3, CEV).
Такова беше Неговото желание в началото, такова е желанието
Му и днес. Исус каза:
Вие сте тук, за да бъдете светлина, предоставяйки на света цветовете
на Бога. Бог не е тайна, която да бъде пазена. Трябва да бъде видим
за всички, видим като град, поставен на хълм. Като ви правя носители
на светлина, не очаквате да ви скрия под някоя кофа, нали? Поставям
ви на издигнато място. Сега, след като съм ви поставил на върха на
хълм, на издигнато място - светете! Домът ви да бъде отворен; бъдете
щедри с живота си. Като отваряте себе си към другите, ще ги подтиквате те да отварят себе си към Бога, този щедър Баща в небето
(Матей 5:14-16, Message).
Помислете върху тези думи на Исус и върху Божия ясен призив от
Исая 60:1-3. По какъв начин Господ иска да бъдете Негова светлина?
Затвърждаване
на основното
послание
Представете си, че е върла зима и сериозВсички ние сме
на повреда в електрозахранването ви оставя призовани да се развибез електричество в продължение на някол- ваме в различни сфери
обществото. В която
ко дни. Нощите са дълги и е твърде тъмно, на
и част на житейската
за да видите ръката си. Представете си как- арена да се намираме,
ва радост ще изпитате, когато електрозах- би ни се наложило да
ранването е възстановено. Това поражда ли проявяваме водачество
лидерство. Нашата
във вас по-голямо състрадание към хората, и
изобретателност би
живеещи в духовен мрак? Как би променило трябвало да вдъхновяначина ви на поведение в магазина, пред съ- ва и да бъде търсена на
всяко ниво. Щом вярваседите и семейството ви?
Какво кара Божията слава да свети в нас?
Прочетете Псалм 34:5; 2 Коринтяни 3:18, 4:6;
Филипяни 2:14-15; Исая 58:10.

Свързани стихове: Еклесиаст 8:1;
Псалм 19:8; 119:105, 130; 2 Петрово 1:19.

щите участват в нещо,
на лице би трябвало да
има голяма изобретателност, продуктивност,
спокойствие, чувствителност и находчивост.
Чрез Божията благодат
от нас се очаква да
бъдем светлина в един
тъмен свят .
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Ден 4: СЪЗДАДЕНИ СТЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ!
На всеки човек е даденo да върши нещо, което показва кой е Бог:
Всички участват, всички се облагодетелстват
(1 Коринтяни 12:7, The Message).
Вашите отпечатъци на пръстите и тембър на гласа, формата на
очите и захапката ви - всичко това говори за едно: вие сте уникални.
Бог също така ви е дал дарби, таланти и способности, които ви отличават. Екипирани сте, за да осъществите определена мисия, която не
е поверена на никой друг на тази земя. Бог и останалите разчитат на
вас, че ще се справите.
Вярвате или не, всеки ден от живота ви е бил отбелязан още преди да се родите! Преди съществуването на социални медийни мрежи, които да следят събитията - преди създаването на земята - Бог е
описал в детайли всеки ваш ден. Вижте какво казва Той в словото Си:
Ти си създал всички фини, вътрешни части на моето тяло и си ме
сформирал в утробата на майка ми. Благодаря Ти, че си ме направил
тъй удивително сложен! Майсторската Ти изработка е прекрасна - само
колко добре го знам. Наблюдавал си ме докато съм бил оформян в
пълна изолация, докато съм бил сформиран в тъмнината на утробата.
Видял си ме преди да се родя. Всеки ден от живота ми е бил записан в
Твоята книга. Всеки момент е бил изложен, преди да е изтекъл и един
ден. Колко скъпоценни са мислите Ти за мен, о, Боже! Не могат да бъдат изброени! Не мога дори да ги преброя, надвишават пясъка
(Псалм 139:13-18, NLT).
Вярвате ли, че Бог е загрижен за вас и има добър план за живота
ви? Вярвате ли, че мислите му за вас са скъпоценни и неизброими?
Какво ви говори Той в тези стихове?
Помислете какви са вашите дарби и таланти. В какво сте истински
добри? В какво останалите смятат, че сте добри? Какво ви харесва
да правите? Можете ли да видите връзка? Тези отговори ви дават
моментална снимка на вашето призвание.
Аз харесвам или съм много добър в:
Останалите казват, че съм добър в:
В светлината на тези стихове, усещам, За допълнително
че призванието в моя живот е:
изучаване:

Еремия 1:5; Исая 59:1;
Ефесяни 2:10; Еремия 29:11;
Римляни 12:4-8.
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Ден 5: ПОСТАВЕНИ СТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКО МЯСТО
Затова, всеки път, щом имаме възможност, трябва да правим
добро - особено на онези от семейството на вярата
(Галатяни 6:10, NLT).
Бог е поставил Своите хора навсякъде. Не случайно се намирате
там, където сте - Бог ви е поставил на стратегическо място. Целта Му
е да управлявате в живота точно там, където сте, осезаемо да изявявате качествата на Неговото царство и да Му донасяте слава. Като
част от Христос, сте овластени да подкрепяте доброто, да се борите
срещу злото и да предлагате надежда по чудни начини.
Защо Бог ни дава благодат? Защо ни дава помазание, мъдрост,
изобретателност и възкресенската сила на Своя Дух? Не само за
полза на нас и семействата ни. Дал ни е силата на благодатта Си, за
да посрещаме нуждите на тези около нас - хората, с които вече сме
свързани, и онези, с които предстои да осъществим контакт в нашата
сфера на влияние.
Обърнете се назад и помислете за живота си. Кого Бог е използвал, за да бъде благословение за вас? Къде бихте били иначе?

Дали сте резервоар, който само поема благословения или тръба,
чрез която Бог може да излива благословения?
Помолете се и поискайте Бог да ви даде сърце, което е чувствително и желае да помага на другите.

Към кого в момента изливате благословения във вашата сфера на
влияние? Има ли определен човек, семейство, общност или група, на
които Бог ви насочва да помагате? По какъв начин?

Бог иска от нас да проявяваме особена грижа към вдовиците, сираците и бедните. Прочетете Псалм 68:5; 146:5-9; Притчи 15:25; Еремия 29:11; Яков 1:27.
Какво Бог иска да правим за тях? Как ще бъдем благословени?
Прочетете Псалм 41:1-3, 82:3-4; Исая 1:17; Еремия 22:3; Притчи 19:17, 21:13, 28:27.

Кое семейство, отделна личност или организация ще подкрепите,
за да осъществите тази мисия?
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Ден 6: ОТРЕДЕНО ВИ Е ДА ПОБЕДИТЕ!
ГОСПОД ще те направи глава, а не опашка. Винаги ще бъдеш отгоре и никога отдолу, ако вярно се покоряваш на заповедите на ГОСПОДА твоя Бог, които ти давам днес
(Второзаконие 28:13, GW).
Да управляваш в живота чрез Божията благодат означава да си
свободен от ограниченията на статуквото. Животът ти да не се върти около това да получаваш заплата, да влагаш парите си в банка и
един ден да се пенсионираш. Станал си лидер и човек, който определя посоката в своята сфера на влияние. Донасяш небето на земята!
В каква област на влияние редовно функционирате?
Например: медицина, образование, политика, строителство, медии,
обслужване на клиенти, бизнес, служение, отглеждане на деца и т.н.

Обяснете в какво се състои управляването в живота на вашата
работа. Как би трябвало да реагират останалите?
Единственото условие, което Бог е поставил, за да ни направи
“глави”, е да се подчиняваме на Неговите заповеди. Прочетете историята за Сауловото падение в 1 Царе 15. Каква поука можете да
извлечете от примера на Саул, която да приложите в собствения си
живот? Какво представлява покорството в Божиите очи?
Покорството донася благословения! Открийте обещанията в следните стихове.
Матей 12:50; Йоан 14:23, 15:9-11; Второзаконие 28:1-14; Исус Навиев 1:7-8; 3; Царе 3:14; Исая 1:19.

Притихнете пред Господа. Попитайте Го дали има нещо, което е
поискал от вас, а вие сте го изпълнили частично или изобщо не сте го
изпълнили. Запишете си онова, което ще ви открие. Ако е необходимо, помолете Го да ви прости за непокорството и да ви даде благодат
изцяло да се покорите на напътствията Му.
ОБОБЩЕНИЕ НА СЕСИЯТА
Благодатта е Божието овластяване да водим отличаващ се живот, подобно на Исус. Мъдрост, изобретателност, чистота, святост и
способност да променяме обществото - всичко това е възможно чрез
благодатта. Където и да ходите и каквото и да правите, Бог иска да
отразявате Неговия характер и да Му донасяте слава.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

Бележки

47

Исус отговори: Уверявам
ви, ако не се родите отново,
никога не ще видите Божието царство... Истината е,
че никой не може да влезе
в Божието царство, без да
се роди от вода и Дух
(Йоан 3:3,5, NLT).

Глава

4

Вижте или влезте
Моля, вземете под внимание Сесия 4 от учебната поредица,
наред с глава 6 от книгата “Не се отказвай!”

Затвърждаване
1. Ако желаете да управлявате в живота, на основното
трябва да имате разбиране за Божието цар- послание
ство. Помислете върху следните думи на Исус
Исус говори много
и на апостол Павел. Къде е Божието царство и за Божието Царство.
от какви неща се състои? Какво то не е?
Споменава го над сто
пъти в Новия завет.
Попитан от фарисеите кога ще дойде БоБлагодарение на деложието царство, Той им отговори, казвайки:
то на Исус на Голгота,
Божието царство не идва със знамения,
Царството сега е във
които да се забелязват, или с видимо прояв- всеки Христов послеление, нито пък хората ще казват: Гледайте. довател. Ние трябва
[То е] тук! Или: Вижте [то е] там! Защото, ето, да разпространяваме
Неговото управление
Божието царство е във вас [в сърцата ви] и където се намираме
сред вас [заобикалящо ви]
и където и да отидем.
Трябва да управляваме
(Лука 17:20-21, AMP).
в живота чрез мощния
Божието царство не се състои в ядене и
безплатен дар на Бопиене. Състои се в това да угаждаме на
жията благодат, дадена
Бога, да живеем в мир и да бъдем истински ни чрез Исус Христос.
щастливи. Всичко това идва от Святия Дух
(Римляни 14:17, CEV).
Защото Божието царство не се състои само
в много говорене, то е живoт чрез Божията сила
(1 Коринтяни 4:20, NLT).

Допълнителен стих за лидера на групата: Йоан 18:36.

БОЖИЕТО ЦАРСТВО
Най-често използваните гръцки думи в Новия завет относно Божието царство са басилеа ту теос. Теос означава “Бог, върховното
божество”, а басилеа съдържа идеята за “царска особа, управление или царуване” и произлиза от кореновата дума със значение
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“основа на сила”. И така, би могло да се каже, че Божието царство
е Божието царско управление или Божието императорско управление. Едно от определенията на думата “императорски” е извънредно могъщ. Ето защо Царството на Бога е Божието върховно и мощно управление.

Житейски уроци от Божието царство
Божието царство е като...

Житейски урок

Открийте го

Цар, който искаше да оправи
сметките със слугите си

Простителност

Матей 18:21-35

Земеделец, който пръсна
семе на нивата

Бог умножава

Марк 4:26-29

Синапово зърно

Никога не подценявайте Божията сила

Матей 13:3132; Марк
4:30-32; Лука
13:18-19

Човек, който посади добро
семе на нивата си

Има истински и фалшиви
вярващи; Бог ще прецени кой
какъв е

Матей 13:2430, 36-43

Квас, който една жена постави Божията сила води до мощни,
в голямо количество тесто
значими резултати

Матей 13:33;
Лука 13:20-21

Съкровище, което един човек
намери скрито в някаква нива

Стойността на Божието царство е несравнима

Матей 13:44

Търговец, който търсеше скъпоценни бисери

Стойността на Божието царство е несравнима

Матей 13:45-46

Рибарска мрежа, хвърлена в
морето, която събира риби от
всякакъв вид

Бог е върховният съдия

Матей 13:47-50

Домакин, който изважда нови
и стари съкровища

Исусовото “ново” учение има
връзка със Стария завет и е
подкрепяно от него

Матей 13:52

Земеделец, който наема работници за лозето си

Всички са спасени по благодат

Матей 20:1-16

Цар, който организира голямо
пиршество

Бог искрено желае всички да
бъдат с Него в небето

Матей 22:1-14;
Лука 14:15-24

Десет девици, които взеха
светилниците си, за да посрещнат младоженеца

Бъдете готови по всяко време
за Христовото завръщане

Матей 25:1-13

Господар, който даде на
слугите си таланти, за да ги
инвестират

Бог дава на всеки от нас
дарбите, с които знае, че ще
можем да оперираме, и очаква
възвръщаемост

Матей 25:14-30

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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2. Когато в Словото видите Божието царство, заменете фразата
с оригиналното й гръцко значение: Божието върховно и мощно управление. Това ни дава една много по-ясна и адекватна представа.
Поспрете и размислете върху следните изумителни твърдения.
Отче наш, който си на небето, да се свети Твоето име. Да дойде
Твоето [върховно, мощно управление]. Да бъде Твоята воля
на земята, както е на небето
(Лука 11:2, NKJV).
Бог благославя вас, които сте бедни, защото [Божието върховно,
мощно управление] е ваше
(Лука 6:20, NLT).
Когато видя какво се случва, Исус се ядоса на учениците Си. Каза
им: Оставете децата да дойдат при Мен. Не ги спирайте! Защото
[Божието върховно, мощно управление] принадлежи на онези, които
са като тези деца. Казвам ви истината, който не приеме [Божието
върховно, мощно управление] като дете, никога не ще влезе в него
(Марк 10:14-15, NLT).
Търсете [Божието върховно, мощно управление] над всичко
останало и той ще ви даде всичко, от което се нуждаете
(Лука 12:31, NLT).
Какво ви показва Бог относно Божието
царство? Неговото върховно и мощно управление.

Поставяне
на стандарт

Исус отговори: Уверявам ви, ако не се родите
отново, никога не ще видите Божието царство... Истината е, че никой не може да влезе в
Божието царство, без да се роди от вода и Дух
(Йоан 3:3,5, NLT).

“Да дойде Царството
Ти. Да бъде волята Ти
на земята, както е на
небето”. Тези думи просто означават, че един
истински човек на молитвата не се интересува от
собственото си царство.
Интересува го Божието
царство и онова, което
Той желае да бъде свършено...Трябва да попитаме: “Отче, какво Ти искаш
да направим? Какво Ти
искаш да се случи на земята?’ Бог се радва, когато ви вълнуват нещата,
които вълнуват Него. Той
ще ви благославя докато
вършите Неговото дело
на земята.
Д-р Майлс Монро
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3. Вярващите, които просто виждат Божието царство, са като пасажери в самолет. Вярващите, които влизат в Царството, са като пилоти. Обяснете разликата между това да си християнин “пасажер” и
християнин “пилот”. Какви преимущества имат пилотите. Към коя от
двете категории принадлежите?
Християни пасажери		

Християни пилоти

ВИЖТЕ или ВЛЕЗТЕ
Оригиналната гръцка дума за “виждам” в Йоан 3:3 е ейдо, което означава “да виждам в буквален смисъл”. или “да знам, да съм
запознат, да бъда наясно с.” В Йоан 3:5 Исус отвежда вярващите
към едно ново ниво, използвайки думата “влизам” - гръцката дума
ерсейкомай, която означава “да се изправя и да вляза в” или “да
вляза”. Всички Божии деца са в състояние да видят Царството - те
са запознати и са наясно с Божието върховно и мощно управление.
Но не всички Негови деца влизат в Царството. Онези, които влизат,
всъщност се изправят и влизат в Божието върховно и мощно управление. Съществува голяма разлика.
G

4. Исус казва, че на практика е невъзможно богатите да влязат
в Царството - Божието върховно и мощно управление (вж. Матей
19:24). Но на бедните Царството се дава безплатно (вж. Лука 6:20).
Обяснете какво има предвид Исус под “богати” и “бедни”. Каква е разликата в начина им на мислене и на какво разчитат те?
БОГАТИТЕ са:

БЕДНИТЕ са:

Допълнение за лидера на групата: Вижте стр. 65 от книгата “Не се отказвай!”.
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5. За да извървим пътя от виждането на царството до действителното влизане в него, трябва да минем през много скърби (вж. Деяния
14:22). Но Бог не иска да се обезсърчаваме - иска да се ободрим!
Размишлявайте върху посланието на следните мощни обещания:
Казах ви тези неща, за да имате [съвършен] мир и увереност в Мен.
В света имате скръб, изпитания, беди, разочарования; но дерзайте
[окуражете се; бъдете уверени, сигурни, непоколебими]! Защото Аз
победих света. [Лиших го от силата да ви вреди и го завладях за вас.]
(Йоан 16:33, AMP).
Не бой се, защото Aз те изкупих. Призовах те по име; ти си мой. Когато ходиш през дълбоките води, ще бъда с теб. Когато минаваш през
реките от трудности, няма да се удавиш. Когато вървиш през огъня
на опресията, няма да изгориш; пламъците няма да те погълнат. Защото Аз съм Господ, твоят Бог, Святият на Израел, твоят Спасител
(Исая 43:1-3, NLT).
Защото Сам Той [Бог] е казал: По никакъв начин няма да те забравя, да се откажа от теб или да те оставя без подкрепа. [Аз] няма, [аз]
няма, [аз] няма в никаква степен да те оставя безпомощен, да те изоставя или да те разочаровам (да пусна ръката ти)! [В никакъв случай!].
Затова ние се утешаваме, насърчаваме се и уверено и смело казваме: Господ е мой Помощник; няма да се тревожа [няма да се страхувам, да се боя, да се ужасявам]. Какво може да ми направи човек?
(Евреи 13:5-6, AMP)
Как тези обещания от Бога ви насърчават и ви дават сили да посрещате житейските изпитания?

Допълнителни стихове за лидера на групата:
Псалм 28:6-9; 37:23-24, 39-40; Притчи 2:8; Исая 41:10-14, 54:10; 2 Тимотей 4:18.

СКРЪБ
Оригиналната гръцка дума за “скръб” е тлипсис. Джеймс Стронг
я определя като “натиск, гонение, мъка или неприятности”. Лексиконът на Тейлър я описва като “натиска или страданията на жена
по време на раждане”. Енциклопедията на библейските думи твърди, че тлипсис изразява “идеята за голям емоционален и духовен
стрес, който може да бъде причинен от външен или вътрешен натиск. От петдесетте и пет употреби на този корен в Новия завет,
петдесет и три са фигуративни. Натискът може да дойде от врагове, неблагоприятни обстоятелства, погрешни решения или провалени желания”.
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Поставяне
на стандарт
“Ако нашият Отец
допуска в живота ни
някакво изпитание, по
всяка вероятност това
изпитание е най-сладкото и добро нещо,
което би могло да ни се
случи и ние трябва да го
приемем с благодарност
от Неговата скъпа ръка.
Самото изпитание може
да е тежко за човешката
плът и аз не искам да
кажа, че страданието ще
ни харесва или ще ни е
приятно. Но ние можем
и трябва да обичаме Божията воля в това изпитание, понеже волята Му
винаги е сладка, било,
че се изявява в радост,
било - в тъга. Нашите
изпитания могат да се
окажат нашите колесници... които да ни отведат
до бленувания триумф”.
Ана Уайтал Смит

6. Ще преживяваме скърби, но Бог никога
няма допусне да се озовем в някаква буря,
без да ни даде сили да я преодолеем. Опишете буря, в която в момента се намирате.
Знаейки за преживяното от Исус, какво можете да очаквате да се случи, щом веднъж
успешно излезете от бурята?
Размишлявайте върху посланието на
следните стихове в търсене на прозрение:
Тогава Исус се върна (от пустинята) в Галилея със силата на Духа и вестта за Него се
разнесе из цялата околност
(Лука 4:14, NKJV).
Понеже считам, че не си заслужава да сравняваме страданията от настоящото време
(този настоящ живот) със славата, която ще
се открие към нас, в нас и за нас и с която
ще бъдем удостоени
(Римляни 8:18, AMP).
Блажен е оня човек, който постоянства, когато е под изпитания, понеже когато издържи
изпитанията, ще получи венеца на живота,
който Бог е обещал на онези, които Го обичат
(Яков 1:12, NIV).

И след като сте пострадали малко, Бога на всяка благодат (Който
дава всяко благословение и благоволение), Който ви е призовал
към (собствената) Си вечна слава в Христос Исус, Сам ще довърши
започнатото и ще ви направи такива, каквито трябва да бъдете, ще
ви установи и утвърди, ще ви укрепи и ви постави на мястото ви
(1 Петрово 5:10, AMP).
Думите в скобите са прибавени за яснота).

Бурята, в която се намирам:

Основавайки се на Божието слово, аз очаквам:

Допълнителни материали за лидера на групата:
Виж страници 72-74 в книгата “Не се отказвай!”.
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7. Скръбта предизвиква страдание, но ако страдаме с Исус, също
така ще бъдем прославени с Него и ще споделяме възкресенската
Му сила. Със собствени думи накратко опишете двата вида страдание: заради света и в името на правдата. В
коя област от живота си бихте страдали или
Поставяне
страдате заради правдата?
на стандарт
Страдание заради света:

Страдание в името на правдата:

“Павел използва гръцката дума тлипсис за “страдание”, включваща идеята
за определен натиск като
при изцеждането на грозде,
за да се получи сок. Ние
не търсим неприятности,
но определено се възползваме от тях. Лошите моменти са нашето гориво за
трансформация. Правят ни
по-силни, по-благородни,
по-мъдри и по-достойни да
служим на Бога с все понарастващ капацитет”.
Дейвид Джеремая

Ще Те хваля и ще Ти принасям благодарност с правда в сърцето,
когато се науча (чрез осветени преживявания) на Твоите праведни
съдби (Твоите решения и наказанията Ти за конкретни насоки на
мислене и поведение)
(Псалм 119:7, AMP).
8. Всеки проблем е осветено преживява- Затвърждаване
не в Божията ръка. Ако подходим правилно, на основното
чрез Неговата благодат, то ще ни даде сили послание
Бог не е инициатор
да управляваме в живота по начини, за кана скръбта (тлипсис).
квито не сме и сънували. Спомнете си за ня- Той знае, че живеем в
кое сериозно изпитание - продължително и свят противоположен
интензивно - което сте преживели и от което на Неговите пътища
сте излезли. По какъв начин то ви е помогна- и ако искаме да бъло за се оприличите на Христос и да служите дем победители и да
управляваме в живота,
на другите по-добре?
ще се сблъскваме със
съпротива от страна
на нечистите сили. Ето
защо Бог ни обучава в
области, в които знае,
че ще се справим, за
да ни подготви за поголеми завоевания.
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Господ ще ме избави от всяка нечестива атака и ще ме въведе благополучно в небесното Си Царство. Цялата слава да бъде на Бога
от века и до века! Амин
(2 Тимотей 4:18, NLT).
G

9. От съществена важност е да погледнем на скръбта и страданието от Божията гледна точка. Към края на тази сесия, вече добихте ли по-ясна представа за трудностите? Коя е най-насърчителната
истина, която научихте? Отделете време да благодарите на Бога и
споделете с останалите какво сте научили.

Поставяне
на стандарт
“Страданието никога не ще отсъства
напълно от живота
ни. Затова нека то да
не ви плаши. Вашето
страдание е невероятно средство за
изразяване на любов,
ако се възползвате
от него... Страданието само по себе си е
безполезно, но страдание, споделено с
Христовата страст, е
прекрасен дар и белег на любов. Христовото страдание
се доказа като дар,
най-великия дар на
любов, понеже чрез
него бяха изкупени
греховете ни”.
Майка Тереза

Седмично
предизвикателство
Тази седмица намерете време да прочетете едно или повече от евангелията, като
използвате фразата “Божието върховно и
мощно управление” на местата, където се
среща Божието царство. Размишлявайте
върху тези стихове и помолете Бог да ви
даде ново откровение за Неговата настояща власт над и вътре във вас. Запишете
по-долу онова, което сте научили.
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Ден 1: ИЗПЪЛВАЙТЕ СЕ СЪС СВЯТИЯ ДУХ
Постоянно се изпълвайте и бъдете стимулирани от (Святия) Дух
(Ефесяни 5:18, AMP).
Само какво благословение е Святият Дух! Той е Духът на благодатта, който ни дава благодат и задейства силата й в нашия живот.
В деня на Петдесятница Той дойде да обитава в духа на човека за
първи път. Това изливане, пророкувано от Йоил, отбеляза началото
на завладяването на земята от Божието царство с пълна сила (вж.
Йоил 2:28-29).
В това ново измерение на божествено действие, Исусовите ученици бяха овластени да влязат и да утвърждават Божието върховно и
мощно управление. Онова, което бе в сила за учениците тогава, е в
сила и за нас днес. Ще видим Божието царство да идва не чрез мощ,
нито чрез сила, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите! (Захария
4:6, NKJV). Ето защо Бог иска да се изпълваме с Духа Му всеки ден.
Ако една чаша е пълна с вода, в нея няма да има място за нищо
друго. Ако сме изпълнени с неща, различни от Божия Дух, в нас няма
да има място за Него. Вземете под внимание мислите, които изпълват ума ви, исканията, които изпълват молитвите ви и дейностите,
които изпълват дните ви. С какво сте изпълнени? С какви неща? Помолете Бог да ви открие какво има в сърцето ви.

Поставяне
на стандарт
Прочетете Йоан 14:16-17, 26 и 16:12-15 и
молитвата на вярващите в Деяния 4:23-33.
Ако сте изпълнени със Святия Дух, по какъв
начин можете да очаквате да се изявява благодатта Му?

Прочетете Исая 40:28-31, Деяния 1:4-5, 8
и Псалм 23:1-3, 5. Какви принципи можете да
откриете да прилагате ежедневно, за да стоите изпълнени с Божия Дух?

“Благодатта на Бога,
която бе дадена на
преследващия църквата
Савел, е и на ваше разположение. Достъпно е
и същото изпълване с
Духа, каквото той получи. Не се задоволявайте
с друго по-незначително
преживяване от кръщението, което получиха
учениците в деня на
Петдесятница, а после
продължете да водите
живот на постоянно получаване на все повече
и повече от благословения Дух на Бога”.
Смит Уигълсуърт
За допълнително
изучаване:
Ефесяни 3:14-19,
Колосяни 1:9-13.

58

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

Ден 2: ПОТОПЕТЕ СЕ В СЛОВОТО
Нека Христовото слово живее във вас с цялата своя мъдрост и богатство. Използвайте псалми, химни и духовни песни, за да се поучавате
и наставлявате относно Божията благост. Пейте на Бога в сърцата си
(Колосяни 3:16, GW).
Едно от най-ценните неща, които можете да направите, особено
когато са ви връхлетели проблеми, е да се потопите в Божието слово. В ръцете на Святия Дух, това е най-силното оръжие. Тъщата на
Джон, Шърли, започнала да практикува това, когато й открили злокачествен рак. Отказала да приема каквито и да било негативни сведения и натрапчиви мисли на поражение и ги заменила с истината
на Словото. След непреклонна битка с прекомерната тлипсис с помощта на Словото, тя получила венеца на живота и сега управлява
в областта, в която не се е предала. Само какво свидетелство за
Божията овластяваща благодат!
Защо Словото е по-мощно от всеки друг източник на информация
познат на хората?
Прочетете Псалм 119:89; Исая 40:8; Матей 24:35; 1 Петрово 1:25; 2 Тимотей 3:16-17; 2 Петрово 1:20-21.

Как заложената в него сила ще промени живота ви?
Прочетете Евреи 4:12; Яков 1:21; Йоан 8:31-32; Еремия 23:29; Притчи 4:20-22; Псалм 19:7-11, 107:20.

Какъв е вашият план на действие, за да се потопите в Божието
слово? Помолете се и поискайте от Бога да ви даде практически метод за усвояване на вечната Му истина, богата на хранителни вещества. Той знае колко сте ангажирани и ще ви покаже кой е най-добрият подход. Запишете си онова, което Бог говори в сърцето ви.

Помислете за следните средства: християнски книги, поучения, даунлоуди, уроци и музика.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 3: С МЪДРОСТ ПОДБИРАЙТЕ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ
Избирам за свои приятели онези, които Ти се покланят и следват
Твоите поучения
(Псалм 119:63, CEV).
Друг променящ живота навик, който можете да си изградите, е
внимателно да подбирате най-близките си приятели. Вярна е старата поговорка: Покажи ми приятелите си и ще ти покажа бъдещето
ти. Нашият вътрешен приятелски кръг оказва мощно въздействие
върху насоката и качеството на живота ни. Докато добрите приятели
ни мотивират да вършим добро и да следваме Бога с по-голям ентусиазъм, лошата компания често задушава Христовия живот в нас и
може да ни отведе в погрешна посока. Ако искаме да живеем за Него
непоколебимо, трябва да внимаваме с кого прекарваме много време.
Прочетете Псалм 1:1; Притчи 4:14-15, 22:24-25, 24:1-2; 1 Коринтяни
5:11, 15:33; 2 Коринтяни 6:14-18; Притчи 13:20; 17:17; 27:5-6, 17; Еклисиаст 4:9-10; Малахия 3:16-17.
Нужно е да подаваме ръка на погиващите и да оказваме въздействие върху онези, които живеят компромисно. Как можете да подбирате вътрешния си приятелски кръг и същевременно да бъдете сол и
светлина за неспасените и заблудените?
Вие сте тук, за да бъдете светлина, предоставяйки на света цветовете
на Бога. Бог не е тайна, която да бъде пазена. Трябва да бъде видим
за всички, видим като град, поставен на хълм. Като ви правя носители
на светлина, не очаквате да ви скрия под някоя кофа, нали? Поставям
ви на издигнато място. Сега, след като съм ви поставил на върха на
хълм, на издигнато място - светете! Домът ви да бъде отворен; бъдете
щедри с живота си. Като отваряте себе си към другите, ще ги подтиквате те да отварят себе си към Бога, този щедър Баща в небето
(Матей 5:14-16, Message).
Кой във вашия живот ви насърчава да следвате Бога, да вярвате
в Словото Му и да израствате в Христос?
Благодарете на Бога за тези хора, молете се за тях и търсете възможности да общувате повече.
Отделете време да опишете характеристиките на “съвършения
приятел”. Как той би ви помогнал да бъдете непреклонни? Какво би
казал и направил? Помолете Бога да ви даде благодат да бъдете
такъв приятел за другите. По какъв начин можете да бъдете такъв
приятел във вашата сфера на влияние?
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Ден 4: НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ КАКВО ИСУС НАПРАВИ ЗА ВАС
Само помислете за {Исус}, Който изтърпя от грешниците такава тежка опозиция и горчива враждебност срещу Себе Си {пресметнете и
преценете всичко това на фона на вашите изпитания}, за да не се
изморявате и да се изтощавате, като се обезсърчавате, отпускате и
изнемощявате в сърцата си
(Евреи 12:3, AMP).
(Думите в скоби са прибавени за яснота).

Исус живя непреклонно. Той минаваше през проблеми и изпитания като всички нас и ги преодоляваше чрез силата на Божията благодат. Споменът за онова, което Той преживя заради нас, е добро
лекарство срещу изнемощяването на сърцето и на душата. Евреи
12:2-3 в превода на Message гласи:
Гледайте към Исус, който започна и завърши състезанието, в което
участваме ние. Изучавайте начина, по който Той го направи. Понеже
никога не изпускаше от поглед целта, към която се бе отправил - този
радостен завършек в и с Бога - Той можеше да се справи с всичко по
пътя Си: кръста, срама, каквото и да било. И сега Той е там, на почетното място, точно до Бога.
Когато усетите, че падате духом във вярата си, отново си припомнете тази история, точка по точка, това дълго молебствие, разораващо враждебността. Това ще инжектира адреналин в душите ви!
Отделете време да прочетете един от евангелските разкази, описващи последните няколко часа на Христос преди Неговата смърт.
Ще ги откриете тук: Матей 26:57-75, 27:1-50; Марк 14:53-72, 15:1-37;
Лука 22:54-71, 23:1-46; Йоан 18:12-40, 19:1-30. За още по-задълбочено
разбиране, прочетете всеки от тях.
Как страданието и жертвата на Исус служат лично на вас?

Как връщането към Исусовата история ви насърчава да продължите по-нататък?

Какво друго ви говори Святият Дух? Подтиква ли ви да извършите някакви промени във вашето отношение и гледна точка? Ако е така, какви са те?
За по-нататъшно
изучаване:
Страдащият слуга:
Исая 53:1-12, издигнат
до най-високото място:
Филипяни 2:5-11.
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Ден 5: НЕКА ПРОБЛЕМИТЕ ДА ДОНЕСАТ ТРАНСФОРМАЦИЯ
И ние биваме трансформирани по Негово подобие с все по-нарастваща слава, идваща от Господа, който е Духът
(2 Коринтяни 3:18, NIV).
Божието слово казва: Исус, бидейки изпълнен със Святия Дух, бе
отведен от Духа в пустинята (Лука 4:1 NKJV). Святият Дух ще отвежда и нас в пустинята. Ще минаваме през периоди на изпитване, когато като че ли няма никакъв растеж, всичко е сухо и нажежено.
След като цикълът на изкушение приключи, Словото казва, че
Исус се върна в силата на Духа (Лука 4:14, NKJV). Обърнете внимание как Той влезе в изпитанието изпълнен с Духа, а излезе от него
в силата на Духа. Между Неговото влизане и излизане се извърши
трансформация.
Думата “трансформирани” във 2 Коринтяни 3:18 е гръцката дума
метаморфо. Тя е комбинация от думите мета и морфоо. Мета изразява идеята за размяна, а морфоо е гръцката дума за външния вид
на човека. Събрани заедно, тези две думи означават “да преобразиш
или да трансформираш нечий външен вид”.
Внимателно прочетете Лука 4:1-14 (по възможност в повече от
една библейска версия).

Как Сатана атакуваше Исус в пустинята? Как той атакува вас?

Изправяте ли се отново и отново пред едни и същи изпити без
резултат? Помолете Бог да ви покаже какви промени са необходими
в живота ви, за да преживеете трансформацията, която Той желае.
Запишете си онова, което ви говори.

(Защото моята ясна цел е) ... така да споделям страданията Му,
че да бъда постоянно трансформиран (в дух по Негово
подобие дори) в смъртта Му
(Филипяни 3:10, AMP).
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Ден 6: ЗНАЙТЕ, ЧЕ БОГ Е ОТКЪМ ВАС!
Тогава какво да кажем за (всичко) това? Ако Бог е откъм нас, кой (може да
бъде) против нас? (Кой може да е наш враг, ако Бог е на наша страна?)
(Римляни 8:31, AMP).
Бог е откъм нас! Каква мощна истина - изявление, заслужаващо нашето внимание. Макс Лукадо ни помага да се потопим в тази истина:
“Прочетете бавно фразата: “Бог е откъм нас.” Моля, поспрете за
момент, преди да продължите по-нататък. Прочетете я отново, на
глас. (Нека ме извини човекът до вас). Бог е откъм нас. Повторете
фразата четири пъти, като наблягате на всяка дума. (Хайде, не бързате чак толкова).
Бог е откъм нас. Бог е откъм нас. Бог е откъм нас. Бог е откъм нас.
Бог е откъм вас. Родителите ви може да са ви забравили, учителите ви може да са ви пренебрегвали, братята и сестрите ви може
да се срамуват от вас; но вашите молитви стигат до създателя на
океаните. Бог!
Бог е откъм вас. Не “може би”, не “е бил”, не “беше”, не “би бил”,
но “Бог е!”. Той е откъм вас. Днес. В този час. В тази минута. Докато
четете това изречение. Не е нужно да чакате на опашка или да се
върнете утре. Той е с вас. Не би могъл да е по-близо, отколкото е в
тази секунда. Верността Му не би нараснала, ако станете по-добри,
нито би намаляла, ако станете по-лоши. Той е откъм вас.”
Бог е откъм вас! Какво говорят тези думи на сърцето ви точно сега?

Кой или какво е срещу вас в този момент? Как фокусирането върху
факта, че Бог е откъм вас, ви помага да добиете по-ясно, по-положително виждане относно ситуацията?

Бавно прочетете думите на Давид в Псалм 18:1-19, когато Бог го
избави от противниците му. Как можете да се отъждествите с него? Какъв образ на Бога създават тези думи? По какъв начин ви насърчават?
За допълнително
изучаване:
Псалм 3:3-8, 20:6-7,
27:1-5, 118:6-7;
Исая 41:10-14;
Евреи 13-5-6.
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ОБОБЩЕНИЕ НА СЕСИЯТА
Божието царство не е физическо място, а изява на Неговата сила
и характер. Бог не иска ние просто да видим или да сме запознати
с Неговото царство - желанието Му е да влезем в него. Иска да се
надигнем и на практика да влезем в Неговото върховно и мощно управление. Това се случва в моментите на скръб. Ако реагираме по
правилния начин, проблемите ще ни трансформират по образа на
Христос и ще ни издигнат до по-високо ниво на управление в живота.

Бележки

Страница 50 - Целта на
крадеца е да открадне,
убие и унищожи, а Моята
цел е да дам живота в цялата му пълнота.
(Йоан 10:10, NLT).

Глава

5

Кой стои зад проблема?
Моля, вземете под внимание Сесия 5 от учебната поредица,
наред с глава 7 от книгата “Не се отказвай!”

G

Като вярващи е важно да осъзнаем, че
сме духовни войници в духовна война. Всички ние минаваме през основно обучение и
сме екипирани със специални средства за
упражняване на власт и защита. Внимателно
прочетете долните стихове. Каква мъдрост и
откровение ви дава Святият Дух, за да ви помогне да бъдете по-добри войници?
Ние сме хора, но не водим война с човешки планове и методи. Използваме силните
оръжия на Бога, не просто светски оръжия,
за да събаряме дяволските крепости
(2 Коринтяни 10:3-4, NLT).

Поставяне
на стандарт
“Всеки Христов ученик трябва да знае, че
неговото воюване не е
физическо, естествено
или плътско... Вашата
битка е в духовния свят
срещу управниците на
мрака. По всички фронтове се води разгорещено воюване с невидими и опасни врагове.
Църквата трябва да упражни власт над силите
на духовния свят, за да
достигне това поколение за Христос”.
Лестър Самръл

Облечете Божието всеоръжие (оръжието на
тежко въоръжен войник, което Бог осигурява), за да можете успешно да устоите срещу
(всички) стратегии и заблуди на дявола...
Това не е някакво следобедно състезание по лека атлетика, което
ще забравим два часа след като си тръгнем. Това е нещо, което остава в нас, битка на живот и смърт срещу дявола и неговите ангели
(Ефесяни 6:11-12, AMP, Message).

Понеси своя дял на страдание като добър войник на Исус Христос,
също както аз правя, и като Христов войник не се заплитай в светски работи, понеже така няма да можеш да угодиш на онзи, който те
е записал в армията Си
(2 Тимотей 2:3-4, TLB).
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Затвърждаване
на основното
послание

Ако си в Христос,
значи действително си
войник. Семето на Исус
Христос е в теб - имаш
Неговата природа. Той
е най-великият воин,
ходил някога по лицето
на земята. След като
Христос е воин, ти
също си воин.

Нечестивите бягат без да ги гoни някой, а
праведните са смели като лъв
(Притчи 28:1, NKJV).
G

2. Бог иска да водим добрата битка на
вярата, като се държим здраво за вечния живот, към който Той ни е призовал (вж. 1 Тимотей 6:12). Не иска да поемаме по пътя на
страхливците, избягвайки или напускайки
битката. Вместо това, Бог желае да следваме примера на героите, като се втурваме
смело в боя и побеждаваме.

Размишлявайте върху следните обещания от Господа.
Но благодаря на Бога, който винаги ни води в победа заради Христос
(2 Коринтяни 2:14, GW).
Голямата победа е наша чрез Христос, който ни възлюби
(Римляни 8:37, NLT).
Всеки, който е роден от Бога, е спечелил победата над света. Нашата вяра е това, което печели победата над света
(1 Йоан 5:4, GW).

Поставяне
на стандарт
“Като част от Христовата армия, вие крачите
в редиците на храбрите
души. Всеки от останалите войници е дете на
Царя. Някои, като вас, са
в разгара на битката, обградени от всяка страна
от скърби и изкушения.
Други, след множество
атаки, поражения и
привдигания на вярата,
вече са застанали на
небесната стена като
победители. Оттам те
гледат надолу и насърчават вас, своите другари на земята, да изкачите хълма след тях. Викът
им е: “Бийте се до смърт
и Градът ще бъде ваш,
както сега е наш!”.
Уилям Гърнал

Но нито едно оръжие, скроено срещу теб, не
ще успее, и ти ще покажеш, че греши всеки
език, който се надига срещу теб в съд. Този
(мир, правда, сигурност, триумф над опозицията) е наследството на слугите на Господа (тези, в които е изобразен идеалният
Служител на Господа); това е правдата или
защитата, която те получават от Мен (това,
което им давам като тяхно оправдание),
казва Господ
(Исая 54:17, AMP).
Коя е повтарящата се тема в тези стихове? Какво пораждат те у вас?

Допълнителен стих за лидера на групата: Лука 10:19.
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Заобиколени сме от такова огромно множество от свидетели! Затова трябва да се освободим от всичко, което ни бави, особено от
греха, който ни е толкова трудно да пуснем. И трябва да сме решени
да пробягаме състезанието, което ни предстои
(Евреи 12:1, CEV).
3. Исус каза на учениците Си да влязат в лодката и да отидат на
отвъдната страна - не да стигнат до средата и да бъдат поразени
от буря. Имаха Неговото слово, че ще се справят. Да имаш Божието
слово по даден въпрос означава, че въпросът е приключен. Имате ли
Божието напътстващо слово за нещо, в което още не сте встъпили?
Ако е така, какво е то и какво ви спира?

Допълнителни стихове за лидера на групата: Лука 4:1-4; Матей 14:25-32.

Човек не живее само с хляб, но чрез всяко слово, което излиза от
устата на Господа
(Второзаконие 8:3, AMP).
4. Когато се изправяте и се борите с жи- Затвърждаване
тейските бури, бива спечелена голяма побе- на основното
да. Погледнете назад към изпитанията във послание
Бог никога няма да
вашия живот. Днес помага ли ви мъдростта,
която сте придобили, минавайки през тежки- ви въведе в буря, без
ви даде нужната
те ситуации? Чий живот е бил положително да
сила - благодат - да я
повлиян, благодарение на това, че сте стра- преодолеете. Нека тази
дали и сте издържали теста? По какъв начин истина да се вреже
дълбоко в сърцата ви,
това е помогнало на останалите?
Мъдростта, която Бог ми е давал в тежки
моменти:

за да ви дава сили, когато ви връхлитат беди.

Хората, които са получили помощ благодарение на моето неотклонно постоянство:
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Какъв прекрасен Бог имаме - той е Отец на нашия Господ Исус
Христос, източника на всяка милост и този, който по такъв чуден
начин ни утешава и укрепва в нашите трудности и изпитания. И
защо го прави? За да можем, когато другите са притеснени и се
нуждаят от нашето състрадание и насърчение, да им предложим
същите помощ и утеха, каквито Бог е дал на нас
(2 Коринтяни 1:3-4, TLB).

Поставяне
на стандарт
“Независимо какви
изпитания, дяволски
кроежи или обвинения
са насочени към нас,
всичко, което Сатана би
използвал, за да ни унищожи, е изкупено от Господната любов; в такъв
случай то съдейства за
нашето усъвършенстване. Ако не преставаме
да търсим Господа,
бедите се превръщат в
гориво за огъня на Бога
в сърцата ни”.
Франсис Франджипейн
G

5. Не Бог е източникът, инициаторът и
подстрекателят на трудностите (тлипсис), през които минавате - а Сатана и
неговите демонични сили. Защо е важно да
го знаете? Какво ще стане, ако си мислите, че
Бог е зад всичко това?
G

6. Откриване източника на изпитанията и изкушенията е било препънка за мнозина. Отделете време за размишление върху Яков 1:1317. Как този пасаж ви помага да осъзнаете, че Бог не е източникът на
вашите проблеми? Откъде произтича желанието да грешим?
Нека никой, който е притиснат да се поддаде на злото, да не казва:
Бог се опитва да ме препъне. Бог е непроницаем за злото
и не поставя зло на пътя на никого.
Изкушението (желанието) да се поддадем на злото идва от нас
и единствено от нас. Няма кого да обвиняваме, освен похотливото,
съблазняващо разпалване на собствените ни страсти.
Страстта забременява и ражда бебе: греха! Грехът израства
до зряла възраст и се превръща в истински убиец.
И така, скъпи приятели, не допускайте нещо да ви отклони от курса.
Всеки желателен и благотворен дар идва от небето. Даровете са
реки на живот, изливащи се като водопад от Отец на светлината.
В Бога няма нищо измамно, нищо двулично, нищо променливо
(Яков 1:13-17, Message).
Думите в скоби са добавени за по-голяма яснота.
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Крадецът идва само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох,
за да имат и да се радват на живот, и да го имат в изобилие (в пълнота, до степен на преливане)
(Йоан 10:10, AMP).
Затвърждаване
7. Вината и срамът са основните оръжия,
на основното
които врагът използва, за да ни попречи да напослание
предваме в Божието царство. За щастие, Исус
Без съмнение всяка
не само ни е освободил от греха, но и от срама трудност,
която попаи вината, които го съпътстват. До какви про- да в категорията на
зрения ви довеждат тези животворящи истини кражбата, убийството
или унищожението,
и как можете да ги използвате срещу врага?
идва поради влиянието
Както казва Писанието: Никой, който вярва в на различните описани
него, няма да се посрами
в Ефесяни 6:12 тъмни
сили. От друга страна,
(Римляни 10:11, NIV).
целта на Исус е да изИ такива бяха някои от вас (някога). Но
явява волята на Отец.
бяхте измити (очистени чрез пълно изкупле- Така че, Божията цел за
ние за грях и направени свободни от вина за вас е животът в цялата
грях), бяхте посветени (отделени, осветени), му пълнота. Когато сте
пред каквито
бяхте оправдани (обявени за праведни чрез изправени
и да са проблеми, трудупование) в името на Господ Исус Христос и ности или страдания,
в (Святия) Дух на нашия Бог
използвайте филтъра
на Йоан 10:10, за да оп(1 Коринтяни 6:11, AMP).
ределите дали Бог или
Но ако (действително) живеем и ходим в
врагът ви стоят зад тях.
Светлината, както (Самият) Той е в Светлината, ние имаме (истинско, ненарушимо) общение един с друг и кръвта на Исус
Христос, Неговия Син, ни очиства (отделя) ни от всеки грях (пази ни
чисти от греха във всичките му форми и проявления)
(1 Йоан 1:7, AMP).

ГРЯХ - СРАМ - ОСЪЖДЕНИЕ
Вината в най-истински смисъл е “престъпление, нарушение или
дълг”. Идва от коренова дума със значение “плащам”. Вината на
човека се поражда, след като той съзнателно е нарушил някой закон, което го е направило длъжник на закона. Срамът е “болезнено
усещане, предизвикано от гузна съвест; действие, донасящо позор
и безчестие, което те кара да се изчервиш”. Осъждението е актът
на осъждане, в смисъл “да обявя за изцяло сгрешил или виновен;
да обрека или да осъдя на наказание; съдържа идеята за пълно
отхвърляне”.
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Кой се осмелява да обвини нас, които Бог е избрал да бъдем негови? Бог ли? Не! Той е този, който ни е простил и ни е примирил със
Себе Си. Кой тогава ще ни обвини? Христос ли? Не! Защото Той е
този, който умря за нас, възкръсна заради нас и седи на мястото на
най-висока чест до Бога, застъпвайки се за нас в небето
(Римляни 8:33-34, TLB).
8. Освен че сме свободни от вина и срам, ние сме свободни и от
осъждение. Избройте трите основни области, в които врагът се опитва да ви вкара под осъждение.

Следващия път, когато врагът се опитва да ви обвинява за грехове, за които вече сте се покаяли, започнете да му отговаряте със
Словото. Размишлявайте върху посланието на тези истини и ги изговаряйте срещу врага!
Затова сега няма никакво осъждение за мен... в Христос Исус,
понеже не следвам своята плът, но водителството на Святия Дух.
Защото законът на Духа на живот в Христос Исус ме е освободил от
закона на греха и на смъртта
(Римляни 8:1-2, NKJV).
Защото Бог не изпрати Сина в живота ми, за да ме съди (отхвърля,
осъжда, произнася присъда срещу мен), но за да мога да открия
спасение и да стана сигурен и стабилен чрез Него. Понеже вярвам
в Него (държа се за, уповавам на и разчитам на Него), аз не съм
осъден (аз, който вярвам в Него, никога не ще се изправя на съд; за
мен няма отхвърляне или осъждение - не
Затвърждаване
съм изложен на проклятие)
на основното
(Йоан 3:17-18, AMP).
послание
Разрешете този въпрос сега: вие сте простени в Христос Исус.
Няма извършен от вас
грях, който да не е очистен чрез Неговата кръв!
Така че, ако в душите ви
се надигне срам, вина
или осъждение за нещо,
което сте помислили,
казали или извършили
в миналото и за което
сте поискали прошка от
Бога, значи тези неща
не идват от Него.

(Персонализирано за поставяне на акцент).
Допълнителни стихове за лидера на групата:
Исая 50:9; Йоан 5:24.

9. Бог не дава болести, а здраве. Прочетете историите за слепия Вартимей и за ханаанката в Матей 15:21-28 и Марк 10:46-52. На
какво ви учи тяхната целеустременост и как
бихте могли да го приложите в живота си?

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

71

10. Повече от всичко Бог иска ти, Неговото дете, да благоуспяваш
и да си здрав (вж. 3 Йоан 1:2). Той не е източникът на болестите или
на финансовите затруднения, но ги използва, за да ни постави в позиция на по-голяма власт.
Библията нееднократно ни нарича победители. Да победиш означава “да бъдеш печелившата страна в даден конфликт; да направиш
неспособен или безсилен; да превъзмогнеш (пречки, възражения и
др.); да бъдеш победител”. Как бихте представили гледната точка на
победителя на човек, който се бори с осъждение, със здравословни
или финансови проблеми?
Осъждение

Здраве

Финанси

Затвърждаване
на основното
послание

Седмично
предизвикателство
Назовете проблемна област, в която не
сте сигурни за Божията воля. Изучавайте
Писанието, за да откриете обещания или откровения, разкриващи Божието сърце в тази
насока. Запишете или разпечатайте тези
стихове и ги поставете на видими места. Изричайте ги на глас всеки път, щом сте изправени пред трудности или съмнения.

Запомнете, всяка
опозиция, свързана с
кражба, смърт или унищожение, няма нищо
общо с Бога. Тя идва
от силите на Сатана,
който иска да ви обезкуражи, победи и да
ви погълне. Трябва да
се борим с тях непреклонно, за да видим
Божието царство да
се изявява на земята
както е на небето.
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Ден 1: ЗНАЙТЕ, ЧЕ БОГ ВИ ОБИЧА
Но Бог е толкова богат с милост и ни възлюби толкова много, че макар
да бяхме мъртви заради греховете си, той ни даде живот, когато възкреси Христос от мъртвите (спасени сте единствено чрез Божията благодат).
(Ефесяни 2:4-5).
Повечето от нас знаят какво гласи Йоан 3:16: Защото Бог толкова
възлюби света (NKJV). Но знаете ли, че Неговата любов е вечна? В
Еремия 31:3 Бог казва: Възлюбих те с вечна любов; привлякох те с
милост (NIV). Божията любов е вечна - толкова мощна и велика, че
няма нито начало, нито край!
Как можете да разберете, че Бог ви обича? Хванете се за Словото
Му. Не следвайте своите чувства и не слушайте противника. Размишлявайте върху посланието на следните пасажи:
Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден.
Докато все още бяхме в слабост (безсилни да помогнем сами на себе
си), в подходящото време Христос умря за (вместо) нечестивия. Нещо
необичайно е някой да даде живота си дори за праведен човек, макар
вероятно да може да се намери такъв, който да дръзне и да умре за благородния, милия и щедрия благодетел. Но Бог показва и недвусмислено
доказва Своята (собствена) любов към нас чрез факта, че докато все
още бяхме грешници, Христос (Месията, Помазаникът) умря за нас
(Римляни 5:5-8).
Някога ние също бяхме глупави и непокорни. Бяхме подведени и
станахме роби на много страсти и удоволствия. Животът ни беше
изпълнен със зло и завист и се мразехме помежду си. Но когато
Бог нашият Спасител разкри Своята благост и любов, Той ни спаси
не заради нещата, които сме направили, но заради Своята милост.
Изми греховете ни, давайки ни ново раждане и нов живот чрез
Святия Дух. Щедро изля Духа върху нас чрез Исус Христос, нашия
Спасител. Заради благодатта Си Той ни обяви за праведни и ни
даде увереност, че ще наследим вечен живот
(Тит 3:3-7, NLT).
Прочетете Римляни 8. Когато сте непокорни или вярата ви е недостатъчна, как ви вижда Бог?
Поспрете и размислете за Божията голяма любов към вас. След
което напишете параграф, в който да изразите прославата си за
всичко, което е направил.
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Ден 2: ЗНАЙТЕ КОЙ Е ВАШИЯТ ВРАГ
Сатана няма да ни надхитри... тъй като сме наясно
с нечестивите му планове
(2 Коринтяни 2:11, NLT).
Войникът, отиващ на бойното поле, е обучен да разпознава врага
си. Колкото по-наясно е с вражеските стратегии, толкова по-добър е
той. Същото важи за нас като вярващи. Как можем да разпознаем нечестивите планове на Сатана? Чрез филтъра, който Исус ни предоставя в Йоан 10:10: Целта на крадеца е да открадне, да убие и да погуби. Моята цел е да дам... изобилен и удовлетворяващ живот (NLT).
Думата “крадец” идва от гръцката клепто, която означава “да открадна”. Тя рисува образа на бандит или джебчия, който краде толкова изкусно, че подвизите му остават почти незабелязани. Исус използва тази дума, за да ни покаже как дяволът си служи с такова
лукавство и измама, че често осъществява целта си, преди човек да
разбере какво се е случило.
Думата “убивам” идва от гръцката туо, чието първоначално значение е изразявало идеята за “жертвеното принасяне на животни на олтара - нещо, което е скъпоценно и свидно”. Нямала е нищо общо с убийството. Използвайки тази дума, Исус иска да каже, че крадецът още не
си е тръгнал, отнасяйки всичко, което ни е скъпо, но ще се опита да ни
убеди да пожертваме докрай онова, което все още не ни е отнел.
Третата дума, която Исус използва, за да опише целта на врага, е
“погубвам”. Тя идва от гръцката аполуми и изразява идеята за “нещо,
което е съсипано, пропиляно, изхвърлено като ненужно и опустошено”. Тук Исус ни казва, че ако Сатана не успее да открадне от нас или
да ни убеди да пожертваме онова, което ни е скъпо, за да имаме мир,
той ще се опита напълно да го разруши и опустоши.
Не се мамете, ако врагът не бъде спрян, той спокойно ще ни ограби, ще ни накара да пожертваме всичко добро, което Бог ни е дал, за
да имаме мир, и напълно ще унищожи живота ни.
Какво ви открива Святият Дух относно врага и неговите атаки срещу живота ви?

Прочетете Йоан 8:44. За какъв начин на действие от страна на
Сатана говори Господ и как можете да се въоръжите, за да се предпазите?
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Ден 3: СЪОБРАЗЕТЕ СЕ С БОЖИЕТО НАКАЗАНИЕ
Скъпо мое дете, не пренебрегвай Божията дисциплина, но и не се
чувствай смачкан от нея. Бог дисциплинира детето, което обича, и
наказва детето, което прегръща
(Евреи 12:5-6, Message).
Дисциплината е божествената връзка между желанието и сбъдването - тя е мостът, който ни отвежда там, където искаме да стигнем.
Джеймс Добсън формулира това много точно: “Ако някой иска да разбере каква е тайната на футболния отбор, печелещ шампионати, на
разкошния оркестър или на преуспяващия бизнес, със сигурност ще
открие, че дисциплината е основната съставка.”
Интересното е, че и Божията дисциплина, и осъждението от врага
са неудобни и на моменти твърде болезнени. Но между двете съществува голяма разлика. Осъждението не ни предлага изходен път.
Оставя ни изпълнени с вина и срам. Божието наказание ни предоставя изходен път, който се нарича покаяние. Бог ни наказва от любов,
за да възстанови общението ни и да ни промени по образа на Исус.
Какви са благословенията от съобразяването с Божието наказание според Евреи 12:10-11?

С какво Исус и Малахия сравняват Божието наказание? По какъв
начин би трябвало да се кооперираме с Него?
Прочетете Йоан 15:1-8; Малахия 3:1-4.

Също така вижте Захария 13:8-9.

Нашата цел е да не съгрешаваме с помощта на Божията овластяваща благодат. Но ако съгрешим, трябва бързо да оправим нещата.
Прочетете 1 Йоан 1:9, Псалм 32:1-6 и Притчи 28:13. С ваши думи опишете реакцията при едно истинско покаяние.

Какво знаете със сигурност, че Бог ще направи, когато се покаете?
Как това ви насърчава?
Прочетете Псалм 103:2-3, 12; 1 Йоан 1:9; 2:1-2;
1 Петрово 2:24; Колосяни 2:13-15.

За допълнително
изучаване:
Второзаконие 8:5; Йов 5:17;
Псалм 94:12-13; 119:67;
Притчи 3:11-12; Деяния 3:19.
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Ден 4: РАЗВИВАЙТЕ ЗДРАВОСЛОВНО СЪЗНАНИЕ
Кръвта на Христос, който беше без недостатък, прави още повече.
Чрез вечния Дух Той принесе Себе Си на Бога и очисти съвестта ни
от безполезните неща, които бяхме вършили. Сега можем да служим на живия Бог
(Евреи 9:14, GW).
По отношение на греха и на нашата съвест съществуват две алтернативи: можем да живеем със съзнание за грях или със съзнание
за праведност. Да живееш със съзнание за грях означава да виждаш
себе си просто като “грешник, спасен по благодат”, като всички твои
грешки и провали са постоянно пред очите ти. Това е много добра
почва за вина, срам и осъждение.
От друга страна, съзнанието за праведност поставя Христовата
победа над греха на преден план в умовете ни. Това означава, че
знаем, че сме в правилна позиция спрямо Бога. Осъзнаваме, че силата на греха в живота ни е била напълно разчупена чрез Христовото завършено дело на кръста и че благодатта ни прави способни
да ходим свободни от грях вътрешно и външно. Когато живеем със
съзнанието за нашата праведност, ние сме в идеалната позиция да
израстваме в силата на благодатта.
Изпробвайте следния тест. Не мислете за змии. Забравете за
всяка картина на кобри, готвещи се за нападение, която някога сте
виждали. Изкарайте от ума си сцените с бои удушвачи и рововете,
изпълнени с гърмящи змии. Просто не мислете за техните люспести,
хлъзгави тела. Получи ли се? Не. Всъщност си мислехте за тях още
повече, нали? Така е, понеже мисълта за змиите е изпълнила съзнанието ви.
И така, какво става, когато се фокусирате върху предишни грехове
и слабости? Какво според вас ви напомня за тези провали (вж. Откровение 12:10; Захария 3:1-2)? Какво трябва да направите по въпроса?
Фокусирайте се върху това кои сте в Христос и го изречете на глас!
Прочетете всеки от долните стихове и напишете кратко, персонализирано изявление, прогласяващо, че сте в правилна позиция спрямо Бога.
Филипяни 3:9: Аз съм в Христос и моята праведност идва от Бога
чрез вяра.
2 Коринтяни 5:21
За допълнително
Римляни 6:6-7, 14
изучаване:
Деяния 24:16;
Римляни 8:1-2
1 Коринтяни 8:7-13;
Ефесяни 2:1, 4-6
1 Тимотей 1:5, 18-19; 4:1-2;
Свързани стихове: 1 Коринтяни 1:30; 2 Коринтяни 5:17;
Галатяни 3:13; Ефесяни 1:7; Колосяни 1:13-14.

Тит 1:15-16; Евреи 9:14;
10:19-22; 1 Петрово 3:15-16.
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Ден 5: БОГ ИЗЦЕЛЯВА
Ако искаш, можеш да ме изцелиш и да ме очистиш, каза той... Исус
се протегна и го докосна. Искам, каза Той. Бъди изцелен!
(Марк 1:40-41, NLT).
В целия Нов завет се говори как безброй много хора идваха при
Исус и при учениците Му за изцеление. Никой не беше отпратен. Словото казва, че водеха при Исус всички, които бяха болни. И каквато и
да беше тяхната болест или страдание... Той ги изцеляваше всичките
(Матей 4:24, NLT).
След като Исус е точният образ на Отец (Колосяни 1:15; Евреи 1:3),
върши единствено волята на Отец (Йоан 5:19-20) и е същият вчера,
днес и завинаги (Евреи 13:8), какво говори това за Божието желание
относно изцелението?

Изцелението е не по-малко част от изкуплението и от прощението. Бавно прочетете на глас следните изумителни, персонализирани
обещания.
Той прощава всичките ми грехове и изцелява всичките ми болести
(Псалм 103:2-3, NLT).
Със сигурност той понесе моите скърби (болести, немощи и страдания)
и... с ударите (които нараниха) Него, аз съм изцелен и направен цял
(Исая 53:4-5, AMP).
Той лично понесе моите грехове в Своeто (собствено) тяло на
дървото (като на олтар и принесе Себе Си на него) ... чрез Неговите
рани Аз съм изцелен
(1 Петрово 2:24, AMP).
Какво ви говори Святият Дух чрез тези стихове?

Трудно ли ви е да повярвате за изцелението на някого? Коя е найголямата пречка за вашата вяра? Защо вярата ви трябва да се основава на Божието слово, а не на вашия опит?

За допълнително изучаване:
ИЗЦЕЛЕНИЕ (КАТО ЦЯЛО)
Изход 15:26, 23:25-26;
Псалм 107:19-20		
Притчи 4:20-22, 3 Йоан 1:2;

ИСУС ИЗЦЕЛЯВАШЕ ВСИЧКИ
Матей 4:23-24; 8:16-17; 12:15
Матей 14:35-36; 		
Марк 3:7-12; Лука 4:40; 6:19;

АПОСТОЛИТЕ ИЗЦЕЛЯВАХА
Деяния 3:1-10; 5:12-16; 9:32-42;
Деяния 14:8-10; 19:11-12;
Деяния 28:7-9
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77

Ден 6: ВЯРВАЙТЕ, ЧЕ БОГ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ
И Бог щедро ще снабди всичко, от което се нуждаете.
Тогава винаги ще имате всичко, от което се нуждаете,
и много повече, за да споделяте с останалите
(2 Коринтяни 9:8, NLT).
Божията благодат също така се изразява и във финансово снабдяване. Когато сме верни и Му даваме нашето време, таланти и ценности, Той ще бъде верен да ни даде онова, от което се нуждаем. Ще
се погрижи за нас според неограничените си богатства, независимо
от положението на фондовата борса, състоянието на икономиката
или сумата в банковите ни влогове.
Размишлявайте върху посланието за следните мощни обещания.
А моят Бог щедро ще снабди (ще изпълни догоре) всяка ваша нужда
според Своите богатства в слава в Христос Исус
(Филипяни 4:19, AMP).
Няма да останат в нужда онези, които истински Го почитат и Му се
покланят със страхопочитание. Младите лъвове страдат от липса
на храна и гладуват, но никой от онези, които търсят (интересуват
се и искат от) Господа (заради своята нужда и стъпвайки на авторитета на Божието слово), няма да бъде лишен от никакво благо
(Псалм 34:9-10, AMP).
Бях млад, вече остарях. И през целия си живот не съм виждал
Господ да изоставя човека, който Го обича; нито съм виждал
децата на благочестивия да гладуват
(Псалм 37:25, TLB).
Господ няма да задържи никакво добро от онези,
които вършат онова, което е право
(Псалм 84:11, NLT).
А Бог е способен да направи всяка благодат (всяко благоволение
и земно благословениe) да дойде към вас в изобилие, за да можете
винаги, при всякакви обстоятелства и в каквато и да е нужда
да бъдете самодостатъчни (притежаващи достатъчно, за да не
се нуждаете от помощ или подкрепа, и снабдени в изобилие
за всяко добро дело и щедро дарение)
(2 Коринтяни 9:8, AMP).
Какво ви говори Господ чрез тези стихове? Възпламеняват ли те
вярата ви?
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Внимателно прочетете Лука 6:38, Еклисиаст 11:1, Притчи 11:25 и
Малахия 3:10-12. Какви важни принципи относно получаването на Божието снабдяване можете да извлечете от тези стихове?

Разгледайте 2 Коринтяни 9:8-12 и със собствени думи опишете истинското благоуспяване и как то донася слава на Бога.
За допълнително
изучаване:
Второзаконие 8:18, 28:12;
Псалм 103:5;
Ефесяни 3:20;
Евреи 13:5;
1 Тимотей 6:10.

Обобщение на сесията
Ние сме духовни войници в духовна война. Докато водим добрата битка на вярата, ще се сблъскваме с редица трудности. Не Бог е
източникът, инициаторът и подстрекателят на трудностите (тлипсис),
през които минавате, а Сатана и неговите демонични сили. Чрез Божията благодат ние трябва непреклонно да се изправяме пред всяка
опозиция, която идва да открадне, да убие и да погуби онова, което
Бог ни е поверил.
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Следователно, тъй като
Христос пострада за нас
по плът, въоръжете се със
същия ум, понеже този,
който е пострадал по плът,
е оставил греха
(1 Петрово 4:1, NKJV ).

Глава

6

Въоръжете се

Моля, вземете под внимание Сесия 6 от учебната поредица,
наред с глава 8 от книгата “Не се отказвай!”

G

Затвърждаване
Конкретното страдание, което Исус поне- на основното
се, беше несправедливо отношение от стра- послание
на на хората. За щастие, Той ни остави личен
Много от вярващипример, който да следваме, щом се сблъс- те са невъоръжени.
каме със същото. Внимателно прочетете до- Когато ги връхлетят
лните стихове. Какво можете да научите за трудности (тлипсис), се
отношението към изпитанията, което бихте оказват неподготвени
могли да приложите в живота си чрез Божи- и изпадат в състояние
на шок, недоумение и
ята благодат?
удивление. В резултат
на което те се вайкат,

Тогава Исус каза на учениците Си: Ако някой вместо да действат.
иска да бъде Мой ученик, нека се отрече от Петър, под вдъхновена Святия Дух,
себе си (да пренебрегне, да изгуби от погле- нието
ни наставлява да се
да си, да забрави за себе си и за собствени- въоръжим с мисълта
те си пътища), да вдигне кръста си и да Ме да страдаме така, както
последва (да се прилепи здраво за Мен, да страдаше Христос.
последва изцяло Моя пример в живота и,
ако се наложи, и в смъртта). Защото всеки,
който се стреми да опази своя (временен)
живот (своето удобство и сигурност тук), ще го изгуби (вечния живот); а всеки, който изгуби живота си (своето удобство и сигурност
тук) заради Мен, ще го намери (вечния живот)
(Матей 16:24-25, AMP).
Той нито веднъж не съгреши, нито измами някого. Не отвръщаше, когато Го обиждаха и не заплашваше с отмъщение, когато страдаше. Остави случая Си в ръцете на Бога, който винаги отсъжда справедливо
(1 Петрово 2:22-23, NLT).
Той беше поруган и наказан, но не отвори устата Си. Бе отведен
като агне на клане. Беше като овца, която не издава глас докато
режат вълната й. Той не отвори устата Си
(Исая 53:7, GW).
81
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Не отговаряйте на злото със зло. Не отвръщайте с обиди, когато хората ви обиждат. Вместо това им се отплащайте с благословения. Бог
ви е призовал да постъпвате така, за което ще ви благослови. Защото
Писанието казва: Ако искаш да се радваш на живота и да видиш много
щастливи дни, пази езика си от зло и устните си от лъжи. Отклонявай
се от злото и върши добро. Търси мира и се стреми да го поддържаш
(1 Петрово 3:9-11 NLT).

Допълнителни стихове за лидера на групата: Матей 11:28-30; Евреи 12:2.

Това е животът, към който сте призовани, животът, който Христос
живееше. Той претърпя всичко, което се надигна срещу Него, за да
разберете, че това не е невъзможно, и също така да знаете как да
го правите, стъпка по стъпка
(1 Петрово 2:21, Message).
G

2. Божието слово ясно заявява, че ако живеем благочестиво, ще
минаваме през трудности и преследване. Но ако някой е християнин
само на думи и живее като останалите, които са в света, той няма да
бъде преследван. Защо е така - защо Сатана ги оставя на мира? Ако
минавате през трудности, какво можете да знаете със сигурност?

Поставяне
на стандарт
“Бог, който предварително е видял
вашата скръб, специално ви е въоръжил
да минете през нея
- не без болка, но без
големи усилия”.
К. Л. Луис

Четири принципа, с които да се въоръжите.
1. Скръбта е неизбежна.
2. Проблемите, с които се сблъсквате, не
са нищо ново.
3. Не е нужно да губите нито една битка.
4. Божията благодат в живота ви е достатъчна, за да печелите всяка битка, която ви
предстои.

3. Тъй както професионалните пилоти са стриктно и редовно
обучавани в пилотен симулатор, Бог ни обучава и въоръжава чрез
изпитите, които допуска в живота ни. Колкото и извън контрол да
изглеждат нещата, Бог винаги е в контрол на изпита. Внимателно
размишлявайте върху посланието на 1 Коринтяни 10:13. Какво прозрение можете да получите от това необикновено обещание?

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Изкушенията във вашия живот не са по-различни от онези, които
другите преживяват. Но Бог е верен. Няма да допусне изкушението
да бъде по-тежко, отколкото можете да понесете. Когато сте изкушавани, ще ви показва изходен път, за да можете да издържите.
(NLT).
Никой изпит или изкушение не е отвъд рамките на онова, пред което
останалите е трябвало да се изправят. Само не бива да забравяте,
че Господ никога няма да ви разочарова; никога няма да допусне
да бъдете притиснати повече, отколкото можете да понесете; Той
винаги ще бъде там, за да ви помогне да се справите.
(The Message).
Никое изкушение, което сте преживели, не е необичайно за хората.
Бог, който е верен да спазва обещанията Си, няма да допусне да
бъдете изкушени отвъд силата ви да се съпротивите. Но когато сте
изкушавани, Той също така ще ви даде способността да устоите на
изкушението като средство за избавление.
(GW).
Господ знае как да избавя благочестивите
хора от техните страдания и как да наказва Затвърждаване
нечестивите докато очакват деня на съда на основното
послание
(2 Петрово 2:9 CEV).
G

4. Понякога врагът нашепвал ли ви е нещо
от рода на: Никой не знае през какво преминаваш. Никой не се бори с онова, с което ти
се бориш. Много си зле. Ако е така, отново
помислете върху 1 Коринтяни 10:13, както и
върху следните истини от Словото.
Съпротивете му се (на Сатана) и бъдете силни във вярата си. Не забравяйте, че вашите
братя и сестри християни по целия свят
минават през същите страдания като вас
(1 Петрово 5:9, NLT).

Дяволът няма свободен достъп до вас.
Трябва най-напред да
получи разрешение за
атаките си от Всемогъщия. Небесният ви
Баща никога не измисля и не предизвиква
изпитанията, но понякога ги допуска, за да
можете да надделеете
над врага и да донесете слава на Него,
завземайки територия
за Царството.

Историята просто се повтаря. Всичко това
се е случвало и преди. Нищо под слънцето
не е истински ново
(Еклисиаст 1:9, NLT).
Така че, скъпи братя и сестри, ние имаме голямо насърчение посред
нашите проблеми и страдания, понеже сте останали силни във вярата си. Получаваме нов живот, като знаем, че стоите твърди в Господа
(1 Солунци 3:7-8, NLT).
Думите в скоби са прибавени за яснота.
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Как осъзнаването, че други вярващи по света се сблъскват със
същите изпитания, ви дава сили да издържите?
Допълнителни стихове за лидера на групата: спомнете си отрезвяващото изказване на Исус в Йоан 8:44.

G

5. Представете си, че току-що сте завели при Господа някой ваш
колега - някой, за когото сте се молили дълго време. Защо е важно
той да разбере, че като последовател на Христос ще се сблъсква с
трудности? Какво друго можете да му кажете, за да го насърчите и да
му дадете балансирана перспектива за истинската надежда, която
има в Христос?
............................................................................................................................
................................
Допълнителни стихове за лидера на групата: вземете под внимание
притчата за сеяча в Марк 4:14-20 и Матей 13:18-23.

Поставяне
на стандарт
“Изпитанията, които
често идват в живота
на християнина, са
изпълнение на Божията
благодатна цел да ни
направи такива хора,
каквито е предвидил да
бъдем според първоначалния Си замисъл.
Подобно на скулптор,
Той започва с парче
мрамор. Но в ума Си
има картина на онова,
което възнамерява
да създаде. Разбива,
троши, изсича и полира,
докато един ден на бял
свят се появява видението Му... В момента ние
като Негова скулптура
сме незавършени. Бог
не е приключил с нас”.
Били Греъм

6. Друг принцип, който да ни въоръжи
в битката ни срещу врага, е, че ние никога
не трябва да губим. Дадени са ни по-висша
сила и власт в Христос и сме поставени да
седнем с Него високо, над цялата сила на
Сатана и на падналите му ангели.
Размишлявайте върху следните обещания на вашия небесен Баща.
Ето! Дал съм ви власт и сила да стъпвате
върху змии и скорпиони и (физическа и умствена сила и способност) над цялата сила,
която врагът (притежава) и нищо няма да ви
повреди по никакъв начин
(Лука 10:19, AMP).

Дечица, вие сте от Бога (принадлежите Му) и
(вече) сте поразили и победили (служителите на
антихрист), понеже Този, който живее във вас, е
по-велик (по-мощен) от този, който е в света
(1 Йоан 4:4, AMP).
Искам да знаете за великата и мощна сила,
която Бог има за нас, неговите последователи. Това е същата прекрасна сила, която
Той използва, когато възкреси Христос от
мъртвите и Му позволи да седне от дясната Си страна в небето. Там
Христос господства над всички сили, власти, началства и управници. Той господства над всички същества в този свят, както ще господства и в бъдещия. Бог е поставил всички неща под властта на
Христос и за доброто на Църквата Го е направил глава на всичко
(Ефесяни 1:19-22, CEV).
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Нито едно оръжие, създадено, за да бъде използвано срещу теб,
не ще успее. Ще знаеш какво да отговориш на всеки, който те
обвинява. Това е наследството на Господните слуги. Тяхната
победа идва от мен - заявява Господ
(Исая 54:17, GW).
Как тези истини ви въоръжават и насърчават да се борите срещу
врага?

Допълнителни стихове за лидера на групата: 2 Коринтяни 2:14; 1 Йоан 5:4.

7. Всяка съпротива от страна на врага е Затвърждаване
възможност да се случат две положител- на основното
ни неща. Внимателно разгледайте долните послание
Исус ни даде привидуми на Петър и Яков и открийте тези две
легията
да изпълним
благословения.
Неговото поръчение да
Скъпи приятели, не се учудвайте на огнеотнесем завършеното
Му дело до краищата
ните изпитания, през които преминавате,
като че ви се случва нещо странно. По-ско- на земята. Врагът се
противи с яростна мъст,
ро бъдете много радостни - понеже тези
което предизвиква
изпитания ви правят участници с Христос
страдание, но това е
в Неговото страдание, така че да можете
победоносно страдание. Важното е да не
да преживеете невероятната радост да
забравяте, че всяка
видите славата Му, когато се открие пред
несгодите, които ви
света. Затова се радвайте, когато ви оскър- от
връхлитат, е нещо, с
бяват задето сте християни, защото тогава което някой друг вече се
славният Дух на Бога почива на вас. Но
е сблъскал и е победил.
не е срамно да страдаш заради това, че си
християнин. Славете Бога за привилегията
да се наричате с Неговото име! И така, ако
страдате по начин, който е угоден на Бога, продължавайте да вършите онова, което е право и поверете живота си на Бога, който ви е
създал, понеже Той никога няма да ви провали
(1 Петрово 4:12-14, 16, 19, NLT).
Считайте го за истински дар, приятели, когато изпитания и предизвикателства идват към вас от всички посоки. Знаете, че натискът изтласква на повърхността вашия живот на вяра и разкрива истинските му цветове. Затова не се опитвайте да излезете преждевременно
от каквото и да било. Нека то извърши делото си, за да станете
зрели и добре развити, без по никакъв начин да изпитвате недостиг
(Яков 1:2-4, The Message).
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Поставяне
на стандарт
“Павел използва
гръцката дума тлипсис за “страдание”,
включваща идеята за
определен натиск като
при изцеждането на
грозде, за да се получи сок. Ние не търсим
неприятности, но определено се възползваме от тях. Лошите
моменти са нашето
гориво за трансформация. Правят ни посилни, по-благородни,
по-мъдри и по-достойни да служим на Бога
с все по-нарастващ
капацитет”.
Дейвид Джеремая

Допълнителни стихове за лидера на групата: 1 Петрово 1:6-7.

G 8. На Павел бе дадено откровение за Царството, далеч надхвърлящо онова, което останалите бяха преживели. Но с това знание
дойде “трън в плътта”. Пратеник от Сатана,
който да го измъчва. Бавно прочетете 2 Коринтяни 11:23-12:10. В контекста на този пасаж...

С какво самият Павел отъждествява този
трън? (Обърнете внимание на 11:23-33).
Допълнителни стихове за лидера на групата:
други стихове, където се споменава за тръни, са:
Числа 33:55; Исус Навиев 23:13; Съдии 2:1-3.

Откъде беше дошъл трънът? От кого
беше? (Прегледайте Яков 1:13, 16-17).

СЛАБОСТИ И НЕМОЩИ
И двете думи са споменати във 2 Коринтяни 12:9 и идват от гръцката дума астения. В евангелията тази дума се използва предимно
по отношение на физическите болести. Но в повечето от Павловите послания, в това число 2 Коринтяни, тя се отнася предимно
за “слабостите на човешката природа”, и по-точно за човешката
неспособност “да понася изпитания и проблеми”. Ето и някои други
стихове, където се среща думата астения: Римляни 6:19, 8:26 и 15:1
и Евреи 4:15.
9. Отговорът на Исус на Павловата молитва е четвъртият принцип,
с който трябва да се въоръжим: Божията благодат е повече от достатъчна да спечели всяка битка. Подложени ли сте на атака като тази
на Павел? Молили ли сте Бог да я прекрати, но Той не го е правел?
Накратко опишете онова, с което се сблъсквате, а после се помолете
и поискайте от Бога благодат да издържите и да видите разрешението от Неговата гледна точка.
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10. Когато Господ отговори на Павел, в
неговата душа се извърши промяна на парадигмата. Силата на Божията благодат радикално промени виждането му за изпитанията
и скърбите в неговия живот. Вместо да умолява Бог да ги премахне, той с радост ги приветства, за да Му донесе по-голяма слава.
Размишлявайте върху следните обещания от Бога:
Защото Аз, Господ твоят Бог, държа дясната
ти ръка: Аз съм Господ, Който ти казва: Не бой
се; Аз ще ти помогна! Ето, ще те направя нова,
изострена диканя, която има зъбци; ще вършееш планините и ще ги стриеш и ще направиш
хълмовете като плява. Ще ги пресееш и вятърът ще ги отвее, а бурята и вихрушката ще ги
разпръснат. А ти ще се зарадваш в Господа и
ще се хвалиш в единствения на Израел
(Исая 41:13, 15-16, AMP).
Господ Бог е моята Сила, моята лична храброст и непобедимата ми армия; Той прави
краката ми като краката на кошутите и ще
ме накара да ходя (не да стоя на едно място
в ужас, но да ходя) и да постигна (духовен)
напредък по високите си места (на проблеми, страдание или отговорност)!
(Авакум 3:19, AMP).
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Поставяне
на стандарт
“Някъде по житейския път плътта ни е
пронизана от човек или
проблем. Вече не крачим уверено, а накуцваме, забавяме темпото
и спираме, опитваме се
да тръгнем отново, но
всяка следваща крачка
ни кара да потреперваме от болка. Най-накрая
се обръщаме към Бога
за помощ. Така беше с
Павел... Колкото и да не
сме наясно с тръните,
можем да бъдем сигурни в следното. Бог би
предпочел от време на
време да накуцваме,
отколкото постоянно
да ходим наперено. И
ако Му е нужен трън, за
да го постигне, той ни
обича достатъчно, та да
не го извади”.
Макс Лукадо

Кой е Канарата, освен нашия Бог, Бога, който ме опасва със сила
и прави пътя ми съвършен? Той прави краката ми като краката на
кошутите (способни да стоят здраво или да се придвижват напред
по опасните височини на изпитанията и
проблемите); поставя ме в безопасност на
Поставяне
високите ми места. Учи ръцете ми да воюна стандарт
ват, така че да мога да огъвам меден лък
“Не е задължително
(Псалм 18:31-34, AMP).
житейските трудности
Какво ви говори Господ относно желаниеда бъдат непоносими.
то Си да ви укрепва и променя?
Начинът, по който гле-

даме на тях - с вяра или
неверие - ги прави да
изглеждат такива. Трябва да сме сигурни, че
нашият Отец е изпълнен с любов към нас и
че допуска изпитания в
живота ни единствено
за наше добро.”
Брат Лорънс
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Мразите ли трудностите? Изтръпвате ли при мисълта, че ще трябва да се борите с врага при трудни обстоятелства? Значи ви трябва
промяна на парадигмата. Подобно на Павел се нуждаете от Божията
благодат, която да ви помогне да видите трудностите като възможности, а не като препятствия. Бог може да го направи свръхестествено чрез силата на Святия Си Дух. Помолете Го за това.

Молитва за промяна на нагласата

Отче, благодаря Ти за истините, на които ме учиш в тази сесия.
Искам да съм въоръжен срещу атаките на врага и да бъда победител за Твоя слава. Помогни ми, Господи, да гледам на изпитанията
и проблемите, които допускаш в живота ми, като на възможности за Твоя слава, а не като на препятствия. Нуждая се от Твоята
благодат. Имам нужда да ми дадеш промяна на парадигмата, тъй
както направи с Павел. Укрепи ме и ме промени отвътре навън.
Благодаря Ти, че ме обичаш и че си търпелив с мен в процеса на
моето израстване. В Исусовото име, Амин.
Затвърждаване
на основното
послание

Не гледайте на
изпитанията като на
препятствия, а като
на възможности. Ние
сме въоръжени, когато
сърцето и умът ни са
изпълнени с оптимизъм
относно дадената трудност преди, по време и
след битката. Знаем, че
войната е вече спечелена и че цялата власт
на небето и на земята е
на наша страна.

Седмично
предизвикателство
Тази седмица се молете за някой друг, а
нека друг да се моли за вас. Насърчавайте
хората около вас със знанието, че не са сами
и могат да победят. Смирете себе си и бъдете готови да приемете същото насърчение
от мъжете и жените на Бога във вашия живот. Заедно можете да изградите общност
от хора, които са оптимистично настроени и
уверени в дадената им от Бога власт.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 1: ПРЕПАШЕТЕ ПОЯСА НА ИСТИНАТА
И така, заемете позиция! Препашете истината
през кръста си като пояс
(Ефесяни 6:14, GW).
Първият и най-важен елемент от нашето всеоръжие е поясът на
истината - учението на истината, намиращо се в Словото. Това е писаното Божие слово - основата, върху която се изгражда нашето спасение и всеки аспект от новия ни живот в Христос.
Римският пояс е бил неатрактивен и почти незабележим. Но той е
представлявал най-важната част от снаряжението на войника, държейки всички останали елементи на място. Мечът е висял на него.
Щитът се е държал на пояса, а нагръдникът е бил свързан с него, за
да не му позволява да се развява нагоре. Поясът също така е покривал и защитавал мъжките репродуктивни органи.
Вашата Библия е като римския пояс. Може да изглежда съвсем
обикновена, но е жизненоважна. Способността ви да давате плод
за Бога е директно свързана с отношението ви към Неговото слово.
То ви предпазва от духовно безплодие. Да препашеш истината като
пояс означава всеки ден активно да се занимаваш със Словото. Четенето, изучаването, размишлението и запаметяването на Словото
са все действия, олицетворяващи препасването с Истината. Когато
здраво сте се хванали за Словото, вие сте екипирани и готови да използвате ефективно цялото си въоръжение!
Поясът ви е неразделно свързан с:
вашия нагръдник на правдата		
вашите обувки на мира			
вашия шлем на спасението 		
вашия щит на вярата 			
вашия меч на Духа				

прочетете Псалм 119:40;
прочетете Колосяни 3:15-16;
прочетете 2 Тимотей 3:15-16;
прочетете Римляни 10:17;
прочетете Евреи 4:12.

Как с това обновено виждане за истината осмисляте стойността
на Божието слово?
Минавали ли са дни, седмици или месеци, без да отделяте време
за Словото? Как това се е отразявало на вашето отношение, емоции
и мислене?
Ако сте забелязали отслабване на вашата радост, мир, търпение,
благост и себеобуздание, добре се замислете колко време отделяте
за Словото. Към какви промени ви тласка Святият Дух, за да затегнете пояса на истината?
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Ден 2: СЛОЖЕТЕ НАГРЪДНИКА НА ПРАВДАТА
И така, стойте твърдo с пояса на истината, препасан около
кръста ви и облечени с правдата за нагръдник
(Ефесяни 6:14, NIV).
Нагръдникът на правдата е следващият елемент от всеоръжието,
който ни е казано да носим. Това е правдата, която ни е дадена в Христос. Заради нас (Бог) направи Христос (на практика) да бъде грях, Който не познаваше грях, така че в и чрез Него ние да можем да бъдем
(дарени с, считани за ходещи в и пример за) правдата на Бога (онова,
което би трябвало да бъдем, одобрени, приети и в правилни взаимоотношения с Него, чрез Неговата благост) (2 Коринтяни 5:21, AMP).
Правдата защитава и предпазва нашите жизненоважни органи най-вече сърцата ни. Сърцата ни представляват нашите емоции и
чувства. Ако не се чувстваме одобрени, приети или в правилна позиция пред Бога, няма да можем да се борим успешно с врага.
Бронята на един римски войник е била най-бляскавата част от неговото снаряжение. Обикновено изработен от месинг, този нагръдник
е започвал от горната част на врата и е стигал до коленете, покривайки и предната, и задната част. Често нагръдникът е бил изработен
от продълговати метални елементи, наподобяващи люспите на риба.
Бил е тежък, приблизително 30 килограма. Интересното е, че колкото по-дълго войникът е носел нагръдника си, толкова по-бляскав е
ставал той. Металът се е търкал в метал, при което на слънчевата
светлина се е създавал изумителен блясък, заслепяващ врага. Само
си представете как е изглеждал един войнишки легион.
Какви нови прозрения ви дава Бог за вашия нагръдник на правдата?
Как изграждането на отношение на правда ще повлияе на способността ви да се сражавате?
Какво ще се случи, ако не осъзнавате, че сте Божията правда в
Христос? Как ще ви атакува Сатана? Как ще повлияе това на молитвите ви?
Чрез вяра си сложете нагръдника на правдата! В Христос вие сте
направени праведни. Научете се да виждате себе си през Исусовото
завършено дело на кръста.
За допълнително
изучаване:
Исая 59:17, 61:10;
1 Коринтяни 1:30;
Римляни 5:16-21, 10:4;
Филипяни 3:9.
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Ден 3: ЗАВЪРЖЕТЕ СИ ОБУВКИТЕ НА МИРА
Вашето желание да разгласявате благата вест за мира трябва
да бъде като обувки на краката ви
(Ефесяни 6:15).
След това трябва да се спрем на нашите обувки на мира. Независимо колко едър и колко силен е бил войникът или колко изкусно
е можел да си служи с меча, без обувки той си е оставал бос; а да
влезеш бос в битката се е равнявало на гибел.
Обувките на римските войници са се състояли от две части: самата обувка и наколенника - метално покритие, което е предпазвало
крака от коляното до горната част на крака. Отвътре обувката е била
направена от трайна кожа, а отвън е била покрита с месинг. От долната страна е имало остри, стигащи до 5 см шипове, които са помагали на войника да стъпва стабилно. Били са като “подкови” (вързани
изключително здраво) за долната част на крака на войника.
Как тази образност ви помага да осъзнаете по-добре нуждата си
от Божия мир?
За какво говори функцията на наколенниците? А тази на острите
шипове?
Как врагът се е опитвал да открадне, да убие или да унищожи вашия мир?
Ако мирът ви е започнал да намалява или изцяло сте го изгубили,
поспрете и се помолете. Размишлявайте върху посланието на долните стихове. Помолете Бог да ви върне Неговия мир и изповядайте
на глас, че отново слагате обувките на мира!
Мир ви оставям; (собствения) Си мир ви завещавам. Не ви давам така,
както светът ви дава. Нека сърцата ви да не се тревожат, нито да се боят.
(Престанете да си позволявате да се тревожите или безпокоите; и не се
оставяйте да бъдете боязливи, уплашени, малодушни и несигурни)
(Йоан 14:27, AMP).
Не се тревожете за нищо; вместо това се молете за всяко нещо.
Кажете на Бога от какво се нуждаете и Му благодарете за всичко,
което Той е направил. Тогава ще преживеете Божия мир, който превъзхожда всяко ваше разбиране. Неговият мир ще пази сърцата ви
и мислите ви докато живеете в Христос Исус
(Филияни 4:6-7, NLT).
Ще опазиш в съвършен мир всички, които се уповават на Теб, всички, чиито мисли са насочени към Теб
(Исая 26:3, NLT).
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Ден 4: ВДИГНЕТЕ ЩИТА НА ВЯРАТА
Нека вашата вяра бъде като щит, за да можете да спирате
всички огнени стрели на нечестивия
(Ефесяни 6:16, CEV).
Четвъртият елемент от всеоръжието, което Бог ни насърчава да
използваме, е щитът на вярата. Както вече споменахме, когато не
се използвал, щитът стоял закрепен на малка скоба на войнишката
препаска, което показва, че вярата ни е неразделно свързана с Божието слово. Ако човек не се храни със Словото на Бога, той не може
да има вяра.
Гръцката дума за “щит” е туреос (thureos) и съдържа идеята за широка и висока врата. Щитът е бил с размерите на врата и изцяло е
покривал човешкото тяло. Вземали са мерки на всеки, който е постъпвал в армията, за да се уверят, че неговият щит изцяло ще покрие тялото му.
В повечето случаи щитът е бил изработван от шест слоя животинска кожа, здраво втъкани заедно и закрепени върху дърво. Бил е
изключително издръжлив и на практика непробиваем. Всяка сутрин
войниците са втривали масло дълбоко в кожата, за да я поддържат
мека и гъвкава. Без масло, в крайна сметка щитът би се втвърдил,
напукал и разпаднал на парченца при упражняването на натиск - което би било фатално в разгара на сражението. Преди да се впусне
в битка, войникът освен това е държал щита си потопен във вода,
докато не се накисне изцяло. По тоя начин, ако е бил ударен от запалена вражеска стрела, пропитият с вода щит е щял да угаси огъня.
Какво ви показва Бог относно вярата чрез конструкцията на римския щит?
Прочетете Римляни 12:13. Как войникът, на когото са взимали мерки заради неговия щит, отразява вашата вяра? Какво ви говори това?
Прочетете 1 Царе 16:13, Юда 20 и Ефесяни 5:26. Каква е връзката
между грижата на войника за неговия щит - посредством масло и
вода -и вашата вяра?
Осъзнавате ли колко е важно да издигате
вашия щит на вярата? Какво ще се случи, ако
го свалите или ако не го поддържате? Прочетете 1 Тимотей 1:18-19 и Евреи 11:6.

За допълнително
изучаване: Какво
получавате чрез вяра?
Римляни 1:17; 3:21-22,
28; 5:1-2; Галатяни 3:11,
14, 26; Ефесяни 3:12;
2 Коринтяни 5:7.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!
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Ден 5: НОСЕТЕ СВОЯ ШЛЕМ НА СПАСЕНИЕТО
Сложете спасението като ваш щит
(Ефесяни 6:17).
За да защитаваме главите си, Бог ни дава шлема на спасението. Нашите умове контролират живота ни, като директно определят онова, което
се изявява чрез действията ни. Ето защо умът ни трябва да бъде защитен.
Като отличителен елемент, на бронзовия войнишки шлем е бил поставян огромен кичур ярко оцветени пера или косми от конска опашка, които са правели войника твърде забележим. Шлемът е бил украсен с гравюри и е покривал главата от веждите до към долната част
на врата. От двете страни надолу са се спускали две големи метални
пластини, които са защитавали бузите, челюстта и ушите. Шлемът е
бил толкова здрав и тежък, че дори бойна секира не би могла да го
продупчи. Без шлем, войникът вероятно би изгубил главата си.
Какво според вас означава да “свалиш” шлема си? Защо това е
опасно?

Размишлявайте върху посланието на следните стихове:
Затова стегнете умовете си; бъдете трезви (благоразумни,
морално бдителни); насочете надеждата си изцяло и неотклонно
към благодатта (божественото благоволение), което ще дойде
към вас, когато се разкрие Христос (Месията).
(1 Петрово 1:13, AMP).
Насочете умовете си и ги дръжте насочени към онова,
което е горе (по-висшите неща), не към земните неща.
(Колосяни 3:2, AMP).
Постоянно се обновявайте в духа на своя ум (имайки свежo
душевно и духовно отношение) и облечете новата природа
(съживеното естество), създадено по Божия образ, (богоподобно)
в истинска праведност и святост.
(Ефесяни 4:23-24, AMP).
Какво ви говори Господ относно укрепването в знание за вашето
спасение?
За допълнително изучаване:
Какво казва Словото относно спасението?
Размишлявайте върху посланието на подобни истини.
Псалм 27:1, 37:39; Исая 12:2; Деяния 4:12, 13:26; Римляни 1:16, 10:9-10, 13:1; 1 Коринтяни 15:1-2; 2 Тимотей 3:15-7; Яков 1:21; Ефесяни 2:8-9.
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Ден 6: ВЗЕМЕТЕ МЕЧА НА ДУХА
Вземете меча на Духа, който е Божието слово.
(Ефесяни 6:17, NLT).
Не случайно Божието слово е представено два пъти в нашия арсенал. Гръцката дума за “слово” в този стих се различава от думата,
която е използвана по отношение на колана на истината. Това е думата “рема” и описва нещо, което е “ясно и красноречиво изговорено
по точен, категоричен и неоспорим начин”. Святият Дух ни дава рема,
като направи даден стих да оживее за нас или като говори на сърцата ни по свръхестествен начин. Това е конкретно, мощно и трансформиращо слово с конкретна цел. И отново, “мечът” рема е закрепен за
колана. Няма рема без писаното Слово.
От петте различни меча, използвани от римските войници, Бог е
избрал един, чрез който да изобрази меча на Духа. Той е бил дълъг
около 45 см и с две остриета; и двете остриета са били остри като
бръснач. Когато е бил изваждан от корема на противника, мечът е
бил завъртан, при което вътрешностите на противника са излизали
навън. От всички мечове, този е бил най-смъртоносен.
Когато сте били в трудна ситуация, Святият Дух влагал ли е някакво откровение в сърцето ви? Как това ви е помагало да се справите?

Когато Святият Дух изговаря слово рема в сърцата ни, си заслужава да го запомним. Поспрете и помислете. Кои са трите най-важни
реми в живота ви? Как те са повлияли на вас и на останалите?

Много вярващи четат Словото; някои го изучават. Но пълната сила
на Божието слово не се освобождава, докато то не бъде изговорено.
Когато говорите срещу противника, вие го пробождате смъртоносно
с меча на Духа. Прочетете Откровение 1:16, 2:16; Еремия 23:28-29;
Евреи 4:12 и Притчи 18:21. Какво ви показва Святият Дух относно силата, която се освобождава при изговаряне на Словото?

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

Обобщение на сесията
Исус бе подложен на несправедливо отношение от страна на останалите, както ще
се случва и с нас. Ето защо трябва да се
въоръжим, като не забравяме, че (1) скръбта е неизбежна, (2) проблемите, с които се
сблъскваме, се срещат при всички вярващи, (3) няма защо да губим битка, защото
(4) Божията благодат в живота ни е повече
от достатъчна, за да спечели всяка битка,
пред която се изправяме. Затова облечете
цялото Божие всеоръжие и започнете да
гледате на изпитанията като на възможности да израствате в Христос и да Му носите
слава!
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Поставяне
на стандарт
“Не подценявайте
важността на изучаването, размишлението
и молитвата върху
Божието слово. Жизненоважната работа на
изучаване, размишление и молитва освобождава Словото да
се превърне в част от
вътрешното ви естество. Щом истината на
Божието слово бъде закоренена в сърцата ви
по този начин и започне
да насочва трансформиращата си сила към
умовете ви, ще можете
да изповядвате Словото по начин, който
освобождава огромно
количество духовна
сила. Подобна изповед
действително се равнява на забиването на
двуостър меч в сърцето
на вашия противник”.
Рик Ренър
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Бележки
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Бележки
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Следователно, ти, сине
мой, бъди силен в благодатта, която е в Христос
Исус...
(2 Тимотей 2:1).

Глава

7

Силни в благодатта
Моля, вземете под внимание Сесия 7 от учебната поредица,
наред с глави 9 и 10 от книгата “Не се отказвай!”

1. Благодатта е изумителна! Тя е Божието
овластяване да живеем като Исус и да
G
утвърждаваме Неговото царство. За да получим Божията благодат, трябва да се покоряваме един на друг. Това в общи линии означава, че трябва да се обединим под една
и съща мисия. Покорството започва с Бога
и се простира към останалите. Прегледайте
взаимоотношенията си с вашия брачен партньор, работодател, колеги, църковни лидери
и членове и т.н.
На кого намирате за лесно да се покорявате? Защо? Какъв плод произвежда това?

Затвърждаване
на основното
послание

Друг важен аспект,
свързан с доброто ни
екипиране, е да имаме
практически познания
за оръжията, които
притежаваме в Христос.
Павел ни казва: Оръжията, с които ние воюваме, не са оръжия от
този свят. Напротив, те
имат божествена сила
да разрушават крепости
(2 Коринтяни 10:4 NIV).
Каква е “божествената
сила”, която разрушава
крепости? Нищо друго,
освен Божията изумителна благодат!

На кого ви е трудно да се покорявате? Защо? Какъв плод произвежда това?

Допънителни стихове за лидера на групата: Яков 4:7, Ефесяни 5:21-24, Евреи 13:17, 1 Петрово 5:5, Римляни 13:1-2.
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ДА СЕ ПОКОРЯВАШ

Думата за “покорявам се” и “подчинен съм” на гръцки е хупотасо.
Тя е преди всичко военен термин със значение “нареждам се под”
(хупо означава “под”, а тaсо - “нареждам”). Първо, когато се покоряваме, ние се нареждаме или заставаме под авторитета на друг, подчинявайки се на неговите напътствия, второ, Уебстър дефинира “покорявам се” по интересен начин като “да отстъпя или да предам себе си
и мнението си на властта на друг, без да недоволствам”. Покорството
е в основата на смирението и е мощна сила срещу противника.
Покорявайте се един на друг и бъдете облечени със смирение,
понеже Бог се противи на горделивите, а дава благодат на
смирените. Затова се смирете под мощната ръка на Бога,
за да може Той да ви възвиси своевременно.
(1 Петрово 5:5-6, NKJV).
2. Силата да се покоряваме един на друг е в Божията благодат, а
ние получаваме благодат, обличайки се със смирение. Помислете си
как всеки ден се обличате. Необходимо е целенасочено действие;
това не се случва автоматично. Размишлявайте върху долните стихове и със собствени думи накратко опишете какво означава да се
облечеш със смирението.
Вместо това се облечете с присъствието на Господ Исус Христос.
И не си позволявайте да мислите за начини, по които да
угаждате на нечестивите си желания.
(Римляни 13:14, NLT).
Нека Господ Исус да бъде толкова близо да вас, колкото са
дрехите, които носите. Тогава няма да се опитвате да
задоволявате егоистичните си желания.
(Римляни 13:14, CEV).
Бях разпънат заедно с Христос: и вече не аз живея, но Христос живее в
мен. И истинският живот, който сега имам в това тяло, е резултат от упованието ми в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си за мен.
(Галатяни 2:20, TLB).
Всички, които пазят Неговите заповеди (които се покоряват на Неговите нареждания и следват плана Му, живеят и продължават да
живеят, да стоят и) да пребъдват в Него и Той в тях. (Те позволяват
на Христос да бъде дом за тях и те са домът на Христос.) А по това
знаем, разбираме и имаме доказателство, че Той (действително)
живее и прави дома Си в нас: по (Святия) Дух, Който ни е дал.
(1 Йоан 3:24, AMP).
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СМИРЕНИЕ

Според Словото “смирение” означава “да имам скромно мнение
за себе си; дълбоко усещане за собствената си (морална) нищожност, скромност и смиреномъдрие”. Уебстър казва, че смирението
е “свобода от гордост и високомерие; акт на покорство”. Да бъдем
истински смирени означава да вярваме, да се доверяваме и да се
подчиняваме на Божието слово повече, отколкото на онова, което
мислим, чувстваме или желаем.
3. Смирението е най-важният елемент, Затвърждаване
необходим за приемането на Божията бла- на основното
годат. То не е качество, което ни е вътрешно послание
присъщо или което можем да развием сами.
Истинското смиСмирението е атрибут на Божията благодат, рение представлява
който ни се дава от Самия Христос, когато абсолютно покорство и
Неговият Дух живее в нас и ние се учим да зависимост от Бога. То
поставя Него на първо,
живеем в Него.
останалите - на второ, а
Размишлявайте върху следните думи на нас - на трето място във
всички неща. Смиреи за Исус:
нието няма нищо общо
Елате при Мен всички вие, които се трудите със слабостта, мекуи сте обременени и претоварени, и Аз ще
шавостта или липсата
на лично достойнство,
ви дам почивка. (Ще успокоя, ще облекча
и ще освежа душите ви.) Вземете игото Ми а е изцяло свързано с
това да живееш смело
върху себе си и се научете от Мен, понеже и непреклонно в силата
съм нежен (кротък) и смирен (нисш) по сър- на Божия безплатен
це, и ще намерите покой (облекчение, спо- дар на благодатта.
койствие, освежаване, отмора и блажено
спокойствие) за душите си. Понеже Моето
иго е благотворно (полезно, добро - не сурово, тежко или притискащо, а удобно, благо и приятно) и бремето
Ми е леко и лесно за носене.
(Матей 11:28-30, AMP).
Исус знаеше, че е дошъл от Бога и че ще се върне при Бога. Той също
така знаеше, че Отец Му е дал пълна власт. Затова по време на вечерята Исус се изправи, свали горната Си дреха и върза кърпа около
кръста Си. Сложи малко вода в една голяма купа. Тогава започна да
мие краката на учениците Си и да ги изтрива с кърпата, която носеше.
(Йоан 13:3-5).
Нека същото отношение, цел и (смирен) ум бъдат във вас, каквито
бяха в Христос Исус (нека Той да бъде ваш пример за смирение),
(AMP) Въпреки че беше Бог, Той не считаше равенството с Бога за
нещо, за което трябва здраво да се държи. Вместо това се отказа
от божествените Си привилегии; зае смирената позиция на роб и бе
роден като човешко същество. Когато се появи в човешки образ, Той
смири Себе Си в покорство към Бога и умря със смърт на престъп-
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ник на кръста. Ето защо Бог Го издигна до място на най-висока чест
и Му даде името, което е над всяко друго име.
(Филипяни 2:5-9, NTL).
Каква картина на благодатта предизвикват тези стихове върху екрана на сърцето ви?

Поставяне
на стандарт
“Тук виждаме корена и характера на
истинското смирение...
Трябва да се учим от
Исус, който е кротък и
смирен по сърце. Той
ни учи кое дава тласък
и сила на истинското
смирение: осъзнаването, че абсолютно всичко зависи от Бога и че
нашата работа е да се
предадем в ръцете Му
в съвършено покорство и зависимост изцяло решени да не
бъдем и да не правим
нищо от себе си. Това е
животът, който Христос
дойде да разкрие и да
даде... понеже пребъдващият в нас Христос
ще живее този живот,
кротък и смирен”.
Андрю Мъри
“Вярвам, че Бог
желае да направи
целия този идеал за
смирението реален за
нас, при което ние дотолкова ще осъзнаем
човешката безпомощност и недостатъчност,
че вече няма да разчитаме на човешките
планове, на човешките
начини и енергия, но
постоянно ще търсим
от Бога Неговата мъдрост, Неговата сила и
Неговата вседостатъчност във всичко”.
Смит Уигълсуърт

4. Много е важно да осъзнаем стойността на истинското смирение. Отделете малко
време, за да прочетете бавно дефиницията. В кои области на живота ви е трудно да
смирите себе си и да се доверите на Бога?
Обикновено страхът е основната причина за
липсата на доверие. Молете се и искайте Бог
да ви покаже от какво се страхувате и защо.
После се предайте в Неговите ръце.
Областите, в които ми е трудно да се доверя на Бога, са:
Бог ми показва, че се безпокоя и се страхувам, защото:
Поисках от Господа помощ и той ме избави от всичките ми страхове. Гледайте към
Господа! Ще светите като слънцето и никога
няма да се червите от срам.
(Псалм 34:4-5).
5. Гордостта е обратното на смирението и никой не е имунизиран срещу заразното й влияние - дори и онези, които
са близо до Бога. Луцифер беше близо до
Бога, служейки като мощен ангел в Неговото
присъствие. Но когато в сърцето му се намери нечестието на гордостта, Бог го изхвърли.
G

Размишлявайте върху посланието на
следните стихове:
Тези шест неща мрази Господ, даже седем
са мерзост за Него: горд поглед (духът,
който кара човек да надценява себе си, а да
подценява останалите)...
(Притчи 6:16-17, AMP).
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Ти смъмряш гордите - проклетите, които се отдалечават от Твоите заповеди.
(Псалм 119:21, NKJV).
Гордостта предшества разрухата, а надигнатият дух - падението.
По-добре е да бъдеш нисш по дух сред угнетените, отколкото да
делиш плячка с гордите.
(Притчи 16:18-19, NIV).
Гордостта води до конфликт; онези, които приемат съвет, са мъдри
(Притчи 13:10, NLT).
Когато дойдат надигане и гордост, идват и празнота и срам, но смирените (онези, които са скромни, които са били очистени или издялани чрез изпитания и са се отрекли от себе си) ще имат изпитана,
божествена мъдрост и стабилност.
(Притчи 11:2, AMP).
Какво ви показва Бог за гордостта - какво я поражда, до какво води
тя и как може да бъде избегната?
Допълнителни стихове за лидера на групата: падението на Луцифер е записано
в Исая 4:12-17 и Езекиил 28:11-19.

ГОРДОСТ

Думата “горд” означава “да демонстрираш, че си над останалите, превъзходен; да имаш надменна преценка за своето състояние
или заслуги; да презираш останалите или да се отнасяш към тях
с неуважение”. Синонимите на думата включват надут, самодоволен и себеправеден. Гордостта се изразява в надменно поведение,
грубост и раздразнителност.
G

6. Словото нееднократно свързва гор- Затвърждаване
достта с неверието, а смирението - с вяра- на основното
та. Поспрете и размислете върху смисъла послание
на тези думи. Каква според вас е връзката
Гордостта е много
между гордостта и липсата на вяра в Бога и измамна. Тя е найефективното оръжие на
между смирението и вярата?
Връзката между гордостта и неверието е:

Връзката между смирението и вярата е:

мрака, което пречи на
хората да финишират
успешно. Гордите са
заслепени, понеже не
могат да видят вражеските настъпления.
Когато издигнем собственото си мнение над
Божието, изпадаме в
гордост, изгубваме задната си стража и гърбът
ни остава незащитен.
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Поставяне
на стандарт
“Има един порок, от
който нито един човек
на света не е свободен;
който всеки на този свят
ненавижда, когато го
забележи в някой друг; и
за който едва ли някой,
освен християнина, счита себе си за виновен...
Основният порок, найголямото зло, е гордостта. Липсата на целомъдрие, гневът, алчността,
пиянството и други такива са нещо дребно в
сравнение с него: чрез
гордост дяволът стана
дявол; гордостта води
към всеки друг порок: тя
е изцяло антибожественият начин на мислене...
Ако си горд, не можеш
да познаеш Бога. Гордият човек винаги гледа
от високо на нещата и
хората; и, разбира се,
когато гледаш от високо,
не можеш да забележиш
онова, което е над теб”.
К. С. Луис

Затвърждаване
на основното
послание

Да бъдем облечени
в смирение означава
да бъдем облечени в
Неговото всеоръжие, а
не в нашето собствено.
Първо Петрово 5:5-6
заповядва: Облечете
се в смирение... Затова, смирете се под
мощната ръка на Бога.
В Писанията ръката на
Бога винаги говори за
Неговата способност,
сила и мощ - това е
Неговото всеоръжие.

G
7. Прочетете историята за оглеждането
на Обещаната земя от израилтяните в Числа
13:27-33 и 14:6-9. На какво десетте съгледвачи се фокусираха и основаваха надеждата си за победа и защо това отношение бе
горделиво? За разлика от тях, на какво се
фокусираха и основаваха надеждата си за
победа Исус Навин и Халев? Защо определяме техния отклик като смирен и изпълнен
с вяра? Какво ви говори това?

Десетте съгледвачи се фокусираха и основаваха надеждата си за победа на:

Халев и Исус Навин се фокусираха и основаваха надеждата си за победа на:

Този пример за гордост и неверие срещу
смирение и вяра ми говори за:

Има път, който изглежда прав в очите на
човека, но накрая води до смърт.
(Притчи 14:12, NIV).
8. При всички случаи ние уповаваме или
на Бога, или на човека. Да уповаваме на човек означава да уповаваме на себе си и на
онова, което можем да направим със собствените си способности. Внимателно прочетете долните пасажи и открийте благословенията от смиреното упование на Бога и
проклятията от упованието на човек. Кое от
двете виждате да се проявява по-често във
вашия живот?
Аз, Господ, съм поставил проклетия върху
онези, които се отвръщат от Мен и уповават
на човешка сила. Те ще изсъхнат като храст
в солена пустинна почва, където нищо не
може да вирее. Но Аз ще благословя онези,
които уповават на Мен. Те ще бъдат като
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дървета, растящи до поток - дървета, чийто корени се простират надолу към водата, и чийто листа са винаги зелени. Те принасят плод
всяка година и липсата на дъжд не ги смущава.
(Еремия 17:5-8, CEV).
Уповавай на ГОСПОДА с цялото си сърце; не разчитай на собственото си разбиране. Търси волята Му във всичко, което вършиш, и
Той ще ти показва по кой път да поемеш. Не се впечатлявай от собствената си мъдрост. Вместо това се бой от Господа и се отклонявай
от зло. Тогава ще имаш изцеление за тялото си и сила за костите си
(Притчи 3:5-8, NLT).
Благословенията от покорното упование на Господа са:

Проклятията от неразумното упование на
човека са (включително и благословенията,
които пропускам):

Допълнителни стихове за лидера на групата:
Притчи 28:26, Псалм 146:3-10.

Поставяне
на стандарт
“Нищо не поставя
човека толкова надалеч
от обсега на дявола,
колкото смирението”.
Джонатан Едуардс

Онези, които смятат, че могат да се справят сами, в крайна сметка сe
отдават на измерване на собствената си морална сила, но не стигат
до упражняването й в реалния живот. Онези, които се доверяват на
Божието действие в себе си, откриват, че Божият Дух е в тях - вдъхващ живота на Бога! Самовглъбяването в тези случаи е задънена
улица; вниманието към Бога ни извежда на открито, въвежда ни в
просторен, свободен живот. Фокусирането върху “аз”-а е обратното
на фокусирането върху Бога. Всеки, който е изцяло вглъбен в себе
си, пренебрегва Бога и в крайна сметка мисли повече за своето “аз”,
отколкото за Бога. Такъв човек пренебрегва онова, което Бог е, и
онова, което Той прави. А Бог не обича да бъде пренебрегван.
(Римляни 8:5-8, Мessage).
9. Доколко е важно за вас собственото ви мнение и мнението на
другите? Що се отнася до финансите, здравето, служението, политиката, родителството и т.н., кой има последната дума в живота ви
- вие, вашите приятели, семейството ви или Бога? Когато някой ви
поиска съвет, какво му предлагате - вашето мнение или Божието слово? По какъв начин тази сесия за смирението ви провокира?
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Облечете (препашете) себе си, всички вие, със смирение (като с облекло на войник, така че нищо да не може да ви лиши от защитата
му, със свобода от гордост и самонадеяност) един към друг. Понеже
Бог застава срещу горделивите (арогантните, надменните, пренебрежително настроените, самонадеяните, самохвалците) - (и им се
противопоставя, осуетява намеренията им и ги поразява), но дава
благодат (благоволение, благословение) на смирените.
(1 Петрово 5:5, AMP).
10.Словото заявява, че Бог се противопоставя на горделивите и
осуетява намеренията им. Намирате ли се в ситуация, при която като
че ли се блъскате в тухлена стена - искате да се придвижите напред, но не можете? Ако е така, смирете се пред Бога и се молете.
Поискайте да ви покаже как е настроено сърцето ви в конкретната
ситуация. Ако ви открие, че във вас има отношение на гордост, възможно е сам Той да ви се противопоставя. Покайте се и Го помолете
да ви даде мъдрост и благодат, за да реагирате смирено. Запишете
си онова, което Той ви открива.
Примерна молитва
Отче, моля Те да ми простиш, че съм ходил в гордост. Прости
ми, че съм бил груб и раздразнителен към останалите. Благодаря
Ти за Твоята милост и прошка и че ми даваш по-добро разбиране
за смирението. Продължавай да разширяваш разбирането ми и да
развиваш тази скъпоценна добродетел в мен. Помогни ми всеки
ден да казвам, че не аз живея, а че Ти, Исусе, живееш в мен чрез
силата на Твоя Дух. Дай ми нужната благодат да се покорявам на
онези, с които съм свързан. Помогни ми да Ти се доверявам изцяло и да не разчитам на собственото си разбиране. Не искам да
съм фалшив; искам да съм истински. Обичам Те, Отче. В името на
Исус, амин.
Седмично
предизвикателство
Всички ние вече сме преживявали чудеса в живота си, най-великото сред които е нашето изкупление от греха и смъртта. Като си припомняме Божието дело, ние сме в състояние да оставаме смирени
и зависими от благодатта Му, когато ни връхлитат трудности. Тази
седмица споделете свидетелството за онова, което Бог е направил
за вас, поне с трима души. Разказът ви ще насърчи вашите братя и
сестри във вярата и ще привлече към Бога онези, които са надалеч
от Него, а вие ще бъдете укрепени в духа си, когато си припомняте за
Неговото дело в живота ви.
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Ден 1: СМИРЕНИЕТО Е ДА УПОВАВАШ НА БОГА
Аз ще отмахна всички горди и надменни хора от сред вас... Ще останат скромните и смирените, защото те уповават на името на Господа.
(Софония 3:11-12, NLT).
Вярата и упованието са едно и също нещо. Вярата е упование в
Бога. Всичко - имам превид всичко - което получаваме от Бога, идва
чрез вяра. Заради непонятната Си любов, Той изпрати Исус да умре
на наше място и да плати цената за нашите грехове, за да можем
да бъдем помирени с Него завинаги. Това е Евангелието с две думи
- Йоан 3:16. Но за да получим този безценен дар, ние трябва да повярваме, че онова, което Той казва в Словото Си, е истина. Това е
упование. Всичко се свежда до упованието.

УПОВАНИЕ

Да уповаваш означава “да се довериш на; да разчиташ или да
си уверен в почтеността, честността, приятелството или стабилните принципи на друг човек”. Когато уповаваме на Бога, ние се доверяваме на Неговото слово. Синонимите на “уповавам” включват
“имам вяра в, вярвам в, разчитам на, завися от, очаквам, надявам
се, осланям се на, сигурен съм за”.
В Колосяни 1:4 Библията определя вярата така: Защото сме чули
за вашата вяра в Христос Исус (облягането на цялостната ви човешка личност на Него с абсолютно упование в Затвърждаване
Неговата сила, мъдрост и благост)... (AMP). на основното
Бог е достоен за вашето упование! Об- послание
винявали ли сте Го за неща, за които в поВ Словото Божията
следствие сте разбрали, че са били атаки от ръка винаги говори за
противника? Избройте някои от нещата, за Неговата способност,
които сте уповавали на Бога и Той ви е дал. сила и мощ; тя е Неговата защита. На пракРазмишлявайте върху Неговата вярност!
тика ние трябва да се
Личните преживявания, които са в противоречие със Словото, могат да се превърнат в огромна пречка за упованието в Бога.
Сещате ли се за някакво ваше преживяване
или за преживяване на ваш близък, което се
опитва да постави под въпрос Божията истина? Какво е то и какви стихове можете да
откриете, които да укрепят вярата ви и да оспорят дадения аргумент?

смирим под Божията
мощ и сила, отказвайки
да позволим на собствените си човешки идеи
и преживявания (наши
и на останалите) да се
издигат над Божието
слово. Вместо това
ние вярваме в Божието слово, независимо
от нашите естествени
аргументи и логика, и
позволяваме то да определя действията ни.
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Ден 2: СМИРЕНИЕТО Е ДА ИМАШ СТРАХ ОТ ГОСПОДА
Истинското смирение и страхът от Господа водят
към богатство, почит и дълъг живот.
(Притчи 22:4, NLT).
Да имаш страх от Господа не означава да трепериш от Него. Означава да Го почиташ и уважаваш със страхопочитание към онова, което Той е. Означава да Му се възхищаваш и да го зачиташ, знаейки, че
Той е всичко онова, което казва, че е и че ще направи всичко, което
казва, че ще направи. Соломон заяви: Страхът от Бога е училище за
квалифициранe в живота - първо се учиш на смирение, а после преживяваш слава (Притчи 15:33, Message).
Когато се боим от Господа, ние не поставяме други “богове” над
Него - Той заема най-почетното място в живота ни. Когато се боим от
Господа, най-напред търсим Неговото царство и Му даваме първите
плодове от доходите си. Готови сме да проявяваме милост и прошка
към другите и искаме да Му угаждаме във всичките си пътища. Ако
съгрешим, не бягаме от Него; втурваме се към Него, за да се помирим. Действително страхът от Господа е началото на мъдростта!
С ваши думи обяснете как страхът от Господа
е тясно свързан със смирението. Как
Поставяне
гордостта
разкрива липсата на благочестив
на стандарт
страх?

“Страхът от Господа
не е някаква преходна
фаза от развитието
ни. Страхът от Господа
е неизменна част от
ходенето ни с Бога,
пламенно извиращ от
сърца, които копнеят
да са близо до Бога и
да бъдат като Него”.
Найл Т. Андерсън
и Рич Милър

Размишлявайте върху Псалм 34:11-14,
Второзаконие 10:12-13 и Притчи 8:13. Как
тези стихове ви помагат да разберете по-добре страха от Господа?

Бавно прочетете Псалм 104, 147:4-5 и Исая 40:12, 66:1-2. Как размишлението върху величието на Бога ви смирява и поражда във вас
почтителен страх?

За повече по темата вижте обучителния курс на Джон “Страхът от Господа”.

За допълнително изучаване: благословенията, следващи страха от Господа:
Псалм 25:12-14, 31:19, 33:18-19, 34:7-10, 103:11-13, 112:1-3, 115:11-13, 128:1-4, 145:19;
Притчи 10:27, 14:26-27.
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Ден 3: СМИРЕНИЕТО Е ДА ХОДИШ В ЛЮБОВ
И ходете в любов, (като се цените и се радвате един на друг)
както Христос ни възлюби
(Ефесяни 5:2, AMP).
Нищо не донася по-голяма наслада на нашия небесен Отец от
това да вижда децата Си да ходят в любов. Сред всички плодове на
Духа, любовта заема най-важно място. Божията любов, демонстрирана чрез Христос, е истинско смирение. Преди да отиде на кръста
Исус ни каза “да се обичаме” четири пъти за по-малко от двадесет и
четири часа. Очевидно това е важно.
Всяко богоугодно качество произтича от Божията любов. Нуждаем се от любов, за да бъдем мили и търпеливи, да прощаваме на
другите и да се стремим към мир. Без любов няма спасение или праведност в Христос. Това има смисъл, ако осъзнаем, че Бог е любов
(вж. 1 Йоан 4:8). Не става въпрос само за нещо, което Той прави, а за
онова, което Той е.
Как изглежда любовта? Първо Коринтяни 13:4-8 (AMP) ни предлага едно много силно описание. Бавно прочетете този пасаж:
Любовта издържа дълго и е търпелива и мила; любовта никога не
завижда и не прелива от ревност, не е горделива или славолюбива,
не се държи надменно.
Тя не е самомнителна (надменна и изпълнена с гордост); не е груба (невъзпитана) и не се държи неподобаващо. Любовта (Божията
любов в нас) не настоява за собствените си права и за собствения
си начин, защото не е себична; не е докачлива, раздразнителна или
злопаметна; не държи сметка за причиненото й зло (не обръща внимание на претърпяна неправда). Не се радва на несправедливостта
и неправдата, но се радва, когато побеждават правдата и истината.
Любовта претърпява всичко и винаги е готова да вярва най-доброто за всеки човек, надеждите й не избледняват при каквито и да било
обстоятелства и тя претърпява всичко (без да отслабне). Любовта
никога не пропада (никога не намалява, не остарява и не изчезва).
По какъв начин са свързани любовта и смирението? Как любовта
е противоположна на гордостта?

Бог ни обича и ни дава Своята любов, за
да можем да обичаме останалите (вж. Римляни 5:5; 1 Йоан 4:19). Прочетете 1 Солунци
3:12 и 1 Йоан 4:12, 16-17 и опишете как Неговата любов нараства в нас.

Поставяне
на стандарт
“Любовта е плод,
който расте по всяко
време и е достъпен
за всяка ръка. Всеки
може да го откъсне без
ограничение”.
Майка Тереза
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Ден 4: СМИРЕНИЕТО Е ДА ПРЕСЛЕДВАШ МИРА
Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички.
(Римляни 12:18, АМP).
Бог ни е дал обувките на мира като част от нашето всеоръжие.
Трябва да стоим твърдо и да носим мир навсякъде, където отидем.
Бог казва: Стремете се към мир (хармония, отсъствие на страхове,
бушуващи страсти и морални конфликти) и го търсете ревностно (Не
само желайте мирни взаимоотношения с Бога, с околните и със себе
си, но ги преследвайте, тичайте след тях!) (1 Петрово 3:11, AMP). Мирът произвежда единство и освобождава Божията сила. Докато гордостта държи на своето и е загрижена единствено за “аз”-а, мирът
мисли най-напред за Бога, после за останалите и оставя “аз”-а на
последно място.
Внимателно размислете върху мъдростта на тези стихове, обещаващи мир.
Не си мислете, че сте по-добри, отколкото в действителност сте.
Бъдете честни във вашата самопреценка, като измервате себе си
според вярата, която Бог ни е дал.
(Римляни 12:3, NLT).
Живейте в хармония помежду си; не бъдете надути (надменни, горделиви, недостъпни), но с готовност се приспособявайте към (хората, нещата) и се предавайте на скромни задачи. Никога не надценявайте себе си и не бъдете мъдри в собствените си очи.
(Римляни 12:16, AMP).
Умолявам ви да живеете по начин, подобаващ на хората, които Бог
е избрал да бъдат негови. Винаги бъдете смирени и кротки. С търпение си претърпявайте един на друг и се обичайте. Старайте се да
позволявате на Божия Дух да пази сърцата ви единни. Правете го,
като живеете в мир.
(Ефесяни 4:1-3, CEV).
Какви основни принципи на смирение се срещат в тези стихове?

Прочетете думите на Исус в Матей 6:14-15 и Марк 11:25-26. Какъв
жизненоважен принцип на мира е разкрит там? Каква връзка има
това със смирението?

Има ли някого, с когото ви е трудно да живеете в мир? Представете ситуацията на Бога и се молете за нея. Помолете Го да ви
прости, че сте задържали непростителност, и поискайте да благослови живота на дадения човек. Правете това всеки път, когато негативните мисли и чувства се връщат. С времето те ще изчезнат.

За допълнително
изучаване:
насърчение да
живеем в единство:
1 Коринтяни 1:10;
2 Коринтяни 13:11;
Филипяни 1:27;
1 Петрово 3:8-12.
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Ден 5: СМИРЕНИЕТО Е СЕБЕОТРИЦАНИЕ
Тогава Исус каза на учениците: Ако някой от вас иска да бъде Мой
последовател, трябва да остави настрана егоистичните си амбиции,
да вдигне кръста си и да Ме последва.
(Матей 16:24-25, NLT).
Смирението се равнява на себеотрицанието. Исус Христос бе
олицетворение и на двете. От момента, в който напусна небето, до
времето, когато се завърна, животът Му бе фокусиран върху едноединствено нещо: да изпълнява волята на Отец. В Словото не веднъж е отразено Исус да казва неща като: Слязох от небето да върша
не Моята воля, но волята на този, който Ме е пратил (Йоан 6:38, NIV).
Исус имаше една задача, една прицелна точка - която Го тласкаше да върши волята на Отец, дори да даде живота Си. Нека всички
ние да се научим да живеем смирено и да носим слава на Отец във
всичко, което правим.
Размишлявайте върху посланието на това изумително изявление:
Аз не мога да правя нищо от Себе Си (независимо, по собствена воля
- но само онова, на което Ме учи Отец и за което Ми дава инструкции). Отсъждам според онова, което чувам (решавам според както
Ми е наредено. Както дойде гласът към Мен, така решавам), и отсъждането Ми е правилно (справедливо, праведно), понеже не търся и не
следвам собствената Си воля (нямам желание да върша онова, което
е угодно на Мен, собственото Си намерение, собствената Си цел), но
единствено волята и желанието на Отец, Който Ме е пратил.
(Йоан 5:30, AMP).
Задайте си три въпроса и отговорете честно:
Какво задвижва живота ми? Какво ме мотивира да ставам от леглото всяка сутрин и да върша онова, което върша?

Дали живея егоистично или всеотдайно? Какви доказателства
мога да приведа в подкрепа на отговора си?

Дали влияя на останалите за вечността? Ако е така, как? Ако ли
не, какво бих могъл да направя, за да променя това?

Притихнете пред Господа и поискайте да ви даде прозрение. Той ви обича много и желае
да ви даде пълноценен живот, надхвърлящ и най-смелите ви мечти.
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Ден 6: СМИРЕНИЕТО Е ПЪЛНА ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА
Аз съм лозата. Вие сте клоните. Онези, които живеят в Мен докато
Аз живея в тях, ще принасят много плод. Но без мен, не можете да
принесете нищо.
(Йоан 15:5, GW).
Едно новородено бебе стои безпомощно в ръцете на майка си.
Плаче, когато е гладно, тъй като не може само да се нахрани. Плаче,
когато трябва да бъде изчистено. Плаче, за да бъде стоплено и успокоено. Само каква картина на пълна зависимост! Ние сме зависими
от Бога по подобен начин. Въпреки че израстваме и се учим да издигаме Божието царство, ние оставаме зависими от Него. Защо? За да
останем смирени.
Защото в Него ние живеем, движим се и съществуваме.
(Деяния 17:28, AMP).
Размишлявайте върху посланието на следните стихове:
Ние (християните) ... не полагаме увереността или зависимостта си
(върху онова, което сме) по плът и върху външни привилегии, физически предимства или повърхностни изяви.
(Филипяни 3:3, AMP).
Защото знам, че нищо добро не живее... в плътта ми. Мога да желая
онова, което е правилно, но не мога да го изпълня.
(Римляни 7:18, AMP).
Духът е, Който дава живот (Той е Дарителят на живот); плътта
не ползва никак (от нея няма полза). Думите (истините),
които ви говоря, са дух и живот.
(Йоан 6:63, AMP).
Каква смиряваща перспектива относно вашата плът ви разкрива
Бог? Как Филипяни 4:13 донася баланс и насърчение?

Поставяне
на стандарт
“Повтарят ни колко
мимолетен е животът
ни - подобно на роза
повяхва и чезне; тогава
нека да вършим добро
докато настоящето е
наше, да бъдем полезни докато сме тук”.
Фани Крозби

Намирате ли се в ситуация, която ви напомня за пълната ви зависимост от Бога?
Ако е така, накратко опишете как това ви провокира. После притихнете пред Господа. Помолете Го да ви укрепи със Своята благодат
и да ви даде да надзърнете в славата, която
развива във вас.
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ОБОБЩЕНИЕ НА СЕСИЯТА

Като Божие дете, ти си във война. Но Бог те е екипирал с оръжията на благодатта. Смирението е едно от тези оръжия. То ти помага
да бъдеш непреклонен. Обличайки се в смирение - като позволяваш
на Исус Христос да живее Своя живот чрез теб - ти можеш да бъдеш
овластен с Божията благодат.

Бележки

Затова, след като сме заобиколени от такова огромно множество свидетели
на живота на вяра, нека
да се освободим от всеки
товар, който ни забавя,
особено греха, който толкова лесно ни препъва. И
нека тичаме с търпение в
състезанието, което Бог е
поставил пред нас
(Евреи 12:1, NLT).

Глава

8

Изхвърлете излишния товар
Моля, вземете под внимание Сесия 8 от учебната поредица,
наред с глава 11 от книгата “Не се отказвай!”.

1. Нашият християнски живот е като про- Затвърждаване
бягването на маратон. За да поддържаме на основното
стабилно темпо и да изминем разстоянието, послание
ние трябва да изхвърлим всеки ненужен тоТова е факт, който
вар. Поспрете и размислете. Какви ненужни се потвърждава отнозанимания, настройки, взаимоотношения во и отново в Божието
или умствени нагласи възпрепятстват или слово: Ако искаш да
застрашават напредъка ви в Христос? Как- осъществиш предвидево ви посочва Святият Дух и какви мерки ви ното от Бога пътуване,
трябва да повериш на
подтиква да вземете?
Него товара от грижите
Ненужните товари, които Святият Дух ми и притесненията си.
Неговият път често се
показва, са:
разминава с очаквани-

ята ни за сигурност и
удобство, но пък е път
на приключения, вяра и
голяма награда.

Помислете: Какво ви разконцентрира, ограбва времето
ви и отмества фокуса ви от Бога и от онова, към което Той
ви е призовал?

Планът на действие, който Той иска да предприема, за да изхвърля тези товари, е:

Помислете: Как можете да елиминирате тези неща, да олекотите своя товар и да укрепите духа си, за да стигнете успешно до финала?

2. Бог също така иска да отхвърлим всеки грях, който лесно ни сплита и препъва. Поспрете и размислете. В какъв грях (грехове) изпадате
лесно? Дали това са нечисти мисли или притеснение и страх? Клюкарство или обидчивост? Помолете Господа да ви открие какъв е конкретният грях, защо се впримчвате лесно в него и как да го избегнете.
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Поставяне
на стандарт
“Отхвърлете всяка
прекомерна привързаност и загриженост за
тялото и за настоящия
живот и свят. Прекомерната (прекалена) грижа
за настоящия живот,
или любовта към него,
е смъртоносен товар за
душата, който я тегли
надолу, когато тя трябва да се издига нагоре,
и я дърпа назад, когато
тя трябва да се придвижва напред; прави
задълженията и трудностите по-тягостни и
по-тежки, отколкото би
трябвало да бъдат”.
Матю Хенри

Грехът (греховете), който ме сплита е:

Причината, поради която лесно се поддавам на това и начинът, по който мога да го
избегна:

Затова се смирете (понижете, снижете
собствената си преценка) под мощната
ръка на Бога, за да може Той да ви издигне
своевременно, като възложите всяка ваша
грижа (всичките си притеснения, всичките си
тревоги, всичките си безпокойства веднъж
завинаги) на Него, понеже Той се грижи за
вас с нежност и бдителност
(1 Петрово 5:6-7, AMP).
3. Понякога ненужните товари, които ни обременяват, са житейските грижи. Това са нещата, предизвикващи безпокойство, притеснение, съмнение или страх. Какво по принцип ви отеготява, като
задушава Христовия живот във вас и ограбва вашия мир, радост,
търпение и самоконтрол?
Грижите, които задушават Христовия живот в мен и ме отеготяват, са:

Сега се помолете на глас, предайте грижите си на Исус и приемете Неговия мир. Поискайте благодат, за да можете да Му се доверите и да се фокусирате върху нещата, които ви
е призовал да правите. Не спирайте докато не усетите, че товарът наистина се е вдигнал.

“ДА ВЪЗЛОЖИШ ГРИЖИТЕ СИ”

Думата, преведена като “възлагам”, идва от гръцката епирипто,
образувана от епи и рипто. Епи означава “върху или в горната част
на нещо”; рипто - “да запратя, да хвърля или да метна”, което често
изразява идеята за действие, което се извършва “енергично и с
голяма сила”. В светската литература тази дума се използва, за
да опише как някой пътник сваля от раменете си дреха, торба или
излишен багаж и ги хвърля на гърба на товарното животно, което
може да е камила, магаре или кон.
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Думата “грижи” идва от гръцката меримнa със значение “безпокойство”. Тя описва всеки проблем, страдание, трудност, беда или
заплетено обстоятелство, надигащи се в живота ни. С две думи, да
възложиш грижите си означава “енергично да хвърлиш всичко, което
ти причинява безпокойство или притеснение, на раменете на Исус и
да Го оставиш Той да го носи”. Защо? Защото Го е грижа за теб!
G

4. Исус не иска да се притесняваме и за най-естествените нужди,
касаещи нас и семействата ни. Вместо това иска да възложим грижите си на Него. Актът на възлагане на грижите е белег на смирение.
Опитите ни да подредим нещата и сами да се грижим за себе си е
белег на гордост. Внимателно прочетете Матей 6:25-34. Какво ви говори Господ за безпокойството?

5. Бог е определил специално „трасе“ точно за вас. То е свързано с изгарящото желание, което Той е вложил в сърцето ви. Какво
усещате, че Бог ви призовава да направите?
Как Той го е потвърдил? Как вие се кооперирате с Него за изпълнението му?
Уповавам на Теб, о, Господи; казвам: “Ти си
мой Бог.” Времената ми са в Твоите ръце;
избави ме от противниците ми и от онези,
които ме преследват. Нека лицето Ти осияе
върху слугата Ти; спаси ме в милостта Си.
(Псалм 31:14-16, NIV).

G

6. Когато Бог говори нещо на сърцето ни,
но то не се изпълни веднага, понякога ние
се опитваме да помогнем на Бога да го осъществи. Това също е грижа, която трябва да
възложим на Него, понеже времената ни са
в Неговите ръце. Опитвате ли се да помогнете на Бога и да достигнете съдбата си чрез
собствени усилия? Какво можете да научите

Поставяне
на стандарт
“Божият план не
предвижда да стоите
будни през нощта, да
се мятате в леглото и
да се питате: Как ще
си платя сметките, ако
загубя работата си?
Какво ще правя, когато се пенсионирам,
ако фондовият пазар
продължава да бележи
спад? Как ще се грижа
за семейството си, ако
компанията ми банкрутира? Или каквото и да
е друго притеснение...
От кора до кора, Библията излиза с ясното
послание, че Бог е Този,
който се грижи за вашите нужди. Няма нужда,
която да е прекалено
голяма, прекалено
сложна или прекалено
сериозна, та Исус да не
може да я посрещне!”.
Чарлз Стенли
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от примера на Авраам и Сара, което да приложите в живота си? (вж.
Битие 16, 21:8-13 и Галатяни 4:22-31).

Поставяне
на стандарт
“Плътта също може
да стане религиозна и
да се опитва да помага
на Бога. Авраам и Сара
са идеален пример за
това през годините, в
които чакаха Бог да
изпълни обещанието Си
и да им даде дете... Мотивите на Авраам и Сара
бяха добри. Но обърнете
внимание, че дори когато използвате плътта,
за да направите нещо
добро, Бог го отхвърля”.
Тони Еванс

Затвърждаване
на основното
послание
В различни моменти
от живота ни всеки от
нас трябва да избира
между сигурността и
съдбата. Дали ще изберем пътя, водещ към
истинска значимост,
или ще се опитваме
да подсигурим благосъстоянието си? Ако
избереш пътя на самосъхранението, краят
му няма да е отредената ти от Бога съдба.
Може и да успееш да
поддържаш удобството
и сигурността си, но в
крайна сметка, пред
Христовото съдилище,
ще откриеш пълнотата
на живота, с който си
се разминал.

7. Да си готов да вършиш онова, за което смяташ, че Бог те е призовал, е важно,
но да не служиш никъде, докато не се появи
идеалната възможност, е неразумно. Какви
възможности е поставил Бог пред вас? Служите ли Му в някоя от тях? Ако не го правите,
защо? Какво чакате?

Ако очакваш съвършени условия, никога
няма да свършиш нищо.
(Еклисиаст 11:4, TLB).
8. Когато направим крачка в покорство
към словото на Бога, ние преживяваме Неговото чудотворно снабдяване. Опишете три ситуации, при които Бог е подействал във ваша
полза. Как тези спомени поддържат вярата ви
жива, а сърцето ви чувствително към Него?
Бог се намеси, когато:

Бог се намеси, когато:

Бог се намеси, когато:
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Бог е верен (надежден, заслужаващ доверие и затова винаги изпълнява обещанията
Си и на Него може да се разчита); от Него
бяхте призовани в общение и партньорство
с Неговия Син Исус Христос, нашия Господ.
(1 Коринтяни 1:9, AMP).
9. Дали сте подложени на атака докато
изпълнявате онова, за което Бог ви е призовал? Вдигнете своя щит на вярата и размахайте меча на Духа. Помолете се и поискайте от Святия Дух да ви припомни конкретни
стихове (реми), които Той е оживотворил за
вас и които са подходящи за настоящата ви
ситуация. Запишете си ги и ги изговаряйте
на глас върху живота си и срещу врага.
Ремите, които Святият Дух ми е давал,
включват:

Поставяне
на стандарт
“(Бог) е верен в
Своята любов... Той е
верен спрямо целта Си;
не започва дело, което
да остави незавършено. Той е верен спрямо
взаимоотношенията
Си. Като баща, не ще
се откаже от децата Си;
като Приятел, не ще отхвърли хората Си; като
Творец, не ще остави
делото на собствените
Си ръце. Той е верен
на обещанията Си и
никога няма да допусне
ни едно от тях да се
провали в живота на
който и да е вярващ”.
Чарлз Х. Спърджън

Поставяне
на стандарт
10. Когато ви връхлетят проблеми, Бог не
иска да се тревожите, да изпадате в паника или да се оплаквате. Вместо да следвате
инстинктите си и да реагирате отрицателно,
Бог желае да изберете да действате по положителен начин, като вярвате, че Той ще
ви даде победа в дадената ситуация.
Размишлявайте върху посланието на
следните стихове. Нека те да се врежат в
съзнанието ви.
Не се притеснявайте за нищо, а се молете
за всичко. Кажете на Бога от какво имате
нужда и Му благодарете за всичко, което
Той е направил. Ако направите това, вие
ще преживеете Божия мир, който е далеч
по-прекрасен от това, което човешкият ум
може да разбере. Неговият мир ще пази

“Римляни 10:17 ни
показва, че материалът,
използван за изграждане на вярата, е нещо
повече от четенето на
Божието слово: Вярата идва от слушане, а
слушането от Божието
слово. В този стих “слово” не е логос, а рема.
Вярата идва конкретно
от слушането на рема...
Ако не за друго, трябва
внимателно да изучавате Библията - от Битие
до Откровение - за да
предоставите на Святия Дух материала, от
който се нуждае, за да
действа. А после, докато чакате пред Господа,
Святият Дух ще влага
вярата Си във вас”.
Д-р Пол Йонги Чо
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сърцата и умовете ви, докато живеете в Христос Исус. А сега, скъпи
братя и сестри, позволете ми да кажа още нещо в края на това послание. Насочете мислите си към онова, което е истинно, благородно
и почтено. Мислете за онова, което е чисто, прекрасно и възхитително. Мислете за онова, което е превъзходно и достойно за похвала.
(Филипяни 4:6-8, NLT).
Потопете живота си в Божията реалност, в Божиите начинания, в
Божието снабдяване. Не се притеснявайте, че ще изпуснете нещо.
Ще видите, че всичките ви ежедневни човешки нужди ще бъдат
посрещнати. Насочете цялото си внимание към онова, което Бог
върши в момента, и не се занимавайте с онова, което може да се
случи или да не се случи през утрешния ден. Бог ще ви помогне да
се справите с всяка трудност, когато му дойде времето.
(Матей 6:33-34, Message).
С каква нова реакция можете да замените безпокойството и страха, взимайки под внимание тези стихове?

Затвърждаване
на основното
послание

Нашият Отец знае
кой е най-добрият курс
на обучение за всеки
от нас и макар трудностите да не идват
от Него, Той ги допуска, за да ни направи
по-силни за отредената ни съдба. Не
осуетявайте процеса
на вашето обучение.
Изпитанията, пред
които се изправяте
днес, ви подготвят за
великите дела, които
ще извършвате утре!

Седмично
предизвикателство
Святият Дух знае по-добре от вас как да
изгражда вяра в живота ви. Единствено Той
може да ви подготви да изберете отредената ви от Бога съдба пред сигурността, така
че дa можете да ходите в по-голяма власт
от Божието царство. През тази седмица отделете време за молитва и попитайте Святия Дух как би ви обучавал да възлагате
грижите си на Него. Той може да поиска от
вас да увеличите редовните си дарения към
вашата църква, да станете партньори на някое сужение, да спонсорирате дете в друга
страна или спонтанно да благословите някого. Когато тези действия са провокирани
свише, вие ще имате непоклатима основа
да действате с вяра относно всяко обстоятелство.
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Ден 1: ПАЗИ СЪРЦЕТО СИ
Най-вече пази сърцето си, защото то влияе върху всичко, което правиш.
(Притчи 4:23, NLT).
Когато покорно следваме Божието слово, ние често сме атакувани
от врага. Една от атаките, на които понякога сме подложени, е изкушението да се сърдим на Бога. Много пъти имаме конкретни очаквания за това как и кога Той ще извърши нещата. Когато очакванията ни
не се изпълнят, ние се разочароваме, а неотслабващото разочарование угнетява сърцето (Притчи 13:12, Message).
Ако не отхвърлим разочарованието и не го предадем на Бога, то
може да се задълбочи и да предизвика рана в душата ни. Това се
случи с един от най-великите мъже в историята - Йоан Кръстител.
Той обичаше Бога и Му беше изцяло отдаден, но когато се озова в
затвора, вярата му беше сериозно разклатена.
Внимателно прочетете Матей 11:2-6. Сравнете Йоановия отговор
в стих 3 с Йоан 1:29-36. Каква може да е причината за тази промяна в
начина на мислене? Преживявали ли сте подобно нещо?

В отговор на Йоан, Исус заяви, че се случват чудеса и че Евангелието се проповядва. След което добави: И блажен онзи, който не се
съблазни в Мен (Матей 11:6, EV). Какво ви говорят тези думи на Исус?

Затова аз винаги се упражнявам и дисциплинирам себе си...
за да имам чиста (непоколебима, непорочна) съвест,
в която няма обида към Бога.
(Деяния 24:16, AMP).
Борите ли се да разберете защо Бог е допуснал определени неща в
живота ви? Сърдите ли Му се? Ако е така, молете се. Кажете Му как се
чувствате. Помолете Го да ви даде благодат да Му се доверите в дадената ситуация и продължете да бъдете непреклонни. Отделете време,
за да застанете в очакване в Неговото присъствие. Приемете Неговата любов и приемане. Записвайте си онова, което говори в сърцето ви.
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Ден 2: ВИЕ ИЗРАСТВАТЕ ОТ ВЯРА КЪМ ВЯРА
Защото аз не се срамувам от благовестието на Христос, понеже
то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва... Защото в него
се разкрива правдата на Бога от вяра към вяра; както е писано: ”Праведният ще живее чрез вяра”.
(Римляни 1:16-17, NKJV).
Израстването в Бога е постепенно, подобно на етапите, през които
детето минава в училище. То не се записва в десети клас, когато е
на пет години. Започва от нивото, на което може да се справи. Следват тестове, за да се види доколко е усвоило взетия материал. След
като вземе успешно всички тестове за даденото ниво, то преминава в
следващото. Ето какво има предвид Павел, когато казва, че правдата
на Бога се разкрива в нас от вяра към вяра.
Обърнете внимание, че нашето израстване от вяра към вяра е директно свързано с Евангелието. Божието слово е учебникът на учебниците, а Святият Дух е най-важният ни учител. Винаги знае точно от
какво се нуждаем и какви тестове да ни даде, за да ни подготви за
онова, което предстои.
Изграждането на вярата много наподобява бодибилдинга. При бодибилдинга вдигането на по-леки тежести с множество повторения
не създава големи мускули и сила. Вдигането на по-големи тежести
с малко повторения води до мускулен растеж. Какво ви говори това в
духовно отношение?
Кого Господ използва в живота ви, за да ви подготвя, тренира и
подкрепя в духовно отношение? По какъв начин такива хора съдействат за вашето духовно израстване?
По какви начини вашият личен треньор, Святият Дух, ви е подтиквал да “достигате своя максимум”? Как сте израснали духовно в
резултат на това?
Святият Дух вижда във вас сила, каквато вие самите не можете да
видите. Отделете време да Му благодарите за Неговото търпение,
благост и безкрайна мъдрост и за духовните мускули, които Той ви
помага да развиете.
Бог спазва обещанието Си. Той няма да позволи да бъдете изпитвани отвъд силата ви да останете непоколебими. По времето, когато
сте поставени под изпитание, Той ще ви даде сили да издържите и
така ще ви осигури изходен път.
(1 Коринтяни 10:13, TEV).
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Ден 3: НАСОЧЕТЕ ПОГЛЕДА СИ КЪМ ИСУС
Нека да насочим погледа си към Исус,
авторът и усъвършителят на нашата вяра.
(Евреи 12:2, NIV).
Веднага след като сме инструктирани да “изхвърлим” всеки ненужен товар и грях, ни се казва да насочим погледа си към Исус.
Това е велико наставление. Само помислете. Какво се случва, когато
насочите погледа си към някой проблем? Точно така. Той пораства.
Силата потича там, накъдето насочим вниманието си.
Същото става и когато насочим погледа си към Исус. Когато съсредоточим вниманието си върху всичко онова, което Той е - Неговата дълбока любов, благост, смирение, мъдрост, сила и власт - тези
неща започват да растат в нас. Точно към това ни призовава Давид
в Псалм 34:3: О, величайте Господа с мен и нека заедно да издигаме
Неговото име! (AMP)
Каква е връзката между това да се отървем от своите товари и да
насочим погледа си към Исус?

Какво се случи с Халев и Исус Навин, които насочиха поглед към
Бога? А с техните семейства? (вж. Числа 14:38 и Исус Навин 14:6-15,
19:49-50).

Как този пример ви провокира и ви говори лично?

Притихнете пред Господа. Помолете Го да ви покаже начини, по
които да насочвате погледа си към Исус.

Когато човек се обърне към Господа, покривалото се отмахва.
Но ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало славата
на Господа, биваме преобразявани по същия образ от слава
в слава, от Духа Господен.
(2 Коринтяни 3:16, 18, NKJV).
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Ден 4: ВЪВ ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ
Благодарете (на Бога) във всичко (независимо какви са обстоятелствата, бъдете благодарни и благодарете), защото това е Божията
воля за вас (които сте) в Христос Исус...
(1 Солунци 5:18, AMP).
Благодарението към Бога е мощно! Това не е нещо, което правим веднъж в годината. Правим го всеки ден. Благодарността е един
от най-добрите начини да възложим грижите си на Бога. То насочва
вниманието ни към Исус. Помага ни да се фокусираме върху разрешението вместо върху проблема.
Оригиналната гръцка дума за “благодарност”, използвана навсякъде в Новия завет, е евхаристия. Тя идва от харис - гръцката дума за
благодат. Това означава, че способността да благодарим във всички
обстоятелства идва от овластяването на Божията благодат. Не е въпрос на сила на волята, а на сила, дадена от Бога.
Прочетете първите два стиха на Псалми 105, 106, 107, 118 и 136. За
какво ви говори постоянно повтарящият се вик на псалмиста?

Как се чувствате, когато другите изразяват искрената си благодарност и признателност към вас? Какво ви се иска да направите за тях?
А когато хората са неблагодарни?

Как според вас се чувства Бог, когато изразяваме искрената си
благодарност и признателност към Него?

Влезте през портите Му с благодарение и с жертва на благодарност
и в дворовете Му с хвала! Бъдете благодарни и Му го кажете, благославяйте и с любов хвалете името Му! Защото Господ е добър;
Неговите милост и благост са вечни; верността и истината Му пребъдват във всички поколения.
(Псалм 100:4-5, AMP).
Напишете списък с поне 25 неща, за които сте благодарни. След
като завършите списъка, го прочетете бавно, като
специално благодарите на Бога за всяко благосло- За допълнително
изучаване:
вение.
Ефесяни 5:2;
Това е страхотно упражнение, което да правите Филипяни 4:6;
ежедневно или всеки път, щом започнете да се срав- Колосяни 3:15, 17;
нявате или да се съревновавате с останалите. Дейст- Евреи 13:15;
1 Тимотей 4:4.
вително има много неща, за които да благодарим.
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Ден 5: РАДОСТТА НА ГОСПОДА Е ВАША СИЛА
Не скърбете и не се депресирайте, защото радостта на Господа е
ваша сила и ваша крепост.
(Неемия 8:10, AMP).
Радостта на Господа не е радостта на света - нещо, основаващо
се и произтичащо от обстоятелствата. Радостта на Господа е чисто
и просто Господната радост. Гръцката дума за “радост” е чара и подобно на благодарност идва от харис - гръцката дума за “благодат”.
Радостта е свръхестествен аспект на Божията благодат, непоклатим
и неограничен.
Защото Божието царство не е въпрос на ядене и пиене,
но на праведност, мир и радост в Святия Дух.
(Римляни 14:17, NIV).
В Йоан 15:11 (AMP) Исус казва: Казах ви тези неща, за да бъдат
във вас Моите радост и наслада и радостта и веселието ви да бъдат
в пълна мярка, съвършени и преливащи. Прочетете Йоан 15:1-10 и
открийте кои от “нещата”, които Исус каза на учениците, предизвикват радост.

Свързани стихове: Йоан 16:23-24.

Според Словото, откъде идва радостта, как я приемате и как оставате изпълнени с нея? Прочетете Псалм 4:6-7, 16:8-11, 43:4; Римляни
15:13 и Галатяни 5:22.
Радостта на Господа идва от:

Аз приемам радостта на Господа като:

Оставам изпълнен с радостта на Господа като:

Казано ни е винаги да се радваме в Господа (вж. Филипяни 4:4).
Какво ви дава повод за радост?

Свързани стихове: Псалм 5:11, 37:4; Исая 61:10; Лука 10:20; 1 Петрово 4:12-13.
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Ден 6: ДОБРЕ Е ДА СЕ СМЕЕТЕ
Радостното сърце е добро лекарство.
(Притчи 17:22, NIV).
Смехът е едно от най-добрите лекарства, които човек може да
приеме. Той е безплатен, няма негативни странични ефекти и се отразява добре върху здравето във физически, емоционално, умствено и духовно отношение. Дон Колбърт, доктор по медицина, предлага
следното отварящо очите прозрение за силата на смеха:
“Според думите на един изследовател, смехът е като “вътрешен
джогинг”. Подобно на аеробиката, смехът временно ускорява сърдечния ритъм и дишането, повишава кръвното налягане, подобрява
кръвообръщението и увеличава притока на кислород в тялото. Дълбокият сърдечен смях също така упражнява горната част на торса,
белите дробове, сърцето, раменете, ръцете, коремната област,
диафрагмата и краката... Десет дълбоки засмивания горе-долу се
равняват на трийсет минути аеробна гимнастика.
... Смехът действително укрепва имунната система и намалява вредните хормони на стреса в тялото. При едно изследване шестнайсет
души са гледали забавно видео, предизвикващо голям смях. След като
добре са се посмели, нивата на кортизола, хормона на стреса, в тези
мъже са се понижили с 39 процента, а нивата на адреналина са спаднали със 70 процента. В същото време хормонът на “щастието” ендорфин се е покачил с 27 процента, а нивата на хормона на растежа (също
така известен като “младежкия хормон”) са скочили с 87 процента.”
В Еклисиаст 3:4 Бог заявява, че има време за смеене. В Притчи
Той казва: Щастливото сърце прави лицето весело и този, който има
весело сърце, има постоянно пируване (независимо от обстоятелствата)” (15:13 NIV, 15:15, AMP). Действително веселото сърце е добро лекарство!
Кой ви кара да се смеете? Чий хумор и индивидуалност привдигат
духа ви?
Какви благоприлични игрални филми, книги, анимационни филми
и т.н. ви карат да се смеете? Как можете да си подсигурите ежедневната доза веселие?
Научете се да се смеете всеки ден. Търсете подходящи възможности да разпускате. Смехът ще олекоти товара ви и ще подобри
здравето ви като цяло. Точно такова е лекарското предписание!
Знаете ли, че смехът...
Намалява стреса
Понижава кръвното налягане	Укрепва имунната система
Подобрява мозъчната функция Предпазва сърцето Осигурява мигновена релаксация
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ОБОБЩЕНИЕ НА СЕСИЯТА

За да живееш непреклонно, ти трябва да се освободиш от всеки
грях или ненужен товар. Ненужните товари могат да представляват
отношения, дейности, начин на мислене или житейски грижи. Бог
иска да възложите грижите си на Исус. Иска да бъдете изпълнени
с Неговите мир и радост, а не с безпокойство, тревога или страх.
Освобождаването от товара не е еднократно действие, а постоянен
процес, който осъществяваме чрез Божията благодат.

Бележки

Бъдете трезвени и будни.
Противникът ви, дяволът,
обикаля като рикаещ лъв,
търсейки кого да погълне.
Съпротивете му се, непоколебими във вярата.
(1 Петрово 5:8-9).

Глава

9

Противете се на дявола
Моля, вземете под внимание Сесия 9 от учебната поредица,
наред с глави 12 и 13 от книгата “Не се отказвай!”

ПРОТИВЯ СЕ

Думата “противя се” е гръцката дума антистеми. Тя означава
да застана срещу, да се противопоставя, да отстоявам. Изразява
идеята за човек, който ожесточено се съпротивлява на нещо и е
твърдо решен да положи всички усилия, за да устои срещу него и
да не се поддаде на действието му. Дефиницията за “противя се”
включва да откажа да се предам, да откажа да се примиря и да
откажа да приема.
Ето! Дал съм ви власт и сила да настъпвате на змии и скорпиони
и (физическа и умствена сила и надмощие) над цялата сила, която
врагът (притежава); и нищо няма да ви навреди по никакъв начин.
(Лука 10:19, AMP).
G
1. Жизненоважно е да осъзнаете, че Бог ви е призовал и ви е екипирал да се съпротивлявате на врага директно. Той ви е дал цялата сила
и власт, за да се изправите дръзко срещу Сатана и неговите сили.
Внимателно прочетете следните пасажи:
Бъдете силни в Господа (бъдете оправомощени чрез единството си с
Него); черпете силата си от Него“ (онази сила, която идва от Неговата безгранична мощ). Облечете цялото Божие всеоръжие (всеоръжието на тежко въоръжен войник, което Бог осигурява), за да можете
успешно да устоите срещу (всички) стратегии и измами на дявола.
Защото нашата борба не е срещу плът и кръв (не се сражаваме само
с физически опоненти), но срещу деспотизма, срещу силите, срещу
(управляващите духове, които са) световните управители на настоящата тъмнина, срещу духовните сили на нечестието в небесната
(свръхестествената) област. Поради това облечете цялото Божие
всеоръжие, за да можете да противостоите и да отстоявате територията си в злия ден (на опасност) и след като сте направили всичко
(което кризата налага), да стоите (твърдо на мястото си).
(Ефесяни 6:10-13, AMP).
129
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Води добрата битка за истинската вяра. Дръж се здраво за вечния
живот, към който Бог те е призовал, за което си свидетелствал толкова добре пред много свидетели.
(1 Тимотей 6:12, NLT).
Как тези стихове, наред с Лука 10:19, опровергават идеята, че вие
трябва да се молите и да искате от Бога да отмахне врага от живота ви?

Затвърждаване
на основното
послание
Трябва да знаеш, че
врагът се бои от теб.
Когато те погледне,
той не вижда човека,
когото приятелите ти
виждат, а Христос. Ти
си Христовото тяло; ти
си Божият помазаник.
Създаден си по образа на Този, който го е
унищожил и му е отнел
цялото всеоръжие. Ти
си заплаха за врага!

Поставяне
на стандарт
“Духовното воюване е способността да
познаваме кога говори
дяволът. Понеже, когато
той говори, родният му
език е лъжа... Ще трябва
да стигнете до етап в
духовното воюване, на
който истината ще бъде
средството, с което да
се борите срещу дявола... Най-бързият начин,
по който да смъмрите и
да отстраните врага от
живота си, е просто да
говорите истината.”
Лари Стокстил

G

2. Когато Сатана атакува Исус в пустинята, Исус не се помоли на Отец да спре
дявола. Той директно се противопостави на
врага. Прочетете Матей 4:1-11 и открийте
трите принципа, демонстрирани от Исус при
съпротивата Му срещу врага, които и вие можете да прилагате в живота си.
Трите неща, които Исус направи и които аз
също трябва да правя, за да се съпротивлявам на врага, са:

G

3. Съществува важна връзка между
стихове 6 и 7 от Яков 4. Внимателно прочетете този пасаж и открийте жизненоважната
връзка между смирението пред Бога и способността (благодатта) да се противим на
врага.
Но той ни дава все по-голяма и по-голяма
сила (благодат), за да устояваме срещу подобни зли копнежи. Както казва Писанието,
Бог дава сила (благодат) на смирените, но
се противи на гордите и надменните. Затова
се предайте смирено на Бога. Противете се
на дявола и той ще бяга от вас.
(Яков 4:6-7).
Защо се изисква смирение, за да се противим на врага? Облечени ли сте с такова?
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Допълнителни стихове за лидера на групата: размишлявайте върху думите
на Исус в Йоан 15:5 и думите на Павел в Римляни 7:18.

БЯГАМ

Думата “бягам” е гръцката дума фуго. Тя е тясно свързана с английската дума “беглец”. Означава избягвам, отбягвам, изчезвам,
измъквам се. В гръцката литература тази дума се е използвала, за
да опише човек, който е нарушил закона и е избягал с ужас, за да
не бъде наказан.
4. Водили ли сте продължителна битка с врага в конкретна област?
Ако е така, не сте сами. Опишете битката, която преживявате, като
включите всички използвани от вас средства. В кои от случаите съпротивата ви срещу дявола е била успешна и сте го видели да бяга?

5. Как Сатана се е опитвал да ви накара да
престанете да му се съпротивлявате? Какви
мисли или чувства на разочарование, съмнение и страх ви е натрапвал? По какъв начин настоящата сесия разобличава неговите
лъжи и увеличава вярата ви непреклонно да
му противостоите?
Мислите и чувствата, с които Сатана често ме атакува, включват:

Настоящата сесия ме насърчава и укрепва, като:

Поставяне
на стандарт
“Само защото гигантът, пред когото сте
изправени в момента,
прилича на онзи, когото
сте победили в миналото, не се хващайте на
лъжата, че всъщност
никога не сте печелили
първата битка! Чрез силата на Божията благодат, вие сте се доверили на Всемогъщия и сте
победили вашия Голиат.
Първият гигант е мъртъв. Сатана се преправя
на предишния ви враг,
за да може да се промъкне покрай вярата ви
и отново да получи достъп във вашия живот.
Съпротивете му се.”
Франсис
Франджипейн

132 НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

6. Назовете три области, в които Сатана постоянно ви атакува. С
помощта на библейски конкорданс или сайтове като biblegateway.com
открийте стихове, които да ви дадат сили да се съпротивите на тези
атаки. Докато търсите, си записвайте стиховете, които ви докосват.
Това са слова рема от Святия Дух. Скътайте ги в сърцето си, размишлявайте върху тях и ги изговаряйте на глас.
Област на атака: 		

Слово от Бога, което да спре тази атака:

Област на атака: 		

Слово от Бога, което да спре тази атака:

Област на атака: 		

Слово от Бога, което да спре тази атака:

Поставяне
на стандарт
“Ще победите
дявола само когато
имате за основа Божието слово и действате
според него. Библията
казва (по отношение на
Сатана): Съпротивете
му се, стоейки твърди
във вярата... (1 Петрово 5:9). Нивото на вашата вяра е директно
свързано със степента,
в която Божието слово
живее в сърцата ви,
т.е. словото, което е реалност за вас и в което
ходите всеки ден”.
Кенет Е. Хегин

ТВЪРД

Думата “твърд” в 1 Петрово 5:9 е гръцката дума “стереос”. Означава здрав, стабилен, силен, сигурен. Тя е синоним на
“непреклонен”. Този, който твърдо се съпротивлява на врага, е непоколебим, неотстъпчив, посветен, лоялен, надежден,
постоянен и непоклатим във вярата си.
G

7. Неотстъпчивостта при съпротивата
ни се отплаща. Това означава да държиш
здраво, да бъдеш твърд и да живееш непреклонно.
Размишлявайте върху следните пасажи
относно упоритостта:

Мои скъпи, скъпи приятели, бъдете верни на убежденията си.
И не отстъпвайте. Впуснете се в делото на Господаря, като
сте уверени, че нищо от онова, което правите за Него,
не е загуба на време или усилия.
(1 Коринтяни 15:58, The Message).
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Христос ни е освободил, за да живеем свободен живот. Затова заемете отредената ви позиция! Вече не позволявайте на никого да ви
поставя хомот на робство.
(Галатяни 5:1, The Message).
Затова не се изморявайте да вършите онова, което е добро. Не се
обезсърчавайте и не се предавайте, защото в подходящото време
ще пожънем благословения.
(Галатяни 6:9, NLT).
Затова стегнете умовете си; бъдете трезвени (благоразумни, бдителни в морално отношение); насочете надеждата си изцяло и неотклонно към благодатта (божественото благоволение), което идва
към вас, когато Исус Христос (Месията) е разкрит.
(1 Петрово 1:13, AMP).
Понеже си съхранил и си опазил Моето слово да издържаш търпеливо (придържал си се към урока на търпението Ми с очакващата
издръжливост, която Аз ти давам), Аз също ще те опазя (в безопасност) от часа на изпитанието (изпитването), което ще дойде върху
целия свят, за да изпита онези, които живеят на земята. Идвам
скоро; дръж здраво онова, което имаш, за да не може никой да ти
открадне и да те лиши от короната ти.
(Откровение 3:10-11, AMP).
Каква картина на настойчивост предизвикват у вас тези стихове?
Откъде идва способността да постоянстваме?
Затвърждаване
на основното
послание
G

8. По отношение на сблъсъка ни с врага,
сред вярващите съществуват две крайни
нагласи: едната търси дявол зад всеки проблем, а другата предпочита да го пренебрегва, вярвайки, че той в крайна сметка ще си
тръгне. Каква е опасността, свързана с всяка
от тези нагласи? Как бихте могли да се предпазите от тях?
Опасно е да търсим дявола зад всеки проблем, защото:

Библията не учи, че
ако се съпротивим на
врага веднъж, той няма
право да се връща и да
опитва отново. Не, точно обратното. Той е настоятелен и ще пробва
отново и отново. Точно
тогава много християни
се разочароват и претърпяват поражение.
Мислят си: “Очевидно
това не действа” или
“Вероятно ми липсва
нещо”. Това са огромни
лъжи. Не можем да си
позволим да приемаме подобни мисли - в
никакъв случай.
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Опасно е да игнорираме врага, като вярваме, че той просто ще си
замине, защото:

ТРЕЗВЕНИ И БУДНИ

“Трезвен” идва от гръцката дума нефо, означаваща да бъда свободен от влиянието на алкохолни напитки. Тайър казва, че трезвен
е “да бъда тих и спокоен по дух, самообладан, предпазлив”. В основни линии, да сме трезвени означава да бъдем съобразителни,
да не черпим удовлетворение от и да не сме прекалено привързани към нищо в този свят, което да стои над Бога. Исус е нашата
първа любов и страст.
“Буден” идва от гръцката дума грегорео. Тя означава да стоя на
стражa, постоянно да бъда бдителен и внимателен и описва човек,
който е нащрек да не би врагът да успее да се промъкне в неговия
дом или живот.
9. Въпреки че Сатана е победен, той все още е сериозен опонент.
Ето защо Бог ни наставлява да бъдем трезвени по всяко време. Не
става въпрос само за консумацията на алкохол. Има се предвид и
пиянството, причинено от прекаленото впускане в удоволствията на
този свят. Поспрете и направете честна равносметка на живота си.
Опиянени ли сте от нещо от този свят? Ако е така, какво е то и какво
Бог ви тласка да направите, за да го промените?
Помислете за вашата работа или бизнес, за спорт, хоби, храна,
интернет, телевизия, филми, музика, представители на противоположния пол, пазаруване и т.н.
Опиянен съм от:

За да постигна правилния баланс, Бог иска от мен да предприема
следното действие:

Не живейте небрежно, лекомислено. Постарайте се да разберете какво иска Господарят. Не пийте прекалено много вино (което
включва светските удоволствия). Това понижава стойността на
живота ви. Пийте Божия Дух, големи глътки от Него.
(Ефесяни 5:17-18, The Message).
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10. Да си буден не е състояние, в което да бъдеш само от
време на време. Става въпрос за духовна бдителност, която изграждаме и в която постоянстваме. Бдителността ни защитава,
особено когато сме изпитвани и изкушавани. Исус каза на учениците Си да бдят - да бъдат будни - и да се молят с Него в нощта
на арестуването Му. Внимателно помислете върху онова, което
Той им каза, когато ги намери заспали:
Всички вие трябва да останете будни (да бъдете много внимателни, предпазливи и активни), да бдите и да се молите,
за да не изпаднете в изкушение. Духът действително е в
готовност, но плътта е слаба.
(Матей 26:42, AMP).
Стойте будни, бдете и се молете (постоянно), за да не изпаднете в
изкушение; духът действително е в готовност, но плътта е слаба.
(Марк 14:38, AMP).
Каква връзка ви показва Святият Дух между това да бъдете
трезвени и будни и да преживеете победа?

Допълнителни стихове за лидера на групата: случилото се в Гетсиманската градина
е описано в Матей 26:36-56, Марк 14:32-53, Лука 22:39-53, Йоан 18:1-12.

Вие сте синове на Светлината, дъщери на
Затвърждаване
Деня. Ние живеем под широко отворени
на основното
небеса и знаем къде стоим. Затова нека да
послание
не минаваме през живота си спейки, както
Онова, което не
правят останалите. Нека държим очите си
конфронтирате, няма
отворени и да бъдем умни. Хората спят през да се промени. Вашата
нощта и се напиват през нощта. Но при нас решимост да бъдете
не е така! След като сме създания на Деня, свободни трябва да
нека да се държим като такива. Да излизаме надминава решимостта
на врага да ви зароби
на дневната светлина трезвени, облечени
и унищожи. Бъдете невъв вяра, любов и надежда за спасение.
преклонни в съпроти(1 Солунци 5:5-8, The Message).
вата си срещу дявола.
Смъмрете го директно

Омръзнало ли ви е врагът да ви тормози? и строго според властГотови ли сте да се изправите срещу него? та, поверена ви от
Готови ли сте непреклонно да му се съпроти- Господ Исус Христос.
влявате докато не избяга? Намерете си някое
уединено място във вашия дом или навън и
започнете да се борите с него. Използвайте
меча на Духа и разпалено изговаряйте Словото срещу Сатана.
Върнете се назад в ръководството за изучаване и открийте стиховете, върху които Бог ви е дал прозрение. Персонализирайте
ги и ги изговаряйте на глас срещу врага.
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Молитва за непреклонна съпротива срещу врага

Отче, благодаря Ти за тази сесия, свързана с отстояването срещу врага. Вече не искам да мълча пред него. Помогни ми, Боже. Запали огъня Си в мен - огън, който е подклаждан от Словото и Духа
Ти. Дай ми Твоята вяра - вяра да виждам отвъд обстоятелствата.
Когато врагът атакува мен или някого от моята сфера на влияние,
нека святият Ти гняв да се надига в мен, за да надигам ревностно
глас срещу него. Вече не искам само да си мисля за библейските
стихове. Искам смело да ги прогласявам. Прости ми, че понякога
съм се гневил на Теб или на останалите. Помогни ми да насочвам гнева си в правилната посока. Нека моите думи да бъдат Твои
думи. Съсипвай делата на дявола чрез мен. Чрез Твоята благодат
аз съм непреклонен. Благодаря Ти, Отче! В Исусовото име, амин.
Седмично
предизвикателство
Отново прочетете списъка си с атаки и библейски стихове от въпрос 6. Тези атаки може да са неща, с които се сблъсквате всеки
ден, или нападения, които сте пренебрегвали поради невежество с
надеждата, че дяволът ще се измори и ще изчезне. Вземете решение
тази седмица да се съпротивите на дявола в тези области. Не забравяйте, че погледът ви трябва да бъде насочен към Исус: вие не сте
на лов за демони, a адресирате нещо, което определено се изправя
между вас и Божието най-добро за вас. Размишлявайте върху библейски стихове, които разкриват вашата власт и Божиите обещания
в дадената ситуация. С убеждение, устно се съпротивете на дявола
и изговаряйте над живота си истината на Божието слово.
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Ден 1: СЪБУДЕТЕ СЕ
“Събуди се, о, спящи, възкръсни от мъртвите и Христос ще осияе
(ще докара зората) над теб и ще ти даде светлина. Затова внимавайте как ходите! Живейте целеустремено, достойно и подобаващо, не като неразумните и безразсъдните, но като мъдри (разумни,
интелигентни хора), като максимално се възползвате от времето
(купувайки всяка възможност), понеже дните са зли. Затова не
бъдете неориентирани, безумни и глупави, но разбиращи и здраво
държащи волята на Господа. И не се опивайте с вино... но постоянно
бъдете изпълвани и стимулирани от (Святия) Дух”.
(Ефесяни 5:14-18).
Можете ли да го чуете? Звучи също като алармата, която чувате
всяка сутрин и която ви казва да се събудите и да се раздвижите.
Точно сега Бог ни алармира в духа и ни казва да се събудим, да се
облечем и да се захванем за работа. Бог не желае Тялото Му да спи.
Иска ни будни, трезвени и бдителни - да управляваме в живота и да
разширяваме царството Му.
Когато сутрин алармата ви престане да звъни, вие ставате, обличате се и отивате на работа. Как това може да се сравни с духовния ви живот? Помислете върху Римляни 13:11-14, Ефесяни 6:10-18 и
Йоан 9:4.

По отношение на Христовото завръщане, какви опасности крие
нашето заспиване? Какви са наградите за това да бъдем будни? Прочетете Матей 24:36-51; Откровение 3:2-3, 16:15 и 1 Солунци 4:13-18,
5:1-11.
Опасностите от това да бъдем заспали са:

Наградите за това, че сме будни, са:

Свързани стихове: Лука 12:35-40.

Дете на Всевишния, Божият Дух е пуснал алармата, за да възкреси Своето Тяло. Не чакай нито миг. Предупрежденията са дадени.
Краят се вижда. Не задрямвай. Събуди се, облечи се и се захващай
за работа!
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Ден 2: РАЗБЕРЕТЕ КАК ДЕЙСТВА ДЯВОЛЪТ
“В края на краищата, ние не искаме неволно да дадем на
Сатана благоприятна възможност за още по-големи пакости наясно сме с лукавите му пътища!”
(2 Коринтяни 2:11, The Message).
Значението на думата “дявол” съдържа някои интересни истини.
Ако схванем смисъла й, ще разберем основния начин на действие на
Сатана. Писателят, пасторът и ученият, занимаващ се с гръцки език,
Рик Ренър. предлага следното мощно прозрение:
“Думата дявол е съставена от думите диа и балос. Диа означава
“през” - в смисъл да промушиш нещо от единия до другия край. Балос е със значение “хвърлям” - както когато човек хвърля топка, камък или друг предмет. Когато тези две думи се съчетаят, смисълът
е постоянно да хвърлям нещо - да удрям отново и отново, докато
накрая не проникна напълно в удряния предмет.
... (Врагът) атакува ума - не веднъж, а много пъти... Веднага щом
жертвата отслаби съпротивата си, дяволът нанася един последен
здрав удар, с който най-накрая успява да навлезе в ума.”

Поставяне
на стандарт
“Всеки християнин
трябва да се справи
с два проблема в ума
си. Първо, нужно е да
изкорени и да унищожи
досегашния си начин
на мислене, който навярно никога не е считал за заробващ. Той
не би могъл да се справи сам с това. Второ,
трябва да се стреми
да пусне нови корени в
Духа, в ума Христов...
Христовият Дух в нас
е извор на несекваща
мъдрост и свобода на
мисълта. Но трябва да
се избавим от стария
си начин на мислене и
да се научим да пускаме корените си в Исус,
като позволяваме на
Неговия ум да изпълва
всички канали на нашия мисловен процес.”
Джон Лорен
Сандфорд

Веднага щом врагът проникне в ума на
човека, той го изпълва с лъжи, съмнение,
страх, безпокойство, гняв, съперничество
и дори неправилно тълкуване на Словото.
Защо? Той желае да контролира умовете ни,
понеже съдържанието на нашите умове изпълва коридорите на сърцата ни и насочва
курса на живота ни.
Какво ново разбиране ви дава Святият
Дух чрез значението на думата “дявол”?

Можете ли да си спомните за случай, в
който сте се съпротивили на дявола и той е
избягал? Опишете станалото.

Знаейки, че основният начин на действие
на Сатана е постоянно да ви удря с неща
като съмнение, заблуда и страх, защо е важно да обновявате ума си с Божието слово?
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Ден 3: НАСОЧВАЙТЕ ГНЕВА СИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
“Гневете се, но не съгрешавайте: нека слънцето да не залязва
в гнева ви, нито давайте място на дявола”
(Ефесяни 4:26-27, NKJV).
Гневът не винаги е грях. Онова, което правим с гнева си, ни създава неприятности. Както вече разбрахме, ние водим духовна война, в
която не се сражаваме с хора. Конфронтираме се с дявола и с неговите демонични сили. Поддържането на подобно трезво становище
е от съществена важност и ни помага да не се сражаваме с хора,
оставяйки се да бъдем заслепени от врага.
Праведният гняв е уместен и може да ни мотивира да утвърждаваме Божието царство. Сам Бог много пъти е проявявал праведен гняв.
Исус се гневеше, но не съгрешаваше. В началото и в края на Своето
служение Той видимо се разгневи, когато очистваше храма (вж. Матей 21:12-13, Марк 11:15-19, Лука 19:41-46, Йоан 2:13-17). Ако се гневим
на нещата, които гневят Бога, и се справяме като Него, гневът може
да бъде нещо положително.
Какво според Писанието разгневява Бога? Прочетете Числа 11:110, 12:1-9, 25:1-3; Исус Навин 7:1; Съдии 2:11-14; Притчи 6:16-19; Евреи
10:26-27.

Очевидно Бог не желае да таим гняв или да го насочваме към
хората. Прочетете Ефесяни 4:26-27. Как и кога трябва да овладявате
гнева си към останалите? Защо това е толкова важно и какво ще се
случи, ако не се справите с гнева си по подходящия начин?

Какво бързо и постоянно ви разгневява? Какво става, когато сте
подложени на изпитания?

Склонни ли сте да се гневите на Бога, когато ви връхлитат проблеми? Ако е така, защо? Помолете Го да ви покаже какви са корените
за това в сърцето ви. Запишете си онова, което ви е открил, и Му го
предайте.

Как бихте могли по-успешно да насочвате гнева си към врага - източника на всяка скръб?
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Ден 4: ОСВОБОДЕТЕ СИЛАТА, КОЯТО Е ТОЧНО ПОД НОСА ВИ
“Езикът има силата на живота и на смъртта и онези,
които го обичат, ще ядат плодовете му”
(Притчи 18:21, NIV).
Колко пъти дълго сте търсили нещо, което се е оказвало точно под
носа ви? Нещо подобно се случва при битката ни с врага. Откриваме
отговорите на нашите проблеми, когато общуваме с Отец - в силата
на Неговото слово и в присъствието на Духа Му. Освобождаването
на тази сила в реалността се извършва чрез говорене. Божият служител и писател Чарлз Капс казва:
“Тялото Христово трябва да живее във властта на Словото. Защото
Божието слово е съзидателна сила. Тази съзидателна сила произлиза
от сърцето, минава през езика и се освобождава в словесна форма.”
Сатана иска да се съгласяваме и да изповядваме неговите думи
на съмнение, страх и смърт. Бог иска да се съгласяваме и да изповядваме Неговите думи на вяра, сила и живот, съдържащи се в Писанието и изговаряни към нас чрез Неговия Дух. Когато се изричат на
глас, експлозивните думи рема, които Той влага в сърцето ни, са като
атомни бомби срещу врага.
Как реагирате, когато врагът ви атакува? Какво излиза от устата ви?

Помолете Бога да пази устата ви: Псалм 141:3; Притчи 13, 21:23; Филипяни 2:14; 1 Петрово 3:10-12.

За да се противите успешно на врага, трябва да му говорите със
Словото. Правите ли го? Ако не, защо? Помолете Господа да ви покаже какво ви пречи и какво би променило това.
“Никое слово от Бога не ще бъде без сила
или невъзможно за изпълнение”
(Лука 1:13, AMP).
Бавно прочетете Римляни 4:17, Ефесяни 5:1 и Еремия 23:28-29.
Обърнете внимание на характера на нашия Отец, на Неговите думи
и на нашия отговор. Какво разкриват тези стихове относно изричането на Божието слово?
Когато сте атакувани, не просто четете Словото - изговаряйте го.
Не само мислете за Писанията - изговаряйте ги. Превърнете вечното
Божие слово в най-мощното оръжие, каквото Той го е предвидил да
бъде! Използвайте го, за да се противите на врага, и той ще бяга!
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Ден 5: ИСУС Е ИСТИНСКИЯТ ГЕРОЙ
“Вижте! Лъвът от Юдовото племе, Коренът Давидов, е победил и се
оказа достоен да отвори свитъка и да разчупи седемте му печата”
(Откровение 5:5, TLB).
Дяволът не е лъв. Исус е Лъвът от Юдовото племе. Исус и Сатана
нямат нищо общо. Исус е истинският герой!
Не забравяйте, Сатана и неговите паднали ангели са обезоръжени. Колосяни 2:15 заявява, че Бог “на кръста лиши всички духовни
тирани във вселената от фиктивната им власт и ги накара да маршируват голи по улиците” (The Message). Бог е победил врага!
Макар Сатана да е обезоръжен, той и неговите кохорти все още
са сериозни врагове. Как можем да приведем в сила победата, която
Христос спечели на Голгота? За да отговорим на този въпрос, ще се
спрем на три принципа на защита от скитащия се в дивата природа
лъв:
1. Поддържайте огъня. Лъвовете се боят от огън.17
2. Стойте с групата. Не се отделяйте един от друг. Известно е, че
лъвовете атакуват и убиват хора, които се скитат сами.18
3. Ако се натъкнете на лъв, стойте неподвижно и не издавайте
страха си. Не хуквайте да бягате. Погледнете лъва право в очите,
вдигнете ръце и започнете да викате с цяло гърло. Ако побегнете,
лъвът ще се нахвърли върху вас и ще ви изяде живи.19
Приложете тези принципи по отношение на християнския си живот
и съпротивата си срещу врага.
Какво според вас означава да поддържате огъня и как това ви
защитава? Разгледайте Матей 3:11; Лука 12:49, 24:27-32; Деяния 2:1-4,
4:8-13 и Еремия 20:9.

Как това да стоите с групата се отнася за вас като част от Христос? Разгледайте Евреи 10:25, Еклисиаст 4:9-12, Деяния 4:31-35 и 1
Коринтяни 12:12-27.

По какъв начин може да ви предпази това да стоите неподвижно
и да не се втурнете да бягате от врага? Разгледайте Ефесяни 6:13, 1
Коринтяни 15:58, Галатяни 5:1 и 1 Петрово 5:8-9.

142 НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

Ден 6: НАПРАВЕТЕ ХРИСТОС СВОЯ ПЪРВА ЛЮБОВ
“Обърнете се назад! Върнете се към своята скъпа първа любов.
Няма време за губене”
(Откровение 2:5, The Message)
Спомняте ли си времето, когато най-напред сте приели Христос за
свой Господ и Спасител? Тези дни са били сладки. Свежо откровение
за всичко, което Той е направил за вас, е предизвиквало в очите ви
сълзи на благодарност. Но с времето житейските трудности са лишили вашата любов от блясъка й. Тя не е същата като преди.
Ако врагът извлича най-доброто от вас и нивата на вярата и силата ви са спаднали, навярно сте изгубили първата си любов. Привързаността ви може да е отстъпила място на нещо или на някой друг
като забавление, почивка или нов приятел. Не забравяйте, че сте
гладни за онова, с което се храните. За врага е все едно колко време
ще отнеме или какво ще трябва да направи, за да наруши общението
ви с Господа, стига да постигне тази цел.
Направете честна преценка на взаимоотношенията си с Христос.
Как бихте ги описали: пламтящи, със среден пламък или мъждукащи?
Помолете Господа да ви покаже защо е така.

Поставяне
на стандарт

“Не е необходимо
да стоим в църквата, за
да оставаме в Божието
присъствие. Можем да
превърнем собствените
си сърца в храмове, където да влизаме по всяко
време, за да разговаряме
лично с Бога. Тези разговори могат да бъдат много нежни и мили и всеки
би могъл да ги води. Имаме ли някакво основание
да не започнем? Навярно
Той ни чака да направим
първата крачка... Постепенно тренирайте себе си
да изразявате любовта си
към Него, като Го молите
за Неговата благодат.
Предлагайте Му сърцето
си всеки миг. Не ограничавайте любовта си към
Него с правила или специални молитви. Пристъпете с вяра, с любов и
смирение”.
Брат Лорънс

Възвръщането на вашата страст към
Христос и към Словото Му започва с покаяние. След като Исус каза на църквата в Ефес,
че е загубила първата си любов, Той ги посъветва да се “покаят и да вършат нещата, които са правили в началото” (Откровение 2:5,
NIV). Какви неща преди са разпалвали огъня
на копнежа ви по Бога? Какво трябва да се
промени, за да ги правите отново?

Силата да устоявате непоколебимо срещу врага е тясно свързана с пребъдването
в Христос. Внимателно прочетете Исусовите
думи в Йоан 15:1-17. Какви нови прозрения ви
дава Святият Дух относно поддържането на
жива връзка с Господа?
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Обобщение на сесията

Ние сме в духовна война и Бог иска да бъдем будни и бдителни
за онова, което се случва. Бог желае да вземем оръжията, които ни е
осигурил, и да се противим на атакуващия ни враг докато той не избяга. Трябва да отворим устите си и да прогласяваме Божието слово
директно и настъпателно срещу Сатана и неговите паднали ангели
докато атаката не бъде осуетена.

Бележки

Затова се покорявайте на
Бога. Противете се на дявола и той ще бяга от вас.
(Яков 4:7, NIV).

Глава

10

Най-висшата форма на съпротива
Моля, вземете под внимание Сесия 10 от учебната поредица,
наред с глава 14 от книгата “Не се отказвай!”

G

Затвърждаване
1. Да се покоряваме на Бога означава да на основното
Му се подчиняваме. Означава да правим послание
онова, което Бог казва, независимо дали то
Най-висшата форма
ни харесва или го разбираме. По какви на- на съпротива срещу
чини сте били благославяни заради вашето дявола е покорството
към Бога. Това означава
покорство?
да живеем в постоянно
упование и подчинение
към Него. По този начин
ще можем да въведем
Неговите пътища, Неговия начин на мислене
и Неговите принципи в
изкривените и извратени области в света
около нас. Абсолютното
покорство е основният
метод на борба срещу
крепостите и атаките
на врага и може да ни
издигне към ново ниво
на власт и господство.

ПОКОРСТВО

Да се покорявам означава “да се съобразявам със заповедите и
инструкциите на някой по-висшестоящ или с изискванията на закона - морален или политически; да се подчинявам на управлението,
насоките или ръководството на друг”. Да се покорявам също така
означава “да не върша онова, което е забранено”. Когато сме покорни на Бога или на поставената от Него власт, ние “Му се подчиняваме, като вършим онова, което се изисква, а се въздържаме от
онова, което е забранено”. Жизненоважно е да осъзнаем, че силата да се подчиняваме безпрекословно се крие в Божията благодат.
145
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2. Подчинението на Бога включва подчинение на хората, които Той е
поставил над мен у дома, на работа и в служението ми. В кои случи не
бива да се подчиняваме на тези, които са в позиция на власт? Разгледайте инструкциите на Исус и думите на учениците в следните стихове:
“(Исус) им каза: “Идете по целия свят и проповядвайте
Благата вест на всяко създание”
(Марк 16:15, NIV).
“Тогава идете и създавайте ученици от всички нации, като ги кръщавате в името на Отец, на Сина и на Святия Дух и като ги учите да
изпълняват всичко, което съм ви заповядал”
(Матей 28:19-20, AMP).
“И така, извикаха апостолите и им казаха вече никога да не говорят
или да поучават за Исус. Но Петър и Йоан отговориха: Смятате ли,
че Бог иска да се покоряваме на вас, а не на Него? Не можем да
спрем да говорим за прекрасните неща, които сме видели и чули”
(Деяния 4:18-20, NLT).

Поставяне
на стандарт

“Бог е Бог. Понеже
е Бог, Той заслужава
моето упование и покорство. Не ще намеря покой никъде, освен в Неговата свята воля, воля,
която далеч надминава
всички мои представи за
онова, което Той смята
да направи”.
Елизабет Елиът

Затвърждаване
на основното
послание

Духовното развитие
не се случва, когато
слънцето ярко огрява
нашия живот, когато
всички говорят добро
за нас и се отнасят
с нас мило и когато
всичко върви гладко.
Не, ние израстваме
духовно, когато целият
ад се е надигнал срещу
нас, но въпреки всичко
избираме да се покоряваме на Бога.

3. Има ли нещо, което Бог е поискал от
вас да направите, а вие не сте го изпълнили?
Има ли нещо, което е поискал да не правите, а вие го правите? Смирете се пред Него и
Го помолете да ви покаже на кои Негови наставления не сте се покорили. Запишете си
онова, което ви открива, и поискайте от Него
благодат, за да можете да вземете мерки и
да направите нужното.

4. Ние се раждаме в Божието царство
не като възрастни, а като духовни бебета.
След което, пребъдвайки в Христос, започваме да израстваме духовно в благодатта на
Бога. Физическото развитие изисква време,
интелектуалното развитие - усвояване на
знания, а духовното развитие е свързано със
страдание и покорство.
G
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И така, след като Христос пострада по плът за нас, въоръжете се
със същата мисъл и цел (по-скоро да страдате търпеливо, отколкото
да пропуснете да угодите на Бога). Понеже всеки, който е пострадал
по плът (имайки Христовия ум), е приключил със (съзнателния) грях
(престанал е да угажда на себе си и на света, а угажда на Бога), за
да не прекара остатъка от естествения си живот, следвайки (своите)
човешки апетити и желания, а (да живее) за онова, което Бог желае.
(1 Петрово 4:1-2, AMP).
“След като Исус мина през всичко, през което вие преминавате, научете се да мислите като Него. Гледайте на страданието си като на
отвикване от онзи стар, греховен навик винаги да очаквате нещата
да стават по вашия начин. Тогава ще бъдете в състояние да изживявате дните си, свободни да преследвате онова, което Бог желае,
вместо да сте тиранизирани от онова, което вие желаете,
(NLT)”.
“Въпреки че Исус беше Божият Син, Той се научи на покорство
от това, което пострада”
(Евреи 5:8, NLT).
“Исус е Божият Син, но все пак трябваше да се научи да
страда, преди да може да разбере какво действително означава
да се покорява на Бога,
(CEV)”.
Как тези стихове обясняват и съдействат за изясняване принципа
на духовен растеж?

G

“Когато бях дете, говорех като дете, разбирах като дете, мислех като
дете; но кoгато станах мъж, оставих настрана детинските неща”.
(1 Коринтяни 13:11, NKJV).
5. Внимателно прочетете 1 Коринтяни 2:15-16, 3:1-3; Ефесяни 4:1315; Евреи 5:12-14; 2 Солунци 1:3-4 и Яков 3:2. Какви са характеристиките на плътския, незрял християнин и на духовния, зрял вярващ?
С коя от двете категории се идентифицирате в по-голяма степен и
какви са доказателствата във вашия живот за това?
Плътският, незрял християнин:
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Духовният, зрял християнин:

Допълнителни стихове за лидера на групата: вземете под внимание Исусовите
думи към Петър в Йоан 21:18.

Аз се идентифицирам в по-голяма степен с
Ето доказателствата, които го потвърждават:

Характеристика на библейски герой
ЙОСИФ
Продължителност на живота: 110 г. - 1915 г. пр. Хр. - 1805 г. пр. Хр.
Позиция: овчар, роб, тъмничен надзирател, втори по власт в
цял Египет
Място на служение: Ханаан и Египет
Роднини: Родители: Яков и Рахил; Дядо: Исаак; единадесет
братя (вижте имената по-долу), една сестра (Дина); Съпруга: Асенета; Синове: Ефраим и Манасия.
Думи, описващи Йосиф: Лоялен, безкомпромисен, прощаващ,
милостив, проницателен, мъдър, непреклонен.
Името на Йосиф означава “Нека Бог да прибави”. По-късно Фараон го промени на Цефнат-Панеах, означаващо “откривател на тайни”.
Той бе единадесетият син на Яков и имаше единадесет братя, всеки от които глава на Израилево племе. По реда на раждането си те
бяха: Рувим, Симеон, Леви, Юда, Дан, Нефталим, Гад, Асир, Исахар,
Завулон и Вениамин. Йосиф се радваше на специалното отношение
на баща си - главно защото бе първородният на Яков от любимата му
съпруга Рахил. Баща му дотолкова го обичаше, че осинови двамата
му сина, Ефрем и Манасия, така че родословието на Йосиф да има
двоен дял и Израилевото наследство (вж. Битие 48:1-6).
Непоклатимата вяра и покорството на Йосиф в трудни времена
го направиха един от най-мощните владетели по лицето на земята в периода на ширещ се глад. Той успя да помогне на баща си
Яков и на всички Израилеви племена не само да оцелеят, но и да
се преумножат. Материалното задоволяване и протекцията в Египет, макар в крайна сметка това да се превърна в изпълнение на
пророчеството за тяхното робство (вж. Битие 15:13), предхождаха
следващата важна фаза в историята на Израел - Изходът.
Йосиф управлява в Египет близо 80 години (вж. Битие 41:46, 50:26).
Прочетете цялата история за него в Битие 30-50. Какво можете да научите от живота на Йосиф, което да приложите в собствения си живот?
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6. Йосиф се радваше на специалното отношение на баща си, а Бог
му даде сън, че ще управлява в живота. В резултат на което братята
му го презряха и го продадоха като роб. Той прекара много години в
служба на Петефрий, а после бе хвърлен в затвора заради престъпление, което не беше извършил. По какъв начин бихте могли да се отъждествите с Йосиф с оглед на несправедливостите, които той понесе?

Поставяне
на стандарт

7. Докато служеше на Петефрий, Йосиф
предпочете да се покорява на Бога и отхвърНие израстваме
ли опитите за сближаване от страна на негодуховно, когато провата съпруга. В резултат на това бе хвърлен
дължаваме да се
в тъмница. Преживявали ли сте ситуация, в
покоряваме на Бога
която сте се покорили на Бога, но сте били
посред проблемите.
наказани? Врагът атакувал ли ви е с мисли,
Ставаме по-силни
които са обвинявали Бога или са оспорвакогато се покоряваме
ли Неговия характер? Подлагали ли сте на
на Божията мъдрост.
съмнение решението си да служите на Бога?
На фона на трудноВнимателно размишлявайте върху следните
стите ние избираме да
истини от Божието слово:
вярваме на Бога, дори
ако изглежда, че няма
“Знам плановете, които имам за вас, зада бъде в наша полза.
явява Господ. Те са планове за мир, а не
Ние избираме да се
за бедствие, планове да ви дам бъдеще,
съпротивляваме на
изпълнено с надежда”
злото, което ни атаку(Еремия 29:11, GW).
ва, първо и най-вече
“Колко скъпоценни са мислите Ти за мен, о,
като се покоряваме на
Боже! Не могат да бъдат изброени! Не мога
Божието Слово. Тогава
дори да ги преброя: те надвишават морския
настъпва истинското
пясък. А когато се събудя, Ти все още си с мене!”
духовно израстване.
(Псалм 139:17-18, NLT).
“Всичко, което Бог върши, е правилно - отличителният белег на всичките
Му дела е любов. Бог е там и слуша всички, които се молят, всички, които
се молят от сърце. Прави най-доброто за онези, които се боят от Него чува техния вик и ги спасява. Бог е близо до онези, които Го обичат”
(Псалм 145:17-20, The Message).
“Моите мисли нямат нищо общо с вашите мисли, казва Господ. А пътищата Ми надминават всичко, което бихте могли да си представите. Защото
колкото небесата са по-високо от земята, толкова моите пътища са повисоко от вашите пътища и Моите мисли - по-високо от вашите мисли”
(Исая 55:8-9, NLT).
“О, само какъв прекрасен Бог имаме! Колко велики са Неговите знание, мъдрост и богатства! Колко невъзможно е за нас да разберем
Неговите решения и методи!”
(Римляни 11:33, TLB).
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Как тези стихове ви помагат да видите вашата ситуация в по-различна, по-положителна светлина?

Помислете за следното...

Д-р Виктор Е. Франкъл - оцелял след три зловещи години в Аушвиц и други нацистки затвори, дава следното описание на живота
в хитлеристките лагери:
“Ние, които сме живели в концентрационни лагери, можем да си
спомним мъжете, които обикаляха бараките, като утешаваха останалите и даряваха последното си парченце хляб. Тези хора не
бяха много на брой, но примерът им е достатъчно доказателство
за това как може да ти бъде отнето всичко, освен едно: неприкосновената човешка свобода - да избираш какво да бъде отношението ти във всяко едно обстоятелство.”6
8. Когато най-напред Бог даде на Йосиф съня за водещата му позиция в живота, в характера на Йосиф имаше незрели, плътски елементи, които трябваше да си отидат, за да може Божият план да процъфти. Намирате ли се насред изпитание с усещането, че умирате
вътрешно? Ако е така, какви аспекти от вашия характер Бог се опитва
да умъртви, за да може планът Му да влезе в действие? Как бихте
могли да Му съдействате по-успешно?
Незрелите аспекти от моя характер, с които трябва да се разделя, са:

Вярвам, че бих могъл по-успешно да съдействам на Бога, като:

Помислете за следното...

Ако Йосиф бе решил да си отмъсти и да убие братята си,
вижте кой нямаше да се роди:
Левиевите бележити потомци:
Аарон, Моисей, Ездра и Йоан Кръстител.
Вениаминовите бележити потомци: Саул, Естир и апостол Павел.
Юдовите бележити потомци: Халев, Давид,
Соомон и Исус Христос.
Какъв би бил животът без тези хора?
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ХАРАКТЕРЪТ

Повечето от нас възприемат характера като “уникалните качества на даден човек, които го различават от останалите - в повечето
случаи това са добри качества, които са ценени и уважавани”. Интересното е, че буквалното значение на думата “характер” идва от
гръцка дума със значение “да изстържа, да врежа, да издълбая”.
За нас да имаме Христовия характер означава, че Той е изобразил
или е отпечатал в нас Своята личност. Чрез прекараното време в
присъствието Му и преминаването през житейски трудности, Неговият образ е бил изстърган, врязан и гравиран в нашата същност.
9. Погледнете назад към изпитанията, през които Бог ви е превел.
Какви незрели или неблагочестиви качества е отстранил Той от характера ви в резултат на вашето покорство по време на страданието? Какви модели на мислене и поведение, които някога са представлявали крепости, вече не се проявяват в живота ви? Как споменът
за онова, което Той е направил, ви дава сили да продължите напред?
Минало
изпитание

Незрели, неблагочестиви
Как Бог ме е оформял и ми е
модели на мислене и пове- помогнал да се оприлича на
дение, които Бог е отстранил Христос в по-голяма степен

Споменът за онова, което Бог е направил, Затвърждаване
на основното
ми дава сили да продължа, защото:
послание

Трябва да имаме
правилно виждане
за неблагоприятните
обстоятелства. Те не са
дадени от Бога, по-скоро
са допуснати от Него,
и могат да ни бъдат от
полза, ако реагираме
адекватно. Предназначението им е да бъдат
средството, което да ви
отведе до вашето място
на владеене. Покорството ви към Божието слово
по време на трудности
ще ви усъвършенства,
утвърди, укрепи и направи стабилни, за да
изпълните своята съдба.
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10. Искате ли да се издигнете над настоящото си положение? Тогава, вместо да питате Бога “Защо?”, когато нещата не вървят както
трябва, започнете да Го питате: “Какво трябва да направя, Господи?”
Вместо да гледате на всяко премеждие като на спънка, попитайте как
бихте могли да го видите като стъпка напред. Молете се и искайте
от Бога да ви даде прозрение. Записвайте си онова, което ви говори.

Поставяне
на стандарт
“Всичките пътеки на
Господа са милосърдие
и вярност” (Псалм 25:10).
Наскоро размишлявах
върху този стих и в
него открих насърчение
за духа си. Всички не
означава “всички, освен
пътеките, по които ходя
сега” или “почти всички,
с изключение на особено
трудните и мъчителни пътеки”. Всички трябва да
означава всички. Така че,
твоята пътека, с необяснимата си тъга и смут, и
моята - с нейните остри
камъни и тръни - и двете
пътеки, с необяснимата
им сложност и пълна
загадъчност - са все
Негови пътеки, по които
Той ще се изяви като милосърден и верен. Нищо
друго; нищо по-малко.”
Ейми Кармайкъл

Седмично
предизвикателство
Помислете за важни взаимоотношения,
от които сте вдигнали ръце - например с
някой член на семейството ви. Навярно сте
допуснали обиди или спорове да разклатят тези взаимоотношения. Бъдете непреклонни в усилията си да постигнете помирение. Молете се Бог да ви даде благодат
да отхвърлите предишни разочарования
или обиди. Докоснете се до Божието сърце,
което желае възстановяване, и правете към
този човек съзнателни стъпки, изразяващи
любовта ви.
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Ден 1: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КРЕПОСТИТЕ?
“Ние не воюваме според плътта. Защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но са мощни в Бога за събаряне на крепости”
(2 Коринтяни 10:3-4, NKJV).
Ние сме в духовна война и единствено духовните оръжия, предоставени и поверени от Божията благодат, ще унищожат делата на
врага, в това число крепостите в нашия живот. Какво представляват
крепостите?

КРЕПОСТ

Думата “крепост” произлиза от гръцкия глагол “окурома”, означаващ “да укрепя с идеята да държа нещо в безопасност”. Същата
дума се използва за “замък или укрепление”. Във 2 Коринтяни 10:4
крепостите са „дворец или укрепления от мисли - доводи и размишления, които врагът развива и утвърждава в нашите умове”.
Интересното е, че в новозаветни времена думата окурома се е използвала и за да опише затвор. Ето защо крепостите изпълняват
ролята както на замък, така и на затвор за мислите - пречат на
истината да проникне вътре и не позволяват на лъжите да излязат.
Крепостите са модели на мислене, които до такава степен са насадени в умовете ни, че влияят и контролират определени области
от нашия живот.11
Внимателно прочетете определението за крепост. Кои области от
живота ви могат да се съотнесат към него? В какво проявявате естествена склонност да вярвате, да говорите и да действате в съгласие с врага?

По какъв начин тези крепости са функционирали като укрепление? Как са ви пречели да изпълните своята съдба и да властвате в
живота?

Скърбите (тлипсис), които Бог допуска в живота ни, упражняват
достатъчно натиск на точните места, за да разкрият нечестивите крепости в нашето мислене. Когато сме подложени на натиск, онова,
което е в нас, излиза навън. Когато целият ад атакува живота ни,
думите разкриват къде нашият характер е извън синхрон с Божията природа. Чрез трудностите Бог ни оформя по образа на Христос.
Разкрива нещо в характера ни, което трябва да се промени, за да навлезем в по-високо ниво на Неговото върховно, мощно управление.
Това е положителният резултат от несгодите.
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Ден 2: КАК СЕ ИЗДИГАТ КРЕПОСТИ?
“Нито давайте място на дявола”
(Ефесяни 4:27, KJV).
Как се издигат крепостите? Като даваме място на врага. Гръцката
дума за място буквално означава “пространство, позиция или владение”. Така че, когато Бог казва “не давайте място на врага”, Той има
предвид: “не давайте на Сатана възможност да възпроизвежда характера си във вашия живот. Не му предоставяйте никакво пространство”.
Всеки път, когато врагът ни подхвърля неЗатвърждаване
гативна, неблагочестива мисъл, той се опитна основното
ва да завземе територия в нашето мислене.
послание
Тук съмнение, там тревога, осъждение към
Крепостите на
този човек, мисъл на ревност към онзи... Найдявола са свързани с:
напред си прави място, колкото да стъпи с
мисловните процеси,
начините на мислене,
върха на пръстите си, после - с целия крак,
разсъжденията, интедокато най-накрая издига крепост. Ако прилектуалните възгледи,
емаме неговите лъжи, ние му даваме място.
въображението и всички други психологически Той ще изгради своя дворец в умовете ни и
ще започне да доминира в различни области
модели, които са в противоречие със знанието от живота ни.
или волята на Бога.
Сега помислете: Какви мисли Сатана постоянно насочва срещу вашия ум и емоции?
Крепостта е				

Мислите, които Сатана ми дава,

включват.
Крепостта е				

Мислите, които Сатана ми дава,

включват.
Крепостта е				

Мислите, които Сатана ми дава,

включват.
Изследвайте какво се случва, когато дойдат тези мисли. Пред
какви обстоятелства сте изправени? Какво четете, гледате или слушате? С кого се движите? Помолете Бог да ви даде разпознаване и
план, за да можете да се предпазвате за в бъдеще.

Разберете, че ако не отхвърляте мислите от врага, значи ги приемате по подразбиране. Няма неутрална територия. Сатана идва, за
да убие, да открадне и да погуби. Но вие няма защо да го слушате.
Чрез Божията благодат сте получили Неговото всеоръжие, за да побеждавате врага! Щом го разпознаете и му се съпротивите, ще спечелите битката!
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Ден 3: КАК СЕ УНИЩОЖАВАТ КРЕПОСТИ?
“Защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но са силни в
Бога за събаряне на крепости, защото чрез тях побеждаваме аргументи и всяко високо нещо, което се издига високо против познанието на Бога, като пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос”
(2 Коринтяни 10:4-5, NKJV).
Щом откриете някоя крепост, унищожавайте я с оръжията на благодатта. Да кажем, че откриете крепост на страх в живота си. Найнапред се покайте, че сте дали място на врага чрез страх. Покаянието представлява пълна промяна на ума. Приемане на онова, което
Бог казва за нашите преживявания или вярвания. Когато се покаем,
преживяваме обновяване на ума чрез онова, което Бог е изговорил
(Римляни 12:2).
После трябва да изговорите унищожение срещу крепостта на
страх. По този начин освобождавате силата, която е точно под носа
ви, силата на живот и смърт във вашите думи (Притчи 18:21). Можете
да кажете: “В името на Исус, аз не съм приел дух на страх (2 Тимотей
1:7). Ти, дух на страх, излез от живота ми! Нямаш власт над мен. Бог
ми е дал цялата власт над теб (Лука 10:19) и аз я упражнявам сега.”
Подобна съпротива може да бъде прилагана срещу всяка крепост,
пред което сте изправени - от страх и притеснение до гняв и съперничество.
2 Коринтяни ни казва, че трябва да “побеждаваме аргументи и всяко високо нещо, което се издига”. Версията на Кинг Джеймс включва
“фантазии”. Какви умствени нагласи в живота ви се опитват да се
издигнат над Божието Слово и да го изместят?

Не забравяйте, крепостите са замъци или затвори на мислене,
които са укрепени - направени са по-здрави - чрез лъжите на врага.
Молете се и искайте Бог да ви покаже влиянията, дейностите или
взаимоотношенията, които издигат крепости във вас. Нужно е да отхвърлите тези товари. Записвайте си онова, което Той ви открива.

Кои стихове директно конфронтират крепостите, пред които сте
изправени? Запишете си ги, скрийте ги в сърцето си и ги изговаряйте
срещу врага.

Ако не знаете никакви стихове, които конфронтират вражеските лъжи в тези области,
започнете да се ровите в Божието слово и открийте такива. Използвайте библейски
конкорданс или търсете ключови думи онлайн.
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Ден 4: ИЗГРАЖДАЙТЕ КРЕПОСТИ НА ПРАВЕДНОСТ
“Изгради ме отново със Словото Си. Барикадирай пътя, който не
отива никъде; дари ме с чистото Си откровение”
(Псалм 119:28-29, The Message).
След като сте открили някоя крепост и сте изговорили нейното
унищожение, има още една жизненоважна стъпка. Трябва да запълните мястото, което врагът е окупирал. В Матей 12:43-45 Исус обяснява: “Когато нечистият дух напусне човека, той отива в пустинята да
търси покой, но не намира. Тогава си казва: “Ще се върна при човека,
от когото излязох.” Връща се и открива предишния си дом празен,
пометен и подреден. Тогава духът намира седем други духове по-зли
от него и всички те влизат в човека и живеят там. И така този човек
става по-зле от преди” (NLT).
За да предотвратим това, трябва да се молим и да искаме от Бога
да изгради крепост на праведност на мястото, някога окупирано от
врага. Нужно е стабилно да се зареждаме с Божието присъствие и с
Неговото слово, особено със стихове, конфронтиращи извратеното
мислене, на което някога сме били пленници. Всеки стих, който приемаме, се превръща в строителен елемент за Святия Дух.
Внимателно прочетете Филипяни 1:9-11; Матей 4:4; Йоан 6:35, 4851; Колосяни 3:16; 1 Петрово 2:2 и Еремия 15:16. Какво ви говорят тези
стихове относно изграждането на крепости на праведност?

Според Исусовите думи в Матей 7:24-27, какво друго е от съществена важност за успешния градеж?

Свързан стих: Яков 1:22-25.

“Разорете нова целина. Посейте правда и пожънете плода, който
вашата вярност ще произведе за мен.” Време е да потърсите Господа! Когато дойде, Той ще излее правда върху вас”
(Осия 10:12, GW).
Консумирате ли нещо, което разваля апетита ви за Бога?

Знаете ли някои практически начини, чрез които да засилите апетита си за Божието присъствие и Слово?
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Ден 5: КРЕПОСТТА НА ПОКОРСТВО НОСИ НАГРАДА
“Ако сте благоразположени и покорни, ще ядете най-доброто от земята”
(Исая 1:19, NIV).
Покорството към Бога е най-висшата форма на съпротива срещу
врага.
Прочетете 1 Йоан 3:24, Матей 12:50, Изход 19:5, Второзаконие 11:89 и 3 Царе 3:14. Избройте благословенията за покорство към Бога,
споменати в тези стихове.
Свързан пасаж: Второзаконие 28:1-14.

Ако се покоряваме на Бога посред страданието, ще бъдем благословени. Размишлявайте върху посланието на следващите обещания. Как те ви мотивират да се покорявате на Бога?
“Може ли някой действително да ви нарани заради това, че сте
ревностни да вършите добри дела? Дори ако трябва да пострадате
заради добрите неща, които вършите, Бог ще ви благослови. Затова
престанете да се страхувате и не се тревожете какво могат да ви
сторят хората”
(1 Петрово 3:13-14, CEV).
“Приятели, когато животът стане истински труден, не прибързвайте
със заключението, че Бог не e в контрол. Вместо това се радвайте,
че до голяма степен вкусвате от онова, което Христос преживя. Това
е духовен пречистващ процес, като славата ви очаква зад следващия ъгъл. Затова се радвайте, когато ви обиждат заради това, че
сте християни, защото тогава славният Дух на Бога почива върху
вас”
(1 Петрово 4:12-14, The Message &NLT).
“В милостта Си Бог ви е призовал да имате дял в Неговата вечна
слава посредством Христос Исус. Затова, след като сте пострадали малко, Той ще ви възстанови, подпре и укрепи и ще ви постави
върху стабилна основа”
(1 Петрово 5:10, NLT).
В коя област/кои области ви е най-трудно да се покорявате на
Бога? Молете се и искайте от Господа да ви покаже защо е така. Молете Го да ви покаже как Той гледа на нещата и как би искал да реагирате. Записвайте си онова, което ви открива.
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Ден 6: НЕ АБОРТИРАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ
“Отложената надежда прави сърцето болно,
но изпълнената мечта е дърво на живот”
(Притчи 13:12, NLT).
Бременни ли сте с мечта от Бога? Тъй както една жена забременява чрез интимните си взаимоотношения със своя съпруг, така ние
забременяваме с божествени мечти посредством близост с Христос.
Той ви обича и иска да ражда нови неща в и чрез вашия живот. Непоклатимата вяра в Божиите обещания е пътят към вашата съдба.
Вярата в онова, което Той ви е казал в Словото Си и чрез Своя Дух,
дори когато сте преживявали несгоди, ще доведе до осъществяването на тези мечти.
Бог давал ли ви е сън, който семействоЗатвърждаване
то
и приятелите ви не разбират? Опишете
на основното
го
накратко,
като включите потвържденията,
послание
които
сте
получили.
Затвърждаване на
основното послание
Когато целият ад се
е развилнял, когато сякаш нищо не върви както трябва, не се поклащайте! Няма значение
колко седмици или месеци са минали, не се
поклащайте. След като
сте направили всичко, което е по силите
ви, не се поклащайте.
Стойте твърдо в истината, понеже истината
издържа изпита на времето! Никой мъж, жена
или дявол не може да
ви изкара от Божията
воля! Единствено Бог
държи вашата съдба.

Бог ми даде този сън и го потвърди по
следния начин:
Внимателно прочетете Евреи 10:35-39 и
Яков 1:3-4. Защо изпълнението на съня ви се
бави? Какво развива Бог във вас?
Само един човек може да провали съдбата ви - вие самите. Най-голямата заплаха за
вашата мечта е неверието. Поради неверие
израилтяните не успяха да влязат в Обещаната земя. Дали ли сте място на неверие?
Ако е така, по какъв начин?

Ако Бог ви е обещал нещо, то ще се случи.
Въпросът е дали вие ще бъдете готови? Йосиф нямаше време “да се
измолва”, за да чува от Бога. Той трябваше да бъде в състояние на
готовност. Как вие се подготвяте за времето, когато Бог ще се раздвижи? Какво можете да правите, за да подхранвате и защитавате
мечтата си, докато тя се роди?

Водете си бележки за развитието на вашата мечта.
Тези бележки ще ви насърчават и ще ви напомнят за Божията вярност за в бъдеще.
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Обобщение на сесията

Най-силната форма на съпротива срещу врага е непрестанното
покорство. Когато сте покорни на Бога посред изпитанията, във вас
се изобразява Христовият характер. Пълното покорство също така е
в основата на събарянето на нечестиви крепости във вашето мислене, което ви дава възможност да се издигате до нови нива на власт
в Божето царство.

Бележки

Голяма сила има усърдната молитва на праведния
(Яков 5:16).

Глава

11

Настойчива молитва

Моля, вземете под внимание Сесия 11 от учебната поредица,
наред с глава 15 от книгата „Не се отказвай!”

1. Молитвата е неизменна част и начин
на живот за неумолимия вярващ. Тя е начин
на живот. Ето защо в 1 Солунци 5:17 сме инструктирани да се „молим непрестанно“. Със
собствени думи накратко опишете стойността
и важността на молитвата във вашия живот.

Поставяне
на стандарт
„Молитвата е източникът на християнския
живот, спасително въже
за християнина... Основната стратегия на
Сатана спрямо Божиите
хора винаги е била да
нашепва: „Не призовавай, не искай, не разчитай на Бога да извърши
велики неща. Собствената ти интелигентност
и енергия са ти напълно
достатъчни.“ Истината е,
че дяволът не е кой знае
колко уплашен от нашите усилия и пълномощия.
Но знае, че царството
му ще бъде унищожено,
когато издигнем сърцата
си към Бога”.
Джим Кимбала

МОЛИТВАТА
ЕДНО ПО-ДЪЛБОКО РАЗБИРАНЕ
В Новия завет има около осем гръцки думи, които се използват
по отношение на молитвата. Най-често използваната сред тях е
просуче, която се среща над 125 пъти. Тя произлиза от две думи:
161
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прос и уче. Прос означава „към” и говори за „усещане за близост,
интимност и контакт лице в лице”.
Уче е дума, описваща дълбоко желание, свързано с обет. Първоначално тя е описвала човек, който е имал голяма нужда и се
е молел на Бога за отговор, обещавайки да Му даде нещо много
ценно в замяна. Молитвата на Ана за син и обетът й пред Бога са
идеален пример за уче (вж. 1 Царе1:2:11).
Останалите съществени части на молитвата са благодарението, хвалението и поклонението.2 Имайки това разбиране, виждаме, че молитвата е канал за комуникация и интимно общение, довеждащо ни до контакт лице в лице с нашия небесен Отец. Тя дава
израз на нашата любов и на сърдечната ни благодарност, хвала и
поклонение за онова, което Той е и което е направил.
G

2. Ние можем, и би трябвало, да отиваме при Бога на всяко място,
по всяко време и за всяко нещо. Молитвата трябва да бъде нестихващ, животворен обмен между нас и небесния ни Отец. Внимателно
прочетете следните стихове, описващи вашата отворена покана в
Божието присъствие.
“В Когото, поради нашата вяра в (Исус), се осмеляваме да имаме
дързостта (куража и увереността) на свободен достъп (незаслужено
приближаване до Бога със свобода и без страх)”
(Ефесяни 3:12, AMP).
„Тогава нека без страх, уверено и смело да се приближаваме
към престола на благодатта (трона на Божието незаслужено
благоволение към нас грешниците), за да получим милост
(за нашите провали) и да намерим благодат, която да ни помага
своевременно във всяка нужда (подходяща и навременна помощ,
идваща към нас точно когато се нуждаем от нея)”
(Евреи 4:16, AMP).
„И така, скъпи братя и сестри, ние можем смело да влезем
в небесното Пресвято място заради кръвта на Исус. Чрез смъртта
Си Исус отвори нов и даряващ живот път през завесата към
Пресвятото място. И след като имаме велик Първосвещеник,
който владее над Божия дом, нека да отиваме право в Божието
присъствие с искрени сърца, които напълно Му се доверяват.
Понеже нечистата ни съвест е била поръсена с Христовата кръв,
за да бъдем очистени, а телата ни са били измити с чиста вода”
(Евреи 10:19-22 NLT).
Как Бог иска да се приближавате към Него? Кое ви дава достъп до
Него? Какво може да ви дари Неговото присъствие?
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„И се молете в Духа по всякакви поводи, с всякакви молитви и молби. Имайки това предвид, бъдете бдителни и продължавайте да се
молите за всичките светии”
(Ефесяни 6:18, NIV).
G
3. Исус знаеше колко съществена и ценна е молитвата. В Проповедта на планината Той ни даде инструкции относно елементите, които нашите молитви трябва да съдържат. Бавно размишлявайте върху
тези думи и се опитайте да чуете какво ще ви каже Духът за молитвата.
“Когато се молите, не бърборете неспирно,
както правят хората от другите религии. Те
Поставяне
смятат, че ще получат отговор на молитвите
на стандарт
си само защото повтарят думите си отново и
отново. Не бъдете като тях, защото вашият
„Молитвата не е
просто дейност, ритуал
Отец знае точно от какво се нуждаете още
или задължение. Нито
преди да сте Го помолили! Молете се така:
пък е просене Бог да
Отче наш, Който си на небесата, нека името
направи онова, което
Ти да бъде опазено свято. Нека Царството
ние искаме. Тя е близко
Ти да дойде скоро. Нека волята Ти да бъде
общение и комуникация
с Бога, които докосват
извършена на земята, така както е на небесърцето Му. Когато
то. Дай ни днес храната, от която се нуждаразберете принципите
ем, и прости ни греховете, както и ние сме
на изкуството на мопростили на онези, които са съгрешили срелитвата, ще започнете
щу нас. И не ни позволявай да се поддавада общувате с Бога със
сила, благодат и увеме на изкушение, но ни избави от лукавия”
реност. Молитвата би
(Матей 6:7-13, NLT).
трябвало да бъде един
Какви принципи на молитвата ви показва
от най-вълнуващите
аспекти на живота на
Святият Дух в Исусовите думи?

вяра. Тя има силата да
трансформира живота
на хората, да променя
обстоятелствата, да
дава мир и стабилност
посред изпитанията, да
променя курса на нациите и да печели света
за Христос. Силата на
молитвата е наследството на вярващия”.
Д-р Майлс Монро

4. Тъй като молитвата е общение с Господа, тя включва говорене и слушане. Бог ви
говори и вие можете да Го чуете. Внимателно размишлявайте върху
следните стихове.
„Но вратарят отваря портата за пастира и той влиза през нея. Овцете познават гласа на своя пастир. Той зове всяка от тях по име и ги
извежда на паша. Когато е извел всички овце, той върви пред тях, а
те го следват, понеже познават гласа му. Овцете няма да последват
чужд човек. Те не познават гласа на чуждия и ще побягнат”
(Йоан 10:2-5, CEV).
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„Аз съм добрият пастир; Аз познавам Своите овце и те Ме познават, така
както Отец Ме познава и Аз познавам Отец. Затова жертвам живота Си за
овцете. Имам и други овце, които не са в тази кошара. Трябва да доведа
и тях. Те ще послушат гласа Ми и ще има едно стадо с един пастир (NLT).
Моите овце чуват гласа Ми и Аз ги познавам и Те Ме следват (NKJV)”
(Йоан 10:14-16, 27).
„Дал си ми способността да чувам и да се подчинявам (на Твоя
закон, по-ценно служение от) всеизгарянията и приносите за грях
(които) Ти не изискваш”
(Псалм 40:6, AMP).
„И ако оставите Божиите пътища и се отклоните, ще чуете зад себе
си Глас, който казва: „Не, това е пътят; ходете по него”
(Исая 30:21, TLB).
Какво ви говори Святият Дух относно способността да чувате Неговия глас?

Допълнителни стихове за лидера на групата: Бог обещава да ни води
в Псалм 25:9, 12-14; 32:8; 48:14 и Матей 28:20.

Затвърждаване
на основното
послание

G
5. За да можем ревностно и усърдно да
се молим за Божия отговор в дадена ситуация, ние трябва да знаем каква е Неговата
Затвърждаване на
воля по въпроса. Познаването на Божията
основното послание
воля идва чрез познаване на Неговото слово
Нашата цел не е чеси на онова, което Святият Дух ни говори в съто говорене в молитва,
гласие със Словото. Бавно прочетете следа решимост да полуните стихове.
чим. Фокусът е в това
да имаме непреклонно,
„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъпламенно, уверено
дат
във вас, можете да искате всичко, което
отношение когато изжелаете, и ще ви бъде дадено”
казваме исканията си.
Пристъпваме към Бога
(Йоан 15:7, NLT).
с пълна вяра, понеже
„И това е увереността (уверението, привизнаем, че молбата ни е
легията на дързостта), която имаме в Него:
според Неговата воля,
поради което няма да
(сигурни сме), че ако искаме нещо (в съглабъдем отхвърлени.
сие със собствения Му план), Той ни слуша
и ни чува. И ако (след като) ние (с положителност) знаем, че ни слуша за каквото и да
поискаме, също така знаем (с непоколебима
и абсолютна увереност), че имаме (дадени ни като настоящи притежания) исканията, отправени към Него”
(Йоан 5:14-15, AMP).

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ! 165

„Можете да искате от Него всичко, използвайки Моето име, и Аз ще
го направя, понеже това ще донесе хвала на Отец, поради онова,
което Аз, Синът, ще направя за вас. Да, искайте каквото и да пожелаете, използвайки Моето име, и Аз ще го сторя!”
(Йоан 14:13-14, TLB).
Защо е важно да знаем Божията воля? За какво можете да сте
сигурни, щом веднъж я узнаете?

„За мен е наслада да изпълнявам волята Ти, о, мой Боже;
да, законът Ти е в сърцето ми.
Учи ме как да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; нека
добрият Ти Дух да ме въведе в спокойна страна и в земя на правда”
(Псалм 40:8; 143:10, AMP).

ЕФЕКТИВНА и РЕВНОСТНА

Думата ефективен е гръцката дума eнерджио. Тя означава „да
бъдеш активен, действен и изключително резултатен в работата
си”.4 Уебстър определя ефективен като „произвеждащ желания
или планиран ефект; имащ необходимата способност или сила, за
да произведе ефекта; верен (истинен, честен)“.5
Думата ревностен е гръцката дума зеу, означаваща „да бъда горещ, да вря”. Оттук произлиза думата ревност ( на английски zeal
– б.пр.).6 Фразата ревностна молитва в King James Version всъщност идва от един гръцки израз – дейсис, със значение „пламенна,
ревностна, прочувствена, откровена молитва”, която е издигната
пред Бога при много сериозни условия, умоляваща Го да посрещне конкретна нужда.7
G

6. Съществува голяма разлика между желанието да получиш нещо
от Бога и това да си решен да получиш. Когато сме решени, ние се
молим ревностно. Внимателно прочетете историята за вдовицата и
за несправедливия съдия в Лука 18:1-8. Обърнете внимание как Исус
казва, че трябва да си вземем поука от несправедливия съдия, а не
от вдовицата. Какво ви говори това за вашия подход към молитвата?

„Затова ви казвам: Искайте и продължавайте да искате, и ще ви
бъде дадено; търсете и продължавайте да търсите, и ще намерите;
хлопайте и продължавайте да хлопате, и вратата ще ви бъде отворена. Защото всеки, който иска и продължава да иска, получава; и
който търси и продължава да търси, намира; и на този, който хлопа
и продължава да хлопа, вратата ще бъде отворена”
(Лука 11:9-10, AMP).
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Затвърждаване
на основното
послание

Не бива никога да
забравяме, че Бог „е
способен да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
според действащата в
нас сила” (Ефесяни 3:20,
NKJV). Не можем да позволяваме на ограничените ни човешки умове
да Му поставят граници
в нашето мислене и вярване. Ако действително
вярваме, ще искаме
настоятелно и ще продължаваме да хлопаме,
докато не видим славата
Му да се разкрива.

Поставяне
на стандарт
„Когато настанат тежки
времена, изкушението е
да забравим за скришното място. При Исус
обаче се наблюдаваше
точно обратната тенденция. Когато изпитваше
болка, Той се отдаваше
на молитва. Моментът в
Гетсиманската градина е
красноречив пример за
това... (Лука 22:44). Когато
изпитваше болка, Исус се
молеше. Когато изпитваше много силна болка, се
молеше още по-настойчиво. Това беше Исусовата
тайна да издържи ужаса
на Своите страдания. Той
се подготви чрез молитва
да понесе болката. Ако
откликваме по правилния
начин, страданията могат
да се окажат дар. Болката
може да даде невероятен
тласък на молитвата – ако
й позволим да ни изстреля
право пред Божието лице,
вместо да ни изхвърли на
противоположния полюс”.
Боб Сорге

G
7. Когато Илия ревностно се помоли за
дъжд, Бог потвърди, че дъждът наближава,
изпращайки като белег малко облаче. Днес не
търсим физически облаци, потвърждаващи,
че молитвите ни ще получат отговор. Очакваме потвърждение от Святия Дух. Опишете някои от начините, по които Божият Дух е
потвърждавал, че молитвите ви ще получат
отговор. Някога изкушавали ли сте се да пренебрегнете потвърждението, което Бог ви е
давал? Ако е така, обяснете как сте реагирали.

8. Молили ли сте се усърдно Бог да се задвижи в някаква ситуация, без да забележите видима промяна? Ако е така, накратко опишете ситуацията. Как историята на Илия, който се моли
за дъжд седем пъти, преди да получи отговор,
ви насърчава и мотивира да насочите лицето си
като кремък във вашите обстоятелства?

Допълнителни стихове за лидера на групата: прочетете историята на Илия в 3 Царе
18:41-45 и Яков 5:17-18.
„Защото Господ Бог ми помага; затова не
съм се посрамил, нито съм се смутил. Затова съм втвърдил лицето си като кремък и
знам, че не ще бъда посрамен”
(Исая 50:7 AMP).
9. Ревностната молитва е ефективна и
пламенна. Поспрете и се запитайте: Какво
гори в сърцето ми? Каква несправедливост
или небогоугодно поведение в моя живот
или в живота на околните искам от все сърце да видя променени? За кого или за какво
Бог иска да се застъпвам усърдно в молитва? Притихнете пред Него и Го помолете да
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ви даде разпознаване. Записвайте си онова, което ви говори.
Бог иска от мен да се моля усърдно за:

10. Бог дал ли ви е някаква идея за Негова слава, свързана с някакво непосилно
във вашите очи начинание? Дали има нещо
общо с мечтата, за която писахте в глава
10? Накратко споделете своята идея. Молете се и искайте от Бога да потвърди, че тя
е от Него. Ако го направи, Го помолете да
ви даде благодат за стъпките, които иска да
предприемете в тази посока.
Идеята, която Бог е вложил в сърцето ми, е:

Стъпките, които трябва да предприема за
нейното реализиране, са:

Поставяне
на стандарт
„Когато се молим за
някого, ние ходатайстваме.
Това означава, че умствено
се ангажираме с неговия
свят, като съзнателно
осъществяваме контакт с
Бога в негова полза. Това,
разбира се, е само един от
аспектите на молитвата,
който обаче е от изключителна важност! Сериозната,
последователна молитва
е най-значимото влияние,
което бихме могли да окажем в нечий живот. Тя е пополезна от предлагането на
пари, по-насърчителна от
една силна проповед, поефективна от комплимент и
вдъхваща по-голямо успокоение от една физическа
прегръдка“.
Чарлз Р. Суиндол

Затвърждаване
на основното
послание

Не пристъпвайте към
Бога срамежливо – не
бъдете плахи в исканията си. Бъдете дръзки,
смели, непреклонни и
конкретни. Нашата настойчивост пред Бога не
е породена от отчаяние,
а от увереността, че Той
е нашият любящ Отец
и ще ни даде всичко, за
което дързостно Го молим в Неговото Име. Какво чакате? Заобиколени
сте с толкова сериозни
нужди. В света около вас
има толкова много хора,
които очакват смело да
пристъпите пред Бога в
застъпническа молитва
за тях. Бъдете светлина за тях! Пристъпете
към Бога с непреклонна
настойчивост сега!
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Седмично
предизвикателство
В тетрадка или дневник започнете да си записвате молитвите
и отговорите, които сте получили. В едната колонка си записвайте
своите нужди и датата, на която сте започнали да ходатайствате за
тях. Ревностно прогласявайте Божиите обещание над всяка ситуация, докато не се изяви отговорът. Във втората колонка си записвайте датата и начина, по който Бог ви е отговорил. Посвещението и размисълът ще ви помогнат да бъдете настойчиви в молитвите си и да
приветствате начина, по който Бог се движи. Водете си този дневник
в продължение на поне 30 дни.
Пример
Моята молитва
Божият отговор
12 февруари – Работа на пълен рабо- 20 февруари – Предложетен ден. Трябва да се намери в рамките ние за работа от рекламна следващите две седмици. Филипяни на компания!
4:19, Матей 6:25-34.
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Ден 1: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА МОЛИТВА
„Чуй моя вик, о, Боже; вслушай се в молитвата ми”
(Псалм 61:1 AMP).
Всички ние искаме молитвите ни да бъдат успешни, Бог да ни чува
и да ни отговаря, щом Го призовем. Словото ясно посочва определени
ключови особености по отношение на отговорените и на неотговорените
молитви. Въпреки че този списък не е изчерпателен, той ще ви напомни
за неща, които сте забравили, и ще отвори очите ви за нови истини.
Какви са условията за успешна молитва, съдържащи се в Словото?
2 Летописи 7:14
Псалм 34:11-18
Псалм 91:14-15
Еремия 29:12-13
Матей 21:21-22; Марк 11:24
Йоан 15:7; 1 Йоан 3:21-24
Кои от тези особености действат във вашия живот? Как можете да
развиете останалите?
Понякога отговорът на нашата молитва като че ли се бави. Прочетете Даниил 10:10-14 и Йоан 11:1-6 и открийте две причини за забавяне на отговорите.
Кои са най-често срещаните причини за неотговорена молитва в
следните стихове?
Псалм 66:18; Исая 59:1-2
Притчи 21:13
Притчи 1:28-31; 28:9
Марк 11:25; Матей 5:23-24
Марк 6:5-6; Яков 1:6-7
Яков 4:3
Притихнете пред Господа. Попитайте Го дали в живота ви действат
някои от тези неща? Покайте се и поискайте благодат, за да предприемете действията, към които Бог ви насочва. Записвайте си онова,
което Той ви открива.
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Ден 2: СИЛАТА НА ПОКЛОНЕНИЕТО
„Покланяй се на Господа твоя Бог и само на Него.
Служи Му с абсолютна всеотдайност”
(Матей 4:10, Message).
Молитвата и поклонението вървят ръка за ръка. Определенията
на двете най-често срещани гръцки думи за молитва включват поклонение.10 Поклонението е нещо много повече от пеене. Исус каза:
”Онова, което сте, и начинът, по който живеете, имат стойност пред
Бога. Вашето поклонение трябва да включва духа ви, стремящ се
към истината. Ето такива хора търси Отец: хора, които по простичък
и честен начин са себе си пред Него в поклонението си. Самият Бог
е чисто същество – Дух. Онези, които Му се покланят, трябва да го
правят с цялото си същество, с духа си, с истинската си същност, в
преклонение” (Йоан 4:23-24, The Message).

ПОКЛОНЕНИЕ

За думата поклонение в Новия завет почти винаги е използвана
гръцката дума поскунео - комбинация от прос и кунео. Прос, която също така е използвана при образуването на думата „молитва“,
означава „към” и изразява идеята за „усещане за близост лице в
лице”. Кунео означава „да целуна”.11 Когато съчетаем двете думи,
те означават: да се просна на пода в почит, преклонение и обожание”.12 Да се покланям означава да почитам, да се прекланям, да
показвам екстравагантна любов и покорство към...”.
Според определението, дадено от Уебстър, да се покланяме на
Бога означава да виждаме Неговата невероятна стойност и да изразяваме признателността си с нашите думи на благодарност и хвала,
с нашите дела и с живота си.
Как изразявате признателността си към Бога? Как Той изразява любовта Си към вас? Ако не отделяте време за поклонение, защо е така?
Как се чувствате, когато някой искрено хвали вашата работа или
характер, придавайки стойност и значимост на онова, което сте? Как
това ви кара да се чувствате спрямо този човек? Как според вас се
чувства Бог, когато Го хвалите?
Прочетете Деяния 16:23-40. Изредете проявленията на Божията
сила в резултат на поклонението на Павел и Сила посред страданието. Какво ви говори това?
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Ден 3: СИЛАТА НА МОЛИТВАТА В ИСУСОВОТО ИМЕ
“Ето защо Бог... Му подари името, което е над всяко друго име, така
че в Исусовото име да се преклони всяко коляно”
(Филипяни 2:9-10, NASB).
Името на Исус е мощно оръжие. Всичко – абсолютно всичко – което
е обещано в Словото, се изпълнява заради Неговото име! Това е името,
което е над всяко друго име, „и няма спасение в никой друг; понеже няма
друго име под небето... чрез което да бъдем спасени” (Деяния 4:12, NASB).
Размишлявайте върху посланието на следните изумителни обещания от Исус:
„Отец Ми ще ви даде всичко, което поискате в Мое име”
(Йоан 15:16).
„Ето какво желая да правите: Искайте от Отец всичко, което е в
съответствие с нещата, които съм ви открил. Искайте в Мое име,
според Моята воля, и Той със сигурност ще ви го даде. Радостта ви
ще бъде като река, заливаща бреговете си”
(Йоан 16:23-24, The Message).
„Казвам ви истината, всеки, който вярва в Мене, ще върши същите
дела, които Аз съм правил, и дори по-велики, понеже Аз отивам при
Отец. Да, искайте каквото и да било в Мое име, и Аз ще го направя!”
(Йоан 14:12, 14, NLT).
Какво ви говори Святият Дух относно молитвата в името на Исус?

Прочетете Деяния 2:38, 4:11-12, 10:43; Лука 24:47 и 1 Йоан 2:12. Какво постоянно заявяват тези стихове, че принадлежи на вас и на цялото човечество чрез името на Исус?

Прочетете Йоан 1:12 и 2:31. Кои благословения са ваши в името на
Исус според тези стихове?

Прочетете какво направи Бог чрез Петър и Йоан в Деяния 3:1-10,
16 и как реагира Синедрионът в Деяния 4:17-18. Какво ви говори това
за силата в Исусовото име?
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Ден 4: СИЛАТА НА МОЛИТВАТА ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
„Неговото мощно слово е остро като хирургически скалпел, режещ
всичко, било съмнения или съпротива, като ни оставя отворени да слушаме и да се покоряваме. Нищо и никой не е непроницаем за Божието
слово. Не можем да избягаме от него – колкото и да се опитваме”
(Евреи 4:12-13, The Message).
Божието слово е живо! Неговото слово е живот! (Йоан 6:63; Второзаконие 32:45-47). Какво използва Бог, за да създаде света? Словото (Йоан
1;1-3). Какво изпрати Той, за да изкупи човечеството? Словото (Йоан 1:14).
Какво ни даде Исус, за да ни спаси и освети? Словото (Псалм 138:2).
Размишлявайте върху посланието на следните стихове:
„Нито едно слово от Бога няма да бъде без сила
и невъзможно за изпълнение”
(Лука 1:37 AMP).
Тогава Господ ми каза: „Добре си видял, тъй като
Аз бдя над словото Си, за да го изпълня“
(Еремия 1:12, NASB).
„Благославяйте Господа, вие, ангели, които сте превъзходни в сила
и изпълнявате Неговото слово, като слушате гласа на словото Му”
(Псалм 103:20, NKJV).
Какво сам Бог е обещал да направи относно словото Си в Еремия
1:12? Какво ви говори това?

Как невидимите, но при това мощни ангелски сили на небето откликват на Божието слово? Вижте Евреи 1:14.
Въпросът е дали вие вярвате в това? Ако е така, какво пораждат
във вас тези стихове? Ако не вярвате в тези неща, защо е така? Помолете Бог да ви покаже какво пречи на вярата ви. Предайте го в
Неговите ръце и размишлявайте върху Числа 23:19.
„Моето слово, което излиза от устата Ми, е като дъжда и снега. Няма
да се върне при Мен без резултати, но ще извърши онова, което Аз
искам, и ще постигне всичко онова, за което съм го изпратил”
(Исая 55:11, GW).
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Ден 5: СИЛАТА НА КРЪВТА НА ИСУС
„Нашите хора победиха Сатана заради кръвта на Агнето и посланието на Бога. Бяха готови да дадат живота си”
(Откровение 12:11, CEW).
Кръвта на Исус Христос е мощна! Чрез вяра в Него – вярвайки,
че Той понесе наказанието за нашите грехове – ние сме оправдани
и избавени от Божия гняв (вж. Римляни 5:9). Неговата кръв не само
покрива греховете ни подобно на жертвите от юнци и кози. Неговата
кръв отмахва нашия грях веднъж завинаги (вж. Евреи 10:4, 11-12). Тя
очиства нашата съвест постоянно, когато пребъдваме в Него (вж. Евреи 9:14; 1 Йоан 1:7). Чрез Неговата кръв ние можем смело да пристъпим в Божието присъствие с молитва (вж. Евреи 10:19). Слава на
Бога за скъпоценната кръв на Исус!
Изумителни факти относно кръвта
- Човешкото тяло съдържа около 5 литра кръв.
- Всяка клетка е постоянно подхранвана и очиствана от кръвта.
Ако кръвта престане да протича през тялото, животът секва.
- Двете основни съставки на кръвта са червените кръвни телца и
белите кръвни телца.
- Белите кръвни телца защитават тялото, унищожавайки болестите.
- Червените кръвни телца разнасят кислород и хранителни вещества до клетките.
- Кръвните клетки отнемат отпадъчните продукти от всяка клетка
и в крайна сметка ги изхвърлят.
- Пет литра кръв циркулира в нашата система всеки 23 секунди.
Внимателно прочетете фактите относно кръвта още веднъж. Какъв паралел можете да откриете с кръвта на Исус, която действа в
нас в духовно отношение – Кръвта Христова?
Прочетете Изход 12:1-13. Онова, което израилтяните извършваха
физически, ние трябва да правим духовно чрез вяра. Запишете си
молитва, чрез която поставяте кръвта на Исус върху себе си, върху
децата и дома си, върху своите финанси и всичко, на което Той ви е
направил настойници.
Помислете за следното: Щеше ли да има някаква сила в Исусовото име без Неговата пролята кръв? Щеше ли да има сила в молитвата чрез Неговото слово без кръвта Му? Щеше ли да има сила в
Божието всеоръжие без Неговата кръв? Бавно прочетете началния
параграф и си запишете молитва на благодарение и хвала към Исус
Христос, че е пролял Своята кръв за вас.
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Ден 6: СИЛАТА НА МОЛИТВАТА В ДУХА
„Но вие, мои приятели, продължавайте да се назидавате във вашата пресвята вяра. Молете се в силата на Святия Дух”
(Юда 1:20).
Когато приемем Божия дар на спасение чрез Исус Христос, Неговия
Син, ние незабавно биваме новородени и поставени в Царството Му.
Духът на Бог Отец и на Христос идва, за да живее в нас (вж. Йоан 14:23).
Това се случи за първи път след Исусовото възкресение, когато Той се
яви на Своите ученици зад заключени врати. Йоан 20:21-22 гласи: ”Исус
каза: „Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така Аз изпращам вас.’ След
което Той духна върху тях и каза: „Приемете Святия Дух.” (NIV).
Преди да се възнесе в небето, Исус заповяда на същите тези ученици да чакат в Ерусалим за дара на кръщението на Святия Дух (вж.
Деяния 1:4-5, 8). Исус казва, че кръщението на Святия Дух представлява обличане в сила (вж. Лука 24:49, NIV). Да, Святият Дух живееше в тях, но кръщението на Святия Дух е нещо съвсем различно (вж.
Деяния 8:12-17). Това е една по-висша изява на Божието върховно,
мощно управление. За да бъдат свидетели за Исус в един враждебен свят, учениците имаха нужда от това пълно потапяне в Неговия
Дух. Същото е в сила и за нас днес.
Кой е Святият Дух за вас?
Той е вашият Утешител, Съветник и Наставник в истината ... Йоан 14:16-17, 15:26, 16:7-15
Той е вашият Учител ............................ Матей 10:19-20; Лука 12:11-12; Йоан 14:26; 1 Йоан 2:27
Той е вашият Източник на благодат ............................................................................ Евреи 10:29
Той е вашият Водач...............................Деяния 10:19-20, 13:2: Римляни 8:14; Галатяни 5:16-26
Той е вашият Дарител на живот ...................... Йоан 6:63; Римляни 8:2, 6, 11; 2 Коринтяни 3:6
Той е вашата Сила.......................................................................................... Лука 24:49; Деяния 1:8
Какъв белег според Исус ще съпътства това мощно изпълване? На
кого е обещан той? Прочетете Марк 16:17; Деяния 2:4, 38-39; 10:44-46
и 19:3-6.

Преди учениците да бъдат кръстени в Святия Дух в деня на Петдесятница, те се криеха зад заключени врати. Какъв ефект оказа върху
тях обличането със сила? Какъв ефект ще окаже Той върху вас? Прочетете Деяния 4:8-13, 31-35 и 5:27-42.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ! 175

Когато имате нужда да се молите по време на изпитания, как ви
помага Святият Дух? Прочетете Римляни 8:26-27.

Дарът на кръщението на Святия Дух представлява непрестанно
изпълване, а не еднократно събитие. Ето защо Павел казва: ”Винаги
бъдете изпълнени и стимулирани от Святия Дух”, а Юда говори: ”продължавайте да се назидавате във вашата пресвята вяра. Молете се
в силата на Святия Дух” (Ефесяни 5:18 AMP; Юда 1:20, GNT).
Получили ли сте дара на кръщението на Святия Дух? Ако не сте,
бихте ли искали да го получите? Нужно е само да помолите за него.
Исус каза: ”... вашият небесен Отец е още по-готов да даде Святия
Дух на всеки, който иска” (Лука 11:13, CEV). Щом поискате Святия
Дух, ще Го получите. Деяния 2:4 гласи: ”И всички те бяха изпълнени
със Святия Дух и започнаха да говорят на чужди езици, както Духът
им даваше изказ” (NKJV). Думата изказ означава „срички, звуци или
думи”. След като се помолите, навярно ще усетите сричка, звук или
дума да се надига във вас. Дори това усещане да е слабо и да се
чувствате глупаво, изговорете го! Святият Дух ви дава изказ, но вие
трябва да включите своите устни, език и гласни струни, за да изговорите онова, което Той влага във вас.
Готови ли сте да получите? Вярвате ли, че ще получите онова, за
което се помолите? Готови ли сте да се предадете на Святия Дух?
Тогава се помолете...

Молитва за обещания дар на Святия Дух

Отче, аз идвам при Теб в името на Исус. Преди всичко се покайвам за всеки грях, който би ми попречил да получа отговор на молитвата си, в това число за греха на непростителност. Чрез Твоята
благодат и с решението на моята воля аз пускам всеки, който ме
е наранил, и го благославям с Твоето най-добро; благодаря Ти, че
съм очистен с кръвта на Исус.
Сега, като Твое дете, Те моля за обещания дар на Святия Дух.
Ти казваш, че ако поискам от Теб Святия Дух, ще ми Го дадеш. Затова сега чрез вяра аз Те моля да ме кръстиш със Святия Си Дух.
Приемам всичко, което имаш за мен, включително и способността
да говоря на нов небесен език. Сега с вяра ще говоря на нови езици в Исусовото име!
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Обобщение на сесията

Молитвата е вашето спасително въже на комуникация и близко
общение с Господа. Тя не е свързана с точно определено място или
поза. Можете да издигате гласа си по всяко време, на всяко място и
за всяко нещо. Всичко, което се изисква, е смирено сърце. Настойчивата молитва е пламенна и ефективна и освобождава действена
сила във вашите ситуации. Когато в живота ви се надигнат обстоятелства, които са в противоречие с Божията воля, пристъпете в Божието
присъствие; не спирайте да искате, да търсите и да хлопате, докато
отговорът, от който се нуждаете, не бъде потвърден от Неговия Дух.
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Бележки

„Никога не се предавайте. Ревностно следвайте
Святия Дух и служете
на Господа. Нека вашата
надежда ви донася радост.
Бъдете търпеливи във
време на беда и никога не
преставайте да се молите”
(Римляни 12:11-12, CEV).

Глава

12

Никога не се отказвайте

Моля, вземете под внимание сесия 12 от учебната поредица,
наред с глави 16, 17 и 18 от книгата „Не се отказвай!”

G

1. Исус каза, че през последните дни мнози- Затвърждаване
на ще се откажат и ще се отвърнат от вярата си на основното
в Него. Преследването и скръбта ще се увели- послание
чат и онези, които нямат правилното виждане
Никой не може да те
за тези неща, ще се окажат неподготвени да принуди да се откапонасят страдания и ще отпаднат (Матей 24:9- жеш. Бог определено
10; 1 Петрово 4:1). Как вие гледате на страда- няма да го направи, а
дяволът не може. Това
нието и на изпитанията? Променило ли се е решение зависи единвиждането ви след започването на този курс?
ствено от теб. Затова
не се отказвай! Наградата за победителите,
както в този живот, така
и в бъдещия, далеч
надхвърля несгодите
или изпитанията, пред
които си изправен.

2. Отказването се изявява по най-различен начин, но най-често това става под
формата на компромис: леко да занижиш
стандарта спрямо онова, което считаш за
правилно. Виждате ли себе си в това? Допускате ли компромис в дадена област от вашето мислене, говорене или действие? Притихнете пред Бога. Помолете Го да ви покаже
какво има в сърцето ви. Запишете си онова,
което ви открива, включително и действията,
които ви подтиква да предприемете.

Поставяне
на стандарт
„Възприемете
Божията гледна точка.
Правете онова, което
Божието слово ви казва
да правите. Следвайте
подтиците на Святия
Дух. И ще знаете как да
ходите мъдро. Решете
в сърцата си, че ще се
доверявате на Бога ден
след ден. Постоянствайте в нещата, които Бог
ви напътства да вършите. И ще извървите с
мъдрост... целия път до
дверите на вечността”.
Чарлз Стенли1
179
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„Не се отказвайте. Не отстъпвайте. Всичко напълно
ще си е заслужавало накрая”
(Матей 10:22, The Message).
G

3. Много от тъй наречените християни днес променят Словото
според тенденциите в обществото, вместо да позволят на истината
от Словото да променя тях. С други думи, те придават на Божието
слово значение, каквото им се иска, вместо да извличат от него онова, което то действително казва. Защо това е опасно? Как можете да
се предпазите от подобно нещо?

БЕЗЗАКОНИЕ И ПОХОТЛИВОСТ

Беззаконието (в KJV преведено като неправда) е „състоянието
на човек без закон – било поради невежество или по своя воля,
презрение (неуважение, омраза) към закона”.2 Уебстър го описва
като „качеството или състоянието на необузданост от закон; безредие“.3
Похотливост означава „отпуснатост; неестествено отдаване на
животински желания; сладострастие и необузданост, което съдържа идеята за прекомерен и неограничен”.4 В Словото похотлив се
използва и по отношение на „необуздана похот, невъздържаност,
безсрамие, безумие, нечисто говорене и безнравственост (упадък,
разврат)“.5 Беззаконието и похотливостта са използвани нееднократно в Словото, за да опишат не само състоянието на света, но
и Църквата в последните дни.
G

4. Най-големият проблем в Ранната църква беше легализмът. Найголемият проблем, пред който сме изправени ние през тези последни дни, е свързан с беззаконието и похотливостта. Тези неща правят
християнството трудно. Каква е основната причина за този начин на
живот сред хората, наричащи себе си християни? Каква опасност
крие тази тенденция?
Основната причина за беззаконието и похотливостта сред християните е:

Опасността, която тази тенденция крие, е:
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G

5. Исус сравнява дните преди Неговото
завръщане с дните на Ной и с дните на Лот.
И двамата мъже са считани за последователи на Бога, но съществуват съществени различия в техите характери и в начина им на
живот. В какво се изразяват тези различия?
С кого от двамата се идентифицирате в поголяма степен? Защо?
Характерът и начинът
на живот на Ной
Битие 6:1-7:5, 8:15-22

Характерът и животът на Лот
Битие 13:10-13,
19:1-38

Поставяне
на стандарт
„Християнството
винаги ще се възпроизвежда според вида си.
Една светски мислеща,
недуховна църква... със
сигурност ще роди по
други брегове християнство, много приличащо
на самата нея. Не само
голото слово, но и характерът на свидетелството
определя качеството
на вярващия. Църквата
може единствено да
разсажда себе си. Това,
което е на една почва,
ще бъде и на друга”.
А. У. Тоузър

В по-голяма степен се идентифицирам с

, защото

Допълнителни стихове за лидера на групата:
Исус споменава дните на Ной и Лот в Матей 24:36-39 и Лука 17:26-33.

„Притискани сме от всички страни от неприятности, но не сме смачкани и разбити. Объркани сме, защото не знаем защо нещата се
случват точно по този начин, но не се предаваме и не се отказваме.
Преследвани сме, но Бог никога не ни изоставя. Поваляни сме, но
се изправяме отново и продължаваме напред”
(2 Коринтяни 4:8-9, TLB).
G

6. Бог не иска да се чувствате смутени заради това, че сте християни, в тези последни дни. Вместо това желае да се приближите към
Него, да приемете Неговата благодат и да добиете по-голямо разбиране за пазещата Му сила.
Размишлявайте върху посланието на следните изумителни обещания.
„На Бог да бъде цялата слава, който може да ви предпази от отпадане и да ви въведе с голяма радост в славното Си присъствие без
нито един недостатък”
(Юда 1:24, NLT).
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„Господ ти е пазач; Господ е твоя сянка от дясната ти страна (страната, на която не носиш щит). Слънцето няма да те порази денем,
нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло; ще пази живота
ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти отсега и до века”
(Псалм 121:5-8, AMP).
„От деня, в който си роден, Аз съм те носил. Ще бъда все същият,
когато си стар и посивял, и ще се грижа за теб. Аз те създадох. Аз
ще те нося и винаги ще те пазя в безопасност. Може ли някой да се
мери с Мен? Има ли някой равен на Мен?
(Исая 46:3-5, CEV).
„Бог Отец бди над всички ви и е решил посредством делото на Духа
да ви държи в покорство чрез жертвата на Исус. Нека всичко добро
от Бога да бъде ваше!”
(1 Петрово 1:2, The Message).
Какви нови прозрения ви дава Бог относно Неговата способност
да ви пази?

„Нека сам Бог, Богът, който прави всичко свято и цялостно, ви направи
святи и цялостни, да ви събере – дух, душа и тяло – и да ви поддържа
във форма за идването на нашия Господар, Исус Христос. Този, който
ви е призовал, е напълно надежден. Щом го е казал, ще го извърши!
(1 Солунци 5:23-24, The Message).
7. Въпреки че Бог обещава да ни пази, има нещо, което и ние трябва да направим. Внимателно прочетете долните стихове и открийте вашата част в осигуряването на Божията протекция. Как това се
свързва с останалите неща, които вече сте научили в този курс?
„Понеже си съхранил и опазил Моето слово да понасяш търпеливо (придържал си се към урока на Моето търпение с очакваща издръжливост,
която Аз ти давам), Аз също ще те пазя (в безопасност) от часа на изпитанието (изпитването), който ще дойде върху целия свят, за да изпита
онези, които живеят на земята. Идвам скоро; дръж здраво онова, което
имаш, за да не може никой да те ограби и да те лиши от короната ти”
(Откровение 3:10-11, AMP).
„Ще те избавя от онези, от които се боиш толкова много. Понеже ми
се довери, Аз ще ти дам живота ти като награда. Ще те избавя и ще
те пазя в безопасност. Аз, Господ, изрекох това”
(Еремия 39:17-18, NLT).
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„Аз съм (напълно) убеден, че Той е в състояние да съхрани и опази онова, което ми е било
поверено, и което съм Му предал, до онзи ден.
Дръж и следвай примера на здравото и стабилно учение, което си чул от мен, в (цялата)
вяра и любов, които са (за нас) в Христос Исус”
(2 Тимотей 1:12-13, AMP).
Моето участие в осигуряването на Божията защитна сила е:

G

Поставяне
на стандарт
„Словото ни казва,
че Господ е наш пазач.
Но това, че Той ни пази,
не означава, че няма да
се изправяме пред изкушения, тъй като сам
Исус беше изкушаван. По
скоро Бог ни пази посред
изпитанията и изкушенията. И начинът, по който
ни пази, е чрез Словото
Си. Ето защо, ако искаме
да бъдем святи, трябва
да познаваме интимно
Личността, която Библията нарича Словото”.
Франсис
Франджипейн

8. Един от най-големите стимули да не се откажеш е да осъзнаваш, че Бог никога няма да се откаже от теб. Той е обещал да те укрепва и да те изпълва със сила до деня на изпълнението на твоята
съдба. Внимателно размислете върху следните стихове от Божието
слово.
„Сега имате всяка духовна дарба, от която се нуждаете, докато трепетно очаквате завръщането на Господ Исус Христос. Той ще ви пази
силни докрай, за да бъдете свободни от всякакво обвинение в деня,
когато нашият Господ Исус Христос се завърне. Бог ще го направи,
понеже е верен да прави онова, което казва, а Той ви е поканил да
влезете в партньорство с Неговия Син Исус Христос, нашия Господ”
(1 Коринтяни 1:7-9, NLT).
“Имам сили за всичко в Христос, който ме овластява (готов съм за
всичко и мога да се справя с всичко чрез Този, който влива вътрешна сила в мен; самодостатъчен съм в Христовата достатъчност)
(Филипяни 4:13, AMP).
„Бог не просто идва и си отива. Той е Създателят на всичко, което
можеш да видиш или да си представиш. Той не се изморява, не
спира, за да си поеме дъх .И знае всичко, вътрешно и външно. Той
изпълва с енергия онези, които се изморяват, дава нови сили на
отпадналите. Защото дори младите хора се изморяват и отпадат,
младежите в разцвета на силите си се препъват и падат. Но онези,
които чакат Господа, подновяват силата си. Разперват криле и се
издигат като орли, тичат и не се изморяват, ходят и не изостават”
(Исая 40:28-31, The Message).

184 НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!

“Моля се Той да ви изпълни с вътрешна сила чрез Духа Си от Неговите славни, неограничени ресурси. Тогава Христос ще направи
Своя дом в сърцата ви, като Му се доверите. Корените ви ще се
спуснат в Божията любов и ще ви поддържат силни. И нека имате силата да разберете, както подобава на всички Божии хора, колко широка, колко дълга, колко висока и колко дълбока е Неговата любов”
(Ефесяни 3:16-18, NLT).
Затвърждаване
на основното
Как тези стихове ви насърчават да вярвапослание
те на Бога за Неговата сила? И отново, какъв
е вашият дял?
Бог ти е дал необходимата вяра, за да
преодоляваш всички
трудности и несгоди,
пред които се изправяш. Тичай неуморно в
поставеното пред теб
поприще, като уверено се съпротивяваш
на всяка опозиция до
края. Ти си победител.
Носиш семето на Този,
който изтърпя най-голямата опозиция, с която някой се е сблъсквал. Неговата сила е
в теб! Природата Му е
твоя. Не си бил създаден, за да се отказваш,
да отстъпваш, да се колебаеш или да правиш
компромиси. Благословен си с изумителната
благодат на Бога. Независимо колко голямо
е бедствието, което те
връхлита, погледни на
него като на трамплин
към следващото ниво
на господство.

9. След като ни увещава да пребъдваме
в истината на Словото, за да не отпаднем от
вярата и не отхвърлим благодатта, Павел ни
дава спешна заръка. Бавно прочетете неговите думи, като ги приемете присърце, все
едно, че Бог ги казва лично на вас.
„Заръчвам (ти) в присъствието на Бога и на
Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите, и до времето на (в светлината на) Неговото идване и Неговото царство: Прогласявай и проповядвай Словото! Поддържай
усещането си за неотложност (бъди в готовност, под ръка, на разположение), било,
че възможността изглежда благоприятна
или неблагоприятна. (Било, че е удобно или
неудобно, било, че е прието радушно или
не, ти, като проповедник на Словото, трябва
да показваш на хората какво в живота им не
е наред.) Убеждавай ги, като ги смъмряш и
коригираш, предупреждаваш, наставляваш
и насърчаваш, бидейки непоколебим и неуморим в търпението и поучението”
(2 Тимотей 4:1-2, AMP).

Какво ви говори Бог лично чрез това наставление? Как то ви мотивира?

10. Към края на това изучаване, поспрете и си задайте следния
жизненоважен въпрос: Живея ли целенасочено или съм се предал?
Действително ли съм се спуснал към небесното призвание, което Бог
има за живота ми, или просто съм си сложил хубава фасада? Притихнете пред Господа и Го помолете да изследва сърцето ви и да
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ви покаже къде се намирате. Ако сте се предали или сте забавили устрема си напред,
помолете Го да ви покаже защо. Запишете си
онова, което Той говори в сърцето ви.

„Стойте с Бог! Насърчете се. Не се предавайте. Пак ще го кажа: Стойте с Бога”
(Псалм 27:14 Message).

Молитва

Отче, благодаря Ти, че ме учиш чрез
това изучаване. Моето сърдечно желание
е да живея непреклонно за Теб и никога да
не се предавам. Моля Те, давай ми благодатта Си всеки ден, за да постоянствам и
да живея за Теб. Помогни ми да продължа в истината на Твоето слово и да не допускам компромиси. Нека да бъда горящ
пламък на Твоята любов, мир и сила на
земята. Живей чрез мен, Святи Душе. Помагай ми да чувам гласа Ти и покорно да
Те следвам. Помагай ми да бъда готов по
всяко време да бъда Твой свидетел и да
съм готов за завръщането Ти. В Исусовото
име, амин.

Поставяне
на стандарт
„Ето повторенията,
които ще ти помогнат
да водиш един съвършен християнски живот.
Първото упражнение е да
изследваш Библията си и
да размишляваш над нея
всеки ден. Второто е да
бъдеш човек на молитвата – редовна и дисциплинирана. Върши тези
неща отново и отново,
при всяка ситуация. Ще
има дни, когато няма да
ти се иска да ги правиш...
Но тези упорити решения
да постоянстваш ще те
разграничат от множеството с хладка вяра. Ще
ти помогнат да преживееш Христос по начини,
каквито не си очаквал.
Чети, моли се, служи,
повтаряй. Прави това
всеки ден и в онзи славен
ден, когато Христос се
завърне, ще се изправиш
пред Него без срам”.
Дейвид Джеремая

Седмично
предизвикателство
Отредено е поколение от безкомпромисни шампиони да се надигне в Църквата в наши дни. Група вярващи ще имат мисията не само
да общуват и да споделят радостта от спасението помежду си, но
да конфронтират заблудата и да насърчават Тялото Христово към
твърдост. Присъединете се или станете лидер на група от хора, които се насърчават и взаимно се подкрепят в силата и властта на Божията благодат. Използвайте това изучаване и други подобни като
средство да съдействате на Святия Дух в делото на освещаване и
овластяване на Неговите деца.
„Нека да мислим за начини, по които взаимно да се мотивираме към
действия на любов и добри дела. И нека не пренебрегваме събиранията си, както постъпват някои хора, но да се насърчаваме един
друг, особено сега, с наближаването на деня на Неговото завръщане”
(Евреи 10:24-25 NLT).
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Ден 1: ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ В ИСТИНАТА
„Понеже Твоята любов е постоянно пред мен
и аз ходя непрестанно в истината Ти”
(Псалм 26:3, NIV).
Много вярващи искат да знаят кога ще се завърне Христос. Интересното е, че преди да каже на учениците Си за Своето завръщане, Исус
отправи към тях едно сериозно предупреждение: ”Внимавайте да не ви
заблуди някой” (Матей 24:4, също така вижте Марк 13:5, Лука 21:8).
Заблудата изобилства в тези последни дни. За да се опазим свободни от болестта на заблудата и никога да не се предаваме, ние
трябва да пребъдваме в истината. Важността на Божието слово е
втъкана в настоящото изучаване. Божието слово е до века утвърдено на небето и никога няма да се промени. В него се съдържа сила,
която да спаси душата ви, да пази сърцето ви и да ви избави от неблагочестив, плътски начин на мислене.
Внимателно размишлявайте върху следните мощни стихове.

„Придържай се към онова, което си научил и повярвал. Нищо не може да
се сравни с писаното Божие слово, което ни показва пътя към спасение
чрез вяра в Христос Исус. Всяка част от Писанието е боговдъхновена и полезна по един или по друг начин – като ни сочи истината, разобличава непокорството, коригира грешките и ни обучава да живеем по Божия начин.
Чрез Словото ние сме привеждани във форма и
Затвърждаване
подготвяни за задачите, които Бог има за нас”
на основното
(2 Тимотей 3:14-17 The Message).
послание
„Пророческото
слово беше потвърдено за нас. Ще
Истината не е поднаправите
добре,
ако продължите да се фокувластна на модата. Тя
сирате върху него. То е единствената светлина,
остава постоянна във
която имате във времето на мрак”
времето и не се влияе от
(2 Петрово 1:19, The Message).
културата. Съблазнителната примамка е да след„Тъй както сте приели Христос Исус като ваш
ваме различните тенденГоспод,
трябва да продължите да Го следвате.
ции, но те водят само до
Нека корените ви да се спускат в Него и животът
заблуда. Антиподът на
ви да се гради върху Него. Тогава вярата ви ще
следването на неблагоукрепва в истината, на която сте били научени”
честивите тенденции е
пребъдването в истината
(Колосяни 2:6-7, NLT).
на Божието слово.

Как пребъдването в Божието слово ще ви
пази от заблуда и компромиси?

Спомняте ли си вашия план за действие относно потапянето в
Божието слово? Ако не го помните, се върнете към глава 4 и го прегледайте отново. Какво действа за вас? Какво не действа? Напишете отново плана си, като се чувствате свободни да внасяте промени
според водителството на Духа.
Моят план да пребъдвам в Словото е:
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Ден 2: БЪДЕТЕ ГОТОВИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
„Вие също трябва да сте готови по всяко време, защото Човешкият
Син ще дойде, когато е най-малко очакван”
(Матей 24:44, NLT).
След като Исус предупреждава учениците Си да се пазят от заблуда, Той им казва да бъдат готови по всяко време за Неговото завръщане. Това се отнася и за нас, сегашните Му ученици. Не веднъж
ни се казва, че Той ще се завърне като крадец през нощта (вж. Матей
24:43, 1 Солунци 5:2-4, 2 Петрово 3:10 и Откровение 3:3 и 16:15).
Прочетете притчата за десетте девици в Матей 25:1-13.
Какво е общото между неразумните и разумните девици? Какво
отличаваше разумните?
Какво можете да научите от притчата, което да приложите във вашия живот?
„Нека се радваме и се веселим и да Му отдаваме слава! Защото
дойде сватбата на Агнето и Неговата невяста се е приготвила”
(Откровение 19:7, NIV).
Освен че трябва да сме готови за Неговото завръщане, ние трябва
също така да сме готови да бъдем свидетели за Него. Първо Петрово 3:15 в Message гласи: ”Настройте сърцата си в благоговение пред
Христос, вашия Господар. Бъдете готови да говорите, да казвате на
всеки, който ви пита, защо живеете по начина, по който живеете, и то
винаги с най-голяма учтивост.”
Ако имахте само няколко минути да „говорите” и да споделите с
някого от вашите съседи, колеги или съграждани защо живеете по
начина, по който живеете, какво бихте казали? Отделете няколко минути да обобщите вашето свидетелство, за да сте готови да го споделите. Аз следвам Исус Христос, защото:
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Ден 3: БЪДЕТЕ АНГАЖИРАНИ С БОЖИЕТО ДЕЛО
„Трябва... да сме заети с Неговите дела докато е още ден”
(Йоан 9:4, AMP).
Като пребъдвате в истината, вие ще бъдете готови за Христовото
завръщане и за това да бъдете Негови свидетели. Да бъдете Негови
свидетели също така означава да вършите онова, за което Той ви е
призовал и екипирал, да прогласявате Царството Му и да Му донасяте слава. Исус казва: ”Блажени сте, ако се завърна и ви намеря вярно
да вършите Моето дело. Ще поверя на такива верни хора всичко,
което притежавам” (Матей 24:46-47, TLB).
Внимателно прочетете притчата за талантите в Матей 25:14-30.
Какво в частност представляват тези таланти във вашия живот?
Господарят раздаде различен брой таланти. Какво ви говори това?
Направете съпоставка на сърдечното отношение на слугите, които получиха пет или два таланта, с това на получилия един талант. С
кого се идентифицирате?
По какъв начин завръщането на господаря да оправи сметките си
ви провокира?
Свързани стихове: Римляни 12:5-8, 14:12.

„Бог е дал на всеки от вас дар от разнообразните Си духовни дарове. Използвайте ги добре, за да си служите един на друг. Имате
ли дарбата говорене? Тогава говорете така, сякаш сам Бог говори
чрез вас. Имате ли дарбата да помагате на останалите? Правете
го с цялата сила и енергия, които Бог ви дава. Тогава всичко, което
правите, ще донася слава на Бога чрез Исус Христос”
(1 Петрово 4:10-11, NLT).
Прочетете онова, което Исус казва точно след тази притча в Матей 25:31-46.
По какви ежедневни, практически начини можете да се ангажирате с Божието дело?
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Ден 4: ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ В БОЖИЯТА ЛЮБОВ
„Пазете себе си в Божията любов, като очаквате милостта на нашия
Господ Исус Христос да ви доведе до вечен живот”
(Юда 1:21, NIV).
Исус казва, че в последните дни „злото ще се разпростре и ще накара много хора да престанат да обичат останалите. Но ако останете
верни до край, ще бъдете спасени” (Матей 24:12-13, CEV). Ключът
към това да си верен е да пазиш себе си в Божията любов.
Ходенето в любов не е предложение, а заповед. То е аспект от истинското смирение, както научихме в Сесия 7. Любовта не е нещо, което Бог прави. Тя е Неговата същност (1 Йоан 4:8) и нараства, когато пребъдваме в общение с Него и обичаме другите. „Защото макар все още
никога да не сме виждали Бога, когато се обичаме един друг, Той живее
в нас и любовта Му вътре в нас все повече нараства” (1 Йоан 4:12, TLB).
„Преди всичко имайте силна и несекваща любов помежду си”
(1 Петрово 4:8, AMP).
Прочетете 1 Йоан 3:17-18, Притчи 3:27-28, Галатяни 6:10 и Лука 6:38.
Какво ви говорят тези стихове относно изразяването на любов към
другите вярващи?

Към кого можете да показвате такава любов? По какви конкретни
начини?

„Онова, което Бог най-вече прави, е да ви обича. Правете Му компания и се научете как да водите живот на любов. Вижте как Христос
ни възлюби. Неговата любов не беше предпазлива, а екстравагантна. Той не ни обикна, за да получи нещо от нас, но за да ни даде
всичко от Себе Си. Обичайте така”
(Ефесяни 5:1-2, The Message).
Прочетете Матей 5:43-47, Римляни 12:20-21 и Лука 6:35.
Какво ви говорят тези стихове за показването на любов към враговете ви?

Към кого във вашия живот можете да проявите тази любов? Как?
Молете се за този човек, изговаряйки над него благословенията, които бихте искали
в собствения си живот. Молете Бог да ви показва практически начини, по които
да демонстрирате Божията любов към него. Покорявайте се на онова,
което Той ви казва, и наблюдавайте какво ще се случи!
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Ден 5: СЛЕДВАЙТЕ ВОДИТЕЛСТВОТО НА ДУХА
„Онези, които принадлежат на Исус Христос, са приковали страстите и желанията на грешната си природа на Неговия кръст и са ги
разпънали там. След като живеем по Духа, нека да следваме водителството на Духа във всяка част от живота си”
(Галатяни 5:24-25).
Павловото описание на последните дни във 2 Тимотей 3:1-9 разкрива, че плътта ще доминира в живота на много вярващи. Те ще
бъдат егоцентрични, горди и обичащи удоволствията, а не Бога. Начинът да избегнем тази уловка е като следваме водителството на
Святия Дух. Това означава да се научите да казвате не на светските
начини и да не следвате плътта си – онова, което вие искате, което
вие мислите и което вие чувствате. Известният евангелизатор, пастор и автор на книги Лестър Съмрал казва:
„Сатана ще идва по такива подмамващи начини, че мнозина няма
да го разпознават. Средствата му може да изглеждат невинни, но ще
впримчват духовете на хората, така че те да не могат да се покланят на Бога. Ето защо е важно да се научим да живеем в своя духовен човек и да поддържаме постоянно и последователно общение с
Бога. Ще спечелим последната битка, ако, и само ако, живеем с духа
като цар и Исус като Господ. Живеейки в духа, ние се превръщаме
в триумфиращата Църква, срещу която портите на ада не могат да
надделеят (вж. Матей 16:18).”9
Бог казва: ”Ако следвате себичните си желания, ще пожънете разруха, но ако следвате Духа, ще пожънете вечен живот” (Галатяни 6:8, CEV).
Прочетете всеки от стиховете и открийте мъдростта, която можете
да приложите в живота си.
За да се опазите от светските пътища, размишлявайте върху:
1 Йоан 2:15-17, Тит 2:12-13 и Яков 4:1-10
Колосяни 3:1-4, Галатяни 6:14 и Римляни 12:2
За да ви помогнат да следвате Святия Дух и да ви предпазят от
следване на вашата плът, размишлявайте върху:
Римляни 8:1-14
Галатяни 5:16-26
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Ден 6: БЪДЕТЕ ШАМПИОНИ НА ИСТИНАТА!
„С Божията помощ ще вършим мощни нeща,
защото Той ще стъпче враговете ни”
(Псалм 108:13, NLT).
В тези последни дни големи бедствия ще подготвят сцената за
надигането на поколение от шампиони, които ще бъдат необикновени. Тези вярващи няма да отстъпват, нито ще правят компромиси,
но чрез непоколебимите си вярвания и действия ще вършат велики
дела за Божието царство. Действително ще разграничат себе си като
ярки светлини за Негова слава, усъвършенствайки се във всички области от живота. Бог иска да бъдете сред тези шампиони!

ШАМПИОН

Според Ноа Уебстър шампион е „човек, който отстоява собствената си кауза или който се бори за мястото или заради каузата на
някой друг”. Той или тя е „герой, смел воин”.
Писателят и пасторът Марк Батърсън потвърждава пристигането
на това ново поколение воини. Той заявява:
„Бог издига поколение от преследвачи на лъвове, които не просто
бягат от злото. Бог издига поколение от преследвачи на лъвове, които имат куража да се състезават за Царството... Преследвачите на
лъвове не се оттеглят. Те атакуват. Преследвачите на лъвове не са
разрушители. Те са създатели. Преследвачите на лъвове отказват
да живеят живота си в защитна позиция. Те активно търсят начини за
извършване на промяна.”
Вие разполагате с онова, което ви е нужно, за да не се предадете никога – неограничената, несравнима сила на Божията благодат!
„Бог ще ви благослови, ако не се предадете, когато вярата ви е изпитвана. Той ще ви възнагради със славен живот” (Яков 1:12, CEV).
Наградите са както за този, така и за бъдещия живот.
Прочетете Матей 6:19-21 и 1 Тимотей 6:18-19. Каква здравословна
перспектива предлагат тези стихове?

„Бог ви благославя, когато ви се присмиват и ви преследват и говорят лъжи за вас, понеже сте Мои последователи. Бъдете щастливи
за това! Радвайте се! Понеже голяма награда ви очаква на небето”
(Матей 5:11-12 NLT).
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Прочетете Откровение 2:7, 26-28; 3:12, 21; Лука 22:28-29 и 2 Тимотей 2:12 и открийте какви вечни награди ви очакват, ако непреклонно
се противите на врага и сте твърди по време на изпитания.

Прочетете Матей 16:27 и Откровение 22:12. Каква истина относно
нашите награди откриваме и на двете места? Как това ви провокира,
особено в светлината на 1 Коринтяни 3:7-15?

Не допускайте грешка. Като непреклонни шампиони на истината,
вие ще получите награда. Бог дарява награди и Той възнаграждава
онези, които усърдно Го търсят и вярват на Словото Му (Евреи 11:6).
Така че, „каквото и да вършите, правете го с цяло сърце, като че работите за Господа, а не за хората. Не забравяйте, че за награда Бог
ще ви даде онова, което е запазил за Своите хора. Защото Христос
е истинският Господар, на когото служите” (Колосяни 3:23-24, GNT).

ОБОБЩЕНИЕ НА СЕСИЯТА

В тези последни дни е трудно да бъдеш християнин, но не и невъзможно. Бог ви е овластил с благодат да живеете непоколебимо,
независимо от опозицията, условията или останалите хора в църквата. Той е напълно способен да се грижи за вас. Затова пребъдвайте
в истината и не правете компромиси! Насочете поглед към Божията
небесна награда и никога не се предавайте! Наградата за победителите, както в този живот, така и в бъдещия, далеч превъзхожда всяка
трудност или изпитание, пред които някога ще се изправите.

Н Е С Е О Т К А З ВА Й !

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ! 193

Книга за ежедневно изучаване

Какво е нужно, за да завършиш добре, да преодолееш
атаките на врага и да преживееш триумф над проблемите? Непоколебим дух! Да бъдеш непоколебим означава да бъдеш неотстъпчив и твърд, безкомпромисен,
непоклатим и решен да победиш. Бог ви е овластил с
благодатта Си да властвате в живота и да издигате Царството Му. Неговата воля е да процъфтявате, не просто
да оцелявате до завръщането Му. Развиването на непоколебим дух е ключът към този пълноценен живот.
В тази група, или индивидуално изучаване, ще откриете:
• мощното въздействие на един отличаващ се живот;
• какво означава да влезеш и да оперираш в Божието
царство;
• неизмеримата стойност и цел на изпитанията;
• как да се бориш с врага и да побеждаваш с дадените ти
от Бога духовни оръжия;
• необикновената сила на покорството и молитвата.
Това богато изследване съдържа дванадесет глави,
изпълнени с актуални въпроси, трансформиращи стихове, вдъхновяващи цитати и ежедневни библейски насърчения, имащи за цел да укрепят вярата ви и да ви
екипират да преодолеете всяка опозиция. Седмичните
предизвикателства ви помагат на практика да прилагате
принципите от всяка сесия. Освен това имате достъп до
специални онлайн материали за повече информация по
темата.
Вие сте жизненоважна част от Христовото Тяло на земята! Бог ви е дал всичко, от което се нуждаете, за да живеете победоносно. Време е да разширите разбирането
си и да развиете силата, от която се нуждаете, за да не
се предавате никога!

Не се отказвай! е повече от послание,
това е пълномощие, с което Бог
овластява живота ви в тези последни дни!
Управлението ви очаква. Отредено ви е
да побеждавате и да заемете позиция
на власт. Не се предавайте!
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