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Посвещавам тази книга първо на многото верни 
членове на Metro Christian Fellowship в 

Канзас Сити, чиято страст за Исус е 

укрепвала моето сърце през многото години. 

Тяхното приятелство често ме е освежавало 
и наистина е направило разликата в моя живот. 

Каква привилегия и радост е да се служи на такива благоразположени 

и посветени хора, чиито сърца дишат тежко 
след Бог. Това са хора, които отказаха 

да ми позволят да направя лагер в комфортна зона. 
Те постоянно ме насърчаваха 
да ги водя напред в покорство за да следваме 

Агнето, където и да ни води. Те вярно 
са стояли силни с мен във времена на благословение 

и беда. Аз ги обичам затова, че имат 

такава любеща смелост и вярно приятелство. 
Второ, искам да изразя моята дълбока 
признателност и благодарност на Джон Уимбър. 

Моето задължение към преданото бащинско 
лидерство на Джон е огромно. Нека Бог да издигне 

хиляди духовни бащи като него, 
чието смирение и страст за Исус 

създадоха обстановката мнозина да израснат 
мощно в благодатта на Бог. 

 

Признания 
 

Първо, искам да изразя дълбоката си признателност към Джейн Джоузеф 

и Сюзан Ван Леуен за многото им часове на упорит труд пред компютъра. 
Благословени да са тези слуги на Исус, които със сигурност ще бъдат 

наречени велики в царството на Господа. 

         Също, много благодарности на Джак Дойл и Уолтър Уолкър, чиито 
безценни писателски умения и дълбоки познания значително оформиха 

тази книга. Каква наслада е да се работи с такива надарени и въпреки 

това смирени хора. 

         Последно, но не на последно място, на Стефан Странг, който пръв 



предвидя книга, която ще се фокусира на вдъхване в сърцата на хората 

на свята страст за Исус. Благодарен съм за сладките времена на общение 

с него относно този предмет, което доведе до нареждането за 
написването на тази книга. 

 

 
Предговор 

 

Исус каза, че най-голямата заповед е да обичаме Бога с целите си сърца, 
души и умове (Мат.22:37). Всъщност вършенето на тази заповед е ключа 

за целият живот. 

         Когато църквата обича Бога, това освобождава силата на Бог на 

земята. Хората в църквата никога няма “да се обичат един друг” нито пък 
хората в света докато първо не обичат Бога. В светлината на това аз 

постоянно съм удивен колко малко внимание дава църквата на тази най-

велика от всички заповеди. 
         Християните демонстрират последователна тенденция да поставят 

почти всяко добро нещо пред това да обичат Бога. Някои от нас са 
направили изучаването на Библията по-важно от това да обичаме Бог. 
Някои от нас се занимават с доктринална чистота повече отколкото се 

занимаваме с човека Исус Христос. Други поставят различни форми на 
служение като евангелизиране или грижа за бедните пред Господ Исус. В 

някои случаи тези добри неща дори стават заместители на Бог. 

         Моля ви не ме разбирайте погрешно. Всички тези неща трябва да 
се правят. Аз не вярвам, че ние можем да обичаме Библията или 
служенията твърде много. По-скоро можем да обичаме Бог твърде малко 

в сравнение с тези неща. 
         Според мен, най-голямата опасност срещаща църквата днес не 

идва от вън, но отвътре. Не е Ню Ейдж нито светския хуманизъм, които 
осакатяват ефективността на църквата днес. Това е липсата на любов 

към Бог, хладкостта на църквата, което е най-големият враг днес. 
Хладка, не обичаща версия на християнство може да успее в 

пропагандирането на малко религия тук и там, но това никога няма да 

плени сърцето на един умиращ свят. 
         Какво означава да обичаме Бог с целите си сърца, души и умове? 

Някои са се опитвали да определят обичането на Бог като покорство на 

Бог. Покорството със сигурност е част от това да се обича Бог, но всички 
ние знаем, че ти можеш да се покоряваш на някого без наистина да 

обичаш този човек. Любовта не е само покорство, но тя също е страст. 

Покорство без страст за Бог не е любов; това е само дисциплина. И ако 
дисциплината е всичко, което имаме, накрая дисциплината ще ни угаси. 

Но един влюбен мъж, една влюбена жена, никога няма да се предадат 

(Пес. на Пес.8:6-7). 

         Страстта за Исус ще победи хиляди грехове в нашия живот. Но как 



да получим страст, и как да я развиваме? Защо и как сериозни християни 

изгубват своята страст за Бог? Как да я намерят отново? Всички тези 

въпроси и много други са разгледани в тази книга не само с умение, но 
също и с освежителна честност. 

         Книгата на Майк Бикъл, Страст за Исус, е пълна с чудесни 

прозрения за най-великата от всички заповеди. Тези прозрения не са 
извлечени от едно академично изучаване на Писанието, но по-скоро от 

преследването на един човек. Майк е прекарал пълнолетния си живот 

опитвайки се, над всичко друго, да придобие поглъщаща страст за 
Божият Син. 

         Всеки, който познава Майк Бикъл, знае, че доколкото той 

съзнателно може, той е подчинил всичко в своя живот на тази 

единствена цел: да придобие и да провъзгласи страст за чудесната 
Личност, която седи от дясната страна на Татко в небето. И там лежи 

силата на тази книга. 

-- Джак Диър, 
Автор и лектор 

Форт Уърт, Тексас 
 
 

Въведение 
 

 

Един Любящ Бог 
 
Никой не може да дойде лице в лице с това, което е Бог и да бъде някога 

същият. Виждането на истинския Му образ докосва дълбочините на 
нашия темперамент, довеждайки ни до духовна цялост и зрялост. 

Виждането на славата на това, което е Той и това, което Той е направил 
обновява нашите умове, укрепява ни и ни трансформира. 

         В Йоан 8:32 Исус ни казва, че ще познаем истината, и истината ще 
ни освободи. Ние копнеем да бъдем свободни – емоционално и духовно. 

Все пак Исус каза, че истината идва с познаването на истината. И ние 

трябва да започнем там откъдето Исус казва да започнем. 
         Тъй като истината ни освобождава, тогава това, което знаем има 

голямо въздействие върху нашата емоционална природа. И така, пътя 

към нашите емоции е през умовете ни. 
         Каква истина трябва да знаем за да бъдем свободни? 

         Първо и най-важно, кой е Бог? Какъв е Той? Каква личност има 

Той? Нашите представи за Бог – кой е Той и какъв е Той – идват 
естествено от нашите взаимоотношения със земните фигури на власт. 

Когато те са изопачени, такива са и нашите представи за Бог. 

         Аз вярвам, че най-големият проблем в църквата е, че ние имаме 

една напълно неточна и изопачена представа за Божието сърце. Ние 



можем да преживеем кратко обновление чрез молитва и служение. Но за 

да достигнем дългосрочно обновление и свобода ние трябва да променим 

нашите представи за това кой е Бог. 
         Във вашите най-лични мисли, каква вярвате, че е личността на 

Бог? Цялото ви духовно бъдеще е свързано с това как отговаряте на този 

въпрос в тайното място на вашето сърце, защото неправилните 
представи за Бог ще имат негативно емоционално влияние върху нас. 

         Например, ако сте искрен вярващ, но се препънете в сексуален 

грях, сърцето ви е разбито, и вие викате към Бог. Но какво чувства Той 
към вас точно тогава? 

         Втората истина, която трябва да знаем за да бъдем свободни е, кои 

сме ние в Бог? 

         Всяка от тези две истини е жизнено важна за да живеем пълен и 
цялостен живот. Но тук искам да се фокусирам на това кой е Бог. 

         Бог ще задоволи нашите гладни сърца когато ни разкрива Себе Си. 

Когато се срещнем със страхотната святост и сила на Неговата личност 
ние ще имаме силата да победим изкушението. 

         Самият Бог ще изцели нашите емоционални рани, махайки 
белезите. Той ни запалва за свята, страстна обич към по-дълбоко 
разбиране на божествените превъзходства, съвършенства и страсти на 

нашия Господ Исус Христос. 
         Откровение за истинското познаване на нашия Цар ще обнови 

тялото на Христос отвътре навън. Има четири ключови елемента на 

евангелието, които ще водят вярващите  към това откровение. 
 
         1. Кой е Бог 

         2. Какво е направил Той 
         3. Какво можем да получим ние 

         4. Какво трябва да направим ние 
 

         Църквата поставя повечето от своите наблягания на последните 
три: какво Бог е направил за нас в Христос; прощението и наследството, 

които получаваме като осиновени деца; и какво трябва да направим ние 

за да ги получим и да ходим в тях. Ние трябва да продължаваме да 
проповядваме тези неща вярно. Но основният елемент – кой е Бог – 

трагично отсъства в много от нашите послания. 

         Най-голямата нужда в този час е да има 10 хиляди проповедници и 
учители, които са погълнати от характера и личността на Бог! Аз не 

защитавам липсата на равновесие, но истинското познаване на Бог е, 

което прави останалата част от посланието толкова значително. Църква, 
която е загубила познаването на невероятната личност на Бог ще бъде 

плитка, скучна и безстрастна. 

         Това не е книга пълна с формули, такива като “как да постигнем 

страстно християнство с десет лесни стъпки.” Вместо това, тя е свързана 



с мощна, реална връзка между познаването на истината за това кой е Бог 

и преживяване на обич и страст в нашите сърца към Него. Това е 

откровението на Божията страстна любов и привързаност към нас, което 
събужда вечно-задълбочаващите се чувства на любов и привързаност 

към Него. Просто казано, ние Го обичаме защото Той пръв ни възлюби (1 

Йоан 4:19). 
         Отново и отново Исус казва, “небесното царство е близо (на англ. 

под ръка)” (Мат.10:7, курсивът е добавен). С  този стих от писанието в 

ума, искате ли да направите нещо за мен? Дръжте си дясната ръка пред 
вас. 

         Погледнете я. Тя е близко, нали? Толкова близко, че можете да си 

протегнете лявата ръка и да я докоснете. 

         Скъпоценните неща на Бог са точно толкова близо до всяко дете на 
Бог. Те са в нашия обсег! Те са там за да бъдат взети. Бог е достъпен. 

Той е направил Себе Си на разположение. Въпросът е, колко интимност 

искаме ние? Просто колко страстни за Исус искаме да бъдем? Вие и аз 
сме тези, които поставяме тези ограничения, не е Бог. 

         Обещанието да бъдем трансформирани и възпламенени в свята 
страст чрез разбиране и виждане на Божията славна личност е за всички 
вярващи. Няма значение колко слаби или силни се чувстваме, без 

значение от нашите предишни неуспехи, без оглед на нашите  
естествени темпераменти и личности, всеки от нас може да бъде 

възпламенен със страст за Исус. 

         Ако първите 20 години от моя живот ме научиха на нещо, то беше, 
че страстта за Исус не идва от естествено човешко усърдие или 
ентусиазъм. Чрез провала, порицанието и душевната болка, аз осъзнах 

какво възпламенява едно сърце със страст. Това може да се случи на 
всеки. 

         Позволете ми да ви разкажа моята история, как започнах с 
човешко усърдие и ужасно се провалих. Искам да ви покажа как 

постепенно дойдох до това да виждам Божиите привързаности и страсти 
към мен дори посред многото ми слабости. Вярвам, че ще бъдете 

укрепени във вашата страст за Исус докато вървите с мен през 

следващите страници. 
 

 

1 
 

Корените на 

Човешкото Усърдие 
 

Давай, Роки! Давай . . . 492, 493, 494 . . . .” можех да чуя дрезгавия му 

глас викащ насърчение и да почувствам дебелите му ръце да хващат 

глезените ми, държейки прасците на краката ми силно притиснати към 



пода. 

         “Това е начинът. Добре! Добре! Можеш да го направиш! 496, 497, 

498 . . . Давай, сине. Всичко е наред! 500! 500! Ти го направи отново! 
Знаех, че го имаш в теб, Роки. Това е моето момче. Виж, цялата тази 

усилена работа през последните няколко години си плати, нали? Ето, 

сине, нека да ти помогна. Татко иска да ти даде една прегръдка.” 
         Усетих огромните му ръце, твърди като желязо, изцеждайки дъха 

от мен. Можех да усетя топлия му дъх върху бузата си докато той ме 

целуваше, да усетя грубите му ръце по лицето си, да видя усмихващите 
му се очи сияещи лъчезарно в моите докато възклицаваше, “десет 

годишен,а прави по 500 коремни преси всеки ден! Не е чудно, че 

момчетата от Валдо Таверн казват, че ще бъдеш велик атлет.” 

         Сълзи капеха върху статията, която четях за моя баща в изданието 
на TheKansasCityTimesот 29 май, 1974, разбивайки моето хладнокръвие. 

Избърсвайки очите си с опакото на ръката си, аз продължих да чета още 

веднъж, започвайки с два параграфа, които репортера цитираше от една 
статия, която се беше появила в TheTimesна 12 февруари, 1948, 26 

години по-рано: 
 
Едно от най-великите завръщания в историята Шампионския Турнир 13-

те Златни Ръкавици беше направено миналата вечер. 
         Боби Бикъл, юноша във Висшето Училище в Канзас, Хойзингтон се 

изправи от пода във втория рунд за да спечели срещу Харолд Стюарт от 

Фт. Рилей, Канзас, посред слисаните почти 7000 фенове. 
 
         После репортерът продължи своята статия, което покри една трета 

от страницата: 
 

Боби Бикъл беше човек, който отказваше да стои на пода. През 1948 той 
пости толкова безпощадно за да влезе в по-леката категория, че падна 

два пъти поради тежестта си. После той стана от пода на ринга, 
зашеметен от удара, и се придвижи бавно по своя път към победата. Той 

загуби на финалите, но получи спортсменската награда на 13 годишния 

Шампионски Турнир. 
         Като боксьор от лека категория, Боби Бикъл се би за шампионата 

на Канзас Сити Златните Ръкавици, Американския шампионат, и накрая 

интернационалния шампионат. 
         Боби Бикъл е мъртъв. Той умря вчера на 45 годишна възраст, както 

изглежда от сърдечна атака . . . 

 
            Думите пред мен се разтвориха още веднъж зацапани от сълзи. 

Отиде си . . . най-скъпия човек за мен в целия свят си беше отишъл. 

Обаче какво наследство ми беше оставил. 

         Татко беше далеч от съвършенство като човек. Той имаше много 



дефекти. И все пак доколкото мога да си спомня, аз никога не съм 

срещал човек, който да познава баща ми и да не се възхищава от него и 

да не го уважава. Като млад, буен, аматьор боксьор, татко е бил познат 
поради неговата невероятна дисциплина и посвещение към своя спорт. 

Целта му била да бъде златен Олимпийски медалист и световен шампион 

по бокс. Погълнат от усърдие и воден от радикално посвещение към 
спорта, който обичал, той работел по 6 до 8 часа на ден. 

         Не мога да си спомня дали е било през 1950 или 1951 когато той 

станал световен аматьорски шампион докато бил в казармата. През 1952 
той се бил на Олимпийските игри в Хелзинки, Финландия. Вечерта преди 

боя му с човека, който отишъл за да спечели златния медал, татко си 

счупил дясната ръка при едно сбиване в един бар. Отвратен от себе си, 

че е позволил да се случи такова нещо, но силно решен до достигне 
своето злато, татко въпреки всичко се бил на следващия ден – с една 

ръка – и получил раздвоено решение. Чувал съм приятелите му да 

беснеят за този бой с години, слушайки с благоговение техните подробни 
описания за това как моя татко е съборил момчето три пъти в един рунд. 

         Неуспеха да достигне мечтата на своя живот не осуетил татко и не 
му откраднал усърдието. Докато бил на 20 и се биел професионално, той 
отделял 8 часа на ден за своята работа, после работел по още 6 до 8 

часа всеки ден. Заглавието на вестника казва всичко това: БОБ БИКЪЛ, 
ШАМПИОН НА СМЕЛОСТ. Да, това беше моя татко, точно така. 

         Аз сложих вестника на кухненската маса и седнах, насаме с 

мислите си. Бях залят от емоции докато си обрисувах моя баща в ума ми: 
неговото заразно хилене; носа, който беше чупен толкова пъти, че 
никога отново не изглеждаше прав; белязаните, покрити с петна вежди, 

сцепвани толкова често, че той не се нуждаеше от новокаин когато го 
шиеха защото той нямаше никакви нерви, никакви чувства там; този 

дебел врат; тези ръце, твърди като скали, които ме бяха прегръщали 
хиляди пъти. 

         Татко беше толкова физически и устно любящ към своите деца. 
Беше сякаш той ни обичаше толкова много, че не можеше да свали 

ръцете си от мен и от другите 6 деца в нашето семейство. Той винаги 

докосваше лицето ми, обичайки ме, боксирайки се и борейки се с мен. 
Той ни целуваше всички много пъти. Беше страхотно. Аз обичах това! 

         От най-ранните ми спомени назад когато бях 4-ри годишен, аз мога 

да си го спомня да ми казва колко съм велик. Той ме подкрепяше 100 
процента. Беше лесно да се втурна обратно когато правех грешки защото 

татко беше там за мен. Той имаше невероятна способност да не 

забелязва моя провал защото виждаше сърцето ми. 
         От времето когато бях 5 годишен татко ме насърчаваше да отида 

на Олимпийските игри. Дори не знаех какво означава думата по това 

време, но каквото и да бяха Олимпийските игри, те възбуждаха моя татко 

– така че те възбуждаха и мен. Той ми разказваше много истории за 



своите добри приятели, Джак Демпси и Флоид Патерсон, и двамата 

световни шампиони от тежка категория. Татко ме нарече “Роки” на 

великия боец Роки Марциано. Той ме караше да тренирам когато бях на 
6 години. От времето когато бях на 8, аз тренирах по няколко часа на 

ден. Атлетиката изглежда беше нещо естествено за мен. Ако татко 

искаше да бъда концертен пианист, аз със сигурност щях да имам 
проблем, но бокса изглеждаше част от моята природа. Аз се наслаждавах 

да бъда насърчаван в спорта, който обичах толкова скъпо. 

         На 10 годишна възраст, моята ежедневна тренировка включваше 
няколко мили бягане, няколко стотин лицеви опори и 500 коремни преси. 

Поради всичката тренировка и само-дисциплина, аз отбелязах рекорди 

във висшето училище за лицеви опори, коремни преси, бягане и други 

атлетически постижения. 
         Но аз не бях под някакъв тежък хомот за да изпълня целите на 

татко. Не се борех за да го направя щастлив. Аз чувствах, че той е 

щастлив с мен през целият ми живот. Просто не можех да се проваля в 
неговите очи. Наслаждавах се да бъда с него толкова много, че неговите 

цели просто станаха мои цели. Исках да бъда точно като него. И след 
като тренирах за боксьор от 6 годишна възраст, на 14 годишна възраст 
аз промених ума си и казах на татко, че по-скоро искам да играя футбол. 

Той никога дори не премигна. Веднага каза, “Това е велико, сине. Аз 
искам да правиш това, което е в твоето сърце.” 

         Татко и аз имахме огромно приятелство, изпълнено с уверение и 

любов. Той имаше увереност в мен. Той посещаваше всички мои спортни 
събития. Ако аз бях на полето, той беше на седалките. Докато все още 
бях второкурсник във висшето училище, аз играех във футболния тим на 

второкурсниците, в младежкия университетски футболен тим и 
университетския футболен тим – и всичко по едно и също време. Играех 

по три мача на седмица, и татко никога не пропускаше и един. Неговото 
посвещение към мен беше очевидно за всички, които го познаваха. Той 

дори идваше и ме гледаше на тренировките. 
         Татко беше еднакво посветен на моя брат Пат, или “Пунч,” както 

татко го наричаше, който беше само една година по-малък от мен. Ние 

вършехме много неща заедно. 
         Когато бях на 6 или 7 години, той започна да работи като бояджия 

на къщи. Години наред, почти всеки уикенд по време на училище и през 

цялото лято, Пат и аз бяхме неотменно до него, изхвърляйки обелената 
боя, чистейки четките, избърсвайки боята от прозорците и изчиствайки 

мръсотиите. 

         От времето когато бяхме малки деца, татко вземаше Пат и мен по 
баровете със себе си, въпреки че никога не ни позволяваше да пием. Той 

беше истинска човечна личност, смееше се, шегуваше се и причиняваше 

вълнение в забавния смисъл. В резултат от това, че беше в света на 

бокса татко се навърташе около някои доста силни хора. Някои бяха 



мафиоти с въпросни морални принципи. Няколко от неговите приятели, 

които аз лично познавах като момче бяха застреляни и убити в 

подземния криминален свят. 
         Приятелите на татко бяха мои приятели. Ето ме, 10 годишен, 

скитащ се по баровете край баща си, с тези момчета с 20 до 40 години 

по-големи от мен и аз им викам на малките им имена. “Хей, Джим!” 
“Здрасти, Бил!” “Накъде така, Орвил!” Аз бях един от “напъпилите.” Те 

ми разказваха дузини от старите боксови истории на татко, и аз скоро ги 

бях запомнил до последния детайл. Харесвах също и барманките, защото 
те се отнасяха с мен като майки и ме наричаха “Скъпи.” Пат, татко и аз 

обичахме да висим заедно по баровете, играейки хазартни игри, 

хвърляйки зарове и слушайки грамофон по цял ден. 

         Въпреки че Пат и аз обичахме Валдо Таверн, мястото, което 
посещавахме най-често беше бара VFW, мръсна, бетонна сграда, която 

събираше може би стотици хора. Винаги когато, мама и нашите 5 сестри 

излизаха заедно със нас за пържена риба те бяха там всеки петък вечер. 
         Докато преминавахме през чакълестия паркинг, въздухът, винаги 

тежък от аромата на пържена риба и цигарен дим, беше пълен с 
топлината, приветствията смесени с музика от грамофона, силен смях, 
приятелско бърборене и шумът от момчета играещи на зарове. Нивото на 

шума винаги изглеждаше да се повишава с 50 децибела когато ние 
минавахме през вратата когато приятелите на татко там, със сини яки, 

татуирани, шофьори на камиони, ни поздравяваха. Никой никога не е 

безпокоил татко. Той обикновено беше най-якият и живота на 
компанията навсякъде където ходехме. Хората го почитаха заради 
неговите 18 години боксиране и всичките шампионски титли, които беше 

спечелил. 
         Никога не ни е хрумвало, че баровете не са най-добрата атмосфера 

за момчета. Никой от нашето семейство не ходеше на църква, въпреки че 
татко ни казваше, че има Бог. Никой от моите родители не беше това, 

което някой ще нарече “религиозен.” 
         Когато бях 14 годишен, нещо започна да оживява дълбоко вътре в 

мен. Винаги обичах да гледам небето и звездите, но сега усещах подтик 

да си представя кой беше зад всички чудеса на живота. Понякога 
откривах себе си опулен към небето и мънках, “Там трябва да има Бог.” 

Така че аз отидох при моя баща с една необикновена молба. “Татко,” 

казах аз, “искам да се свържа с религия.” 
         “Това е добро, сине,” отговори той. “Мисля, че това е велика идея. 

Аз самият опитах това веднъж когато бях млад. Ще бъде добре за тебе.” 

         “Да, аз също мисля така. Но не знам как да го направя.” 
         Мога да кажа, че татко даде избора въпреки всичко. “Ще ти кажа 

какво,” каза той. “Ако бях на твое място, щях да бъда или юдеин или 

католик. Но ти можеш да направиш собствения си избор, защото трябва 

да избереш собствената си религия.” 



         “О,” казах аз. “Защо би бил или юдеин или католик?” 

         “Защото юдеите са най-богати, а католиците са най-големи, много 

мощни в численост и социално влияние по света. Те изглежда имат 
високи позиции в обществото. Но отдели време и помисли за това. ОК? 

Едното от двете ще бъде добър избор.” 

         Така че аз помислих малко за това. После се върнах и казах, 
“Татко, измислих. Искам да бъда юдеин. По-скоро искам да съм богат 

отколкото голям.” 

         Татко се усмихна и ме вдигна в голяма меча прегръдка. “Това е 
добър избор, сине. Да, сър. Ако аз трябваше да направя всичко това, 

мисля, че щях да бъда юдеин.” 

         “Татко, ако ще бъда юдеин, как да го направя?” 

         “Ще ти кажа, сине. Погледни в енциклопедията за ‘Юдеин’ и 
‘Юдаизъм,’ направи си някакви записки, донеси ги при мен, и ще говорим 

отново.” 

         Така че аз написах моя малък доклад и го занесох при него. Той 
вероятно нямаше много смисъл, но той беше ентусиазиран. “Това е 

добре, Майк,” каза той. 
         “Сега иди в синагогата надолу по пътя и им кажи, че искаш да 
бъдеш юдеин.” 

         Когато влязох в синагогата, някаква служба се провеждаше и аз 
седнах. Тогава осъзнах, че всеки с изключение на мен носеше малка 

шапка. Отидох при равина след службата и се представих. “Здравейте,” 

казах аз, протягайки ръката си. “Името ми е Майк Бикъл. Аз съм 14 
годишен, и искам да бъда юдеин. Как мога да направя това?” 
         Не мога да си спомня какво каза той, но не изглеждаше 

развълнуван от моето решение, и не предаваше много топлина или 
приятелство. И така, малко обезсърчен, аз се върнах и казах на татко, 

“Не мисля, че те наистина искат да бъда юдеин така че ще стана 
католик.” 

         Аз се върнах към енциклопедията, прочетох всичко за католицизма 
и записах друг малък доклад за татко. В неделя аз тичах през нашата 

махала към католическата църква. Веднага след като свърши службата, 

аз тръгнах напред, преминах през преградите, минах през това, на което 
някои гледат като на свещена граница и застанах пред амвона. 

“Здравейте,” казах аз докато разтърсвах ръката на свещеника. “Аз съм 

Майк Бикъл, 14 годишен съм, и искам да бъда католик.” 
         Обгръщайки ме с ръката си, свещеникът каза, “Синко, това е 

велико решение! Аз ще ти помогна!” Искреното развълнуване на 

свещеника ме докосна: чувствах се толкова важен в неговите очи. 
         Отец Том Мингес беше на 30 по това време. Той ме накара да се 

чувствам точно като у дома в Свети Августин. За почти една година Отец 

Мингес се срещаше с мен почти всяка събота следобед в енорията за 

около час за да ме учи на вяра на католицизма. Какво велико време 



имахме. Той беше чудесен учител. Но за всяка нова информация, която 

ми даваше, аз имах 10 въпроса. Имах въпроси за Бог,въпроси за 

Библията и въпроси за католицизма. Един ден той въздъхна и каза, 
“Сине, никога няма да минем през това, ако не спреш да задаваш 

толкова много въпроси.” 

         Отец Мингес и аз станахме добри приятели тази година. Той беше 
толкова любезен, и винаги имаше време за мен. Аз не можах да обърна 

всички младежи от висшето училище  към католицизма както се надявах, 

но успях да накарам няколко приятели да ходят с мен на църква 
понякога и на някои от моите изучавания с Отец Мингес. Обичах да бъда 

католик, и исках и те също да бъдат католици. 

         След една година, Отец Мингес реши, че съм готов официално да 

стана католик. Татко одобри това от все сърце, така че аз бях потвърден 
и кръстен. Бях ли възбуден! Когато татко и аз отивахме в баровете, той 

винаги намираше някой от своите приятели и казваше, “Хей, моя син е 

католик! Кажи му, Майк. Кажи му нещо за това да бъдеш католик.” 
         Аз разказвах моята история за това, че съм католик толкова много 

пъти в тези барове. Някои от старите пияници ми даваше долар, 
прегръщаше ме или ме потупваше по главата и казваше, “Поздравления, 
Майк. Ти си католик.” Това беше сериозно нещо за мен. 

         Аз бях второкурсник в Централно Висше Училище когато моят 
футболен треньор Дюан Анрух ме покани в своя дом за изучаване на 

Библията. “Ще ти хареса, Майк,” каза той. “другите момчета от 

футболния тим са членове на Християнското Братство на Атлетите, и те 
ще бъдат там. Ще имаме велико време заедно.” 
         “Със сигурност,” казах аз. “Ще дойда.” Сега съм католик, мислех си 

аз, и се предполага да ходя на изучавания на Библията. Чудя се защо 
никога не съм мислил за това преди? 

         Треньора Анрух ме преследваше за Христос по един много мъдър, 
нежен начин. Отиването в дома на главния университетски треньор беше 

страхотно нещо за мен, малкия второкурсник. 
         През юни 1971, точно преди да прехвърля 16, треньора Анрух ме 

покани на летния лагер на  Християнското Братство на Атлетите в Естес 

Парк, Колорадо. Ако треньора не беше платил пътя ми, аз никога нямаше 
да мога да отида. Родителите ми никога нямаше да ми позволят лукса от 

едноседмичен лагер. Роджер Стаубах, защитник на Даласките Каубои, 

щеше да бъде говорителят. Вечерта когато се качих на автобуса, който 
щеше да превози лагерниците от Канзас Сити до лагера, татко ми даде 

огромна прегръдка и ми даде 6 стека бира. “Ето, сине,” каза той. “Ще се 

нуждаеш от това.” Аз я разделих с всички момчета в автобуса. 
         Роджер Стаубах беше велик. Не само, че беше страхотен 

говорител, но също така беше и много приятелски настроен към всички 

млади момчета. Какъв страхотен модел беше той, смеейки се и 

взаимодействайки с нас. Горкият трябваше да ни хвърли хиляди и 



хиляди пасове през тази седмица. Всеки следобед той се срещаше с нас 

на игрището и хвърляше своите прочути, седем-ярдови бомби. 

         Когато Стаубах говореше за своето взаимоотношение с Исус това 
беше различно от всичко, за което Отец Мингес и аз сме разисквали. 

Въпреки че той ме научи много за важността от това да се присъединя 

към църква и да обичам Бога, и дори за това, че Бог ме обича, аз никога 
не бях чувал нещо като това. “Вие можете да бъдете новородени, “ каза 

ни Стаубах. “Можете да имате лично взаимоотношение с Исус Христос.” 

         Но беше този лагер, на 9-ти юни, 1971, когато аз оставих всички 
момчета, излязох от себе си и се молих с проста молитва, която промени 

курса на моя живот. Когато казах на Исус , че искам да бъда новороден и 

да имам лично взаимоотношение с Него, изведнъж усетих Божията 

топлина в моето сърце. Въпреки че моето преживяване с Господа този 
ден не беше необикновено драматично или емоционално, то ме промени 

радикално. 

         Докато седмицата свърши и нашия автобус ни върна в къщи в 
Канзас Сити, аз станах огнен евангелист, свидетелствайки на всеки. 

Вярвах в ада. Вярвах в небето. Вярвах, че Бог ме познава. И аз Го 
познавах и исках всеки да Го познае. Не исках никой да отиде в ада. 
         Едва се бях прибрал у дома когато телефонът иззвъня. Беше 

треньорът Анрух, чакайки да разбере как е минал лагерът. Той 
експлодира от радост когато му казах, че съм срещнал Исус. 

         Мислех, че татко също ще бъде въодушевен, но за първи път в моя 

живот мога да кажа, че той не беше развълнуван от това, което бях 
направил. Той изглеждаше объркан и смутен от моя разказ за ада, за 
небето и за това, че бях новороден. 

         Но нещото, което удари татко най-тежко беше когато му казах, че 
не мога повече да ходя с него по баровете. Дори му казах, че ако той и 

момчетата в баровете не се спасят, те ще отидат в ада. Бях дете без 
мъдрост, и изглежда осъждах всеки, който не отговаря веднага на Исус. 

Въпреки че татко никога не го произнесе устно, аз знаех, че го нараних, 
и това ме сряза бързо. Въпреки че посвещението на татко към мен никога 

не отслабна, нашето взаимоотношение беше повредено до определена 

степен от този момент нататък. 
         Когато се върнах от лагера в Колорадо, аз веднага започнах да 

говоря на момчетата от тимовете по футбол и по бягане за Исус. Бях 

един пълен фанатик по времето когато започна училището през есента 
на моята първа година. Носех един дървен кръст девет на шест инча на 

врата си поради стиха, който казва, “Носете си кръста.” Също влачех на 

училище една  от тези католически семейни Библии дебела 6 инча. 
Въпреки че атлетите и студентите ме уважаваха, аз знаех, че изглеждам 

странен за повечето от тях. Те не разбираха какво се беше случило с 

мен. Студентите си шепнеха, “Бикъл е станал проповедник. Той се е 

спасил или нещо такова.” 



         По-голямата ми сестра Шери, ученичка в по-горен клас във 

висшето училище, плачеше докато викаше на мама и на татко, “Трябва 

да го накарате да млъкне. Той унизява цялото семейство, носейки тази 
гигантска Библия и този голям, дървен кръст.” Тя също знаеше, че аз 

свидетелствах в училищната кафетерия. Обикновено избирах някоя 

празна маса, и всяка бедна душа, която идваше да седне до мен 
трябваше да слуша моето проповядване. Движението Исус помиташе 

Америка тогава, и толкова много хора виждаха духовно оживяване, глад 

за Бог. Аз заведох много хора при Господа през тази първа година след 
като бях спасен. 

         В края на първата ми година като християнин аз получих една 

покана да живея в един Колониален Презвитериански ученически дом. 

Баща ми ме изненада като се съгласи с мен, че това ще бъде добра 
възможност за мен да израсна духовно. 

         Бях само 16 годишен, и повечето от тези момчета бяха на същата 

възраст или по-големи. Но те ме накараха да се чувствам като един от 
тях и започнаха да ме обучават. Те ме запознаха със семинарите на Бил 

Готард, Училищните Походи и Навигаторите. Аз бях пристрастен. 
Започнах да посещавам събранията на Навигаторите и на Походите, 
четейки всички техни материали, изучавайки Библията и размишлявайки 

върху Писанието. 
         Девет момчета от нас живеехме заедно през летните месеци. 

Църквата плащаше нашата стая и храната ни даваше малък платежен чек 

всяка седмица. Ние имахме много възможности да споделяме нашата 
вяра и да изучаваме Библията. Двама от младите лидери от 
Презвитерианската църква, Ричард Бийч и Боб Лехлейтнер, станаха мои 

верни лидери, обучавайки ме и укрепвайки моят християнски вървеж. 
Колко задължен ще бъда винаги на тези верни Божии мъже. 

         Аз свърших висшето училище, и през септември 1973 се преместих 
от Университета във Вашингтон в Свети Луис. Все още свидетелствах на 

всеки, който би слушал. Моите планирани занимания вървяха страхотно, 
аз направих футболен тим, и нещата не можеха да бъдат по-добре. 

Тогава земята изглежда се пропука точно под краката ми. 

         Аз бях в колежа почти месец когато телефонът иззвъня късно в 
събота вечерта. “Хей, татко!” казах аз, вълнувайки се да чуя познатият 

ми глас от другата страна на линията. “Как сте? Отбора на Централното 

Висше Училище би ли Оак Парк тази вечер? Как се справи Пат?” 
         “Майк.” 

         “Да, татко?” 

         “Майк, Пат има злополука . . .” 
         “Наистина ли? . . . Какво стана? Ще се оправи ли?” 

         “Не знаем, сине. Изглежда доста зле сега. Беше просто нормален 

училищен футболен мач, Пат отне топката и . . . Той просто легна там, 

Майк. Мислех си, че вятърът го е избил или нещо такова, но той . . . той 



никога не помръдна. Треньорите дойдоха изливайки се на игрището, и 

повикаха една линейка. Аз . . . аз си мислех, че ще го загубим, Майк.” 

         “Къде си сега, татко?” 
         “Майка ти и аз сме тук в Северната Болница на Канзас Сити. Още 

не искат да ни пуснат да бъдем с Пат. Казват, че още се опитват да го 

стабилизират и да определят каква повреда е нанесена.” 
         “Татко, идвам. Ще бъда там колкото мога по-бързо. Кажи на мама, 

че ще взема среднощния влак и ще бъда в къщи сутринта. Обичам те, 

татко!” 
         На следващата сутрин, докато седях в чакалнята на болницата, аз 

прочетох описанието на TheKansasCityTimes за това, което се е случило 

когато брат ми е пострадал: 

 
Отново и отново спомените се връщат, без значение от това какво прави 

Боби Бикъл за да ги угаси. Начина, по който току-що е седнал и си е 

взел два хот дока. Скоростта, с която това се случи – във втората част на 
мача. 

         И начина, по който седял там на страничната линия с бучка в 
гърлото му, не желаейки да отиде на игрището. Защото неговото момче, 
Пунч, изглеждало като мъртво. И после запътвайки се бавно, с юмруци в 

джобовете си, бутайки се през другите и поглеждайки надолу към 
отпуснатото тяло във футболен екип. 

         И начина, по който синът му казал, “Здрасти, татко.” Тогава Бикъл 

отговорил като че ли небрежно, “Какво стана, Пунч?” С усилие да 
усмихне, момчето казало, “Не мога да се движа.” 
 

         Врата на 17 годишният ми брат беше счупен. В този кратък миг 
когато моят 70 килограмов брат се опитал да отнеме топката от 93 

килограмовия краен защитник, Пат бил превърнат от един отличен атлет 
в съвършено, трептящо здраве в инвалид, който не можел да си движи 

пръста. Брат ми дори се нуждаеше от респиратор, за да му помага да 
диша. 

         Пат имаше счупен врат, а моите родители имаха разбити сърца. 

Обаче мама все пак трябваше да се грижи за нашите пет сестри и да 
поддържа дома, а татко трябваше да продължава да работи за да 

издържа семейството. Аз знаех, че това, което трябваше да направя 

беше да забравя колежа за малко, да се върна в къщи и да се грижа за 
брат ми. 

         И така на 1-ви октомври, 1973, точно месец след заминаването ми 

от къщи, аз бях обратно в Канзас Сити. Докторите на Пат казаха на мама 
и на татко, че той трябва да отиде в Рехабилитационния Институт Крайг в 

Денвър. Веднага след като всички приготовления бяха направени, Пат и 

аз тръгнахме за Колорадо. 

         Скоро след като Пат и аз тръгнахме за Денвър, хората в Канзас 



Сити устроили мач за Пат и за моето семейство. Един репортер за 

TheTimes припомнил събитието. 

 
На бенефисен мач на стадион Ароухийд, на 17-ти ноември събра 

$43,464. много пари, но разноските бяха и са големи. 

         Боби Бикъл беше там тази вечер със своята съпруга, Пеги. Боб 
Бикъл стоеше в ослепителните светлини на стадиона и гледаше 20-те 

хиляди човека, които присъстваха на мача. Той си мислеше за 

обществото на Канзас Сити, което се беше събрало за да подкрепи 
неговия син. Децата, които бяха изпратили стотинки и никелови монети. 

Банкерите и бизнесмените и футболистите и работниците и фермерите и 

хората от всяко обществено положение, които бяха там когато те се 

нуждаеха. 
         Очите му започнаха да блестят в бляскавите светлини. Едно мощно 

лице се обля в сълзи. “Човече,” си каза той грубо, “това е най-великия 

град в света . . . . Някой трябва да напише книга за този град.” 
 

            Пат и аз останахме в рехабилитационния център малко повече от 
4-ри месеца за да бъде подложен на физическа терапия, и аз можех да 
се обучавам да се грижа напълно за него. Медицинските сестри и 

терапевтите ме научиха как да храня и да къпя Пат, как да му оправям 
леглото и как да го обръщам на всеки два часа за да го предпазя да не 

хване пневмония или да развие възпаления. Те също ми показаха как да 

му мия зъбите, как да упражнявам мускулите му и да му давам 
лекарствата, които бяха нужни. 
         В началото, Пат се държеше наистина добре. Беше жилав човек. 

Какъв боец! Но когато реалността от всичко това започна да го удря, 
можех да видя толкова много въпроси и такава емоционална болка в 

очите на брат ми. Не мислех, че мога да издържа болката, която чувствах 
за Пат понякога, но се опитвах да поддържам духа му. 

         През следващите месеци когато татко се обаждаше или идваше на 
посещение, ние имахме някои добри, дълги разговори. Той ми 

благодареше, че му помагам да вдига товара, който просто беше твърде 

много за да го носи сам. 
         Една вечер докато бъбрехме, тона на татко стана странно сериозен. 

“Знам, че си само на 18, Майк, и че си млад за да носиш такива 

отговорности.” Татко се запъваше, търсейки думи. “Майк,” каза той, 
слагайки ръката си на рамото ми, “знам, че обичаш Бога. Ще ми обещаеш 

ли пред твоя Бог, че ако нещо се случи с мен, ти ще се грижиш за брат 

си през останалата част на живота му?” 
         Въпреки че татко беше толкова спокоен, толкова крайно сериозен, 

мисълта, нещо да се случи някога на моя баща беше немислима. Той 

беше 45 годишен и в разцвета на живота. Но аз знаех, че той беше 

мъдър за да се увери, че всички бази са покрити – за всеки случай. Аз се 



протегнах и стиснах грубата му ръка с двете си ръце. “Да, татко,” казах 

сериозно. “Обещавам пред моя Бог нежно и вярно да се грижа за Пат 

през всичките дни на моя живот.” Аз го мислех с цялото си сърце, и татко 
знаеше това. Можех да усетя мир и облекчение да идват върху баща ми 

като одеало. 

         По-късно през май, татко и аз занесохме Пат обратно в Денвър за 
втора серия от лечения. “Сине,” каза той, “ако всичко е наред с теб, аз 

бих желал да отида до Фразер, Колорадо, и да видя чичо си. Няма да 

отсъствам повече от един ден. Може би едно малко пътуване до 
планините ще помогне да ми се избистри главата.” 

         “Със сигурност, татко. Просто имай това време. Пат и аз сме 

чудесно. Стой колкото искаш.” Аз станах от стола до леглото на Пат и 

изпратих татко до вратата. Знаех, че се чувства разкъсан емоционално, 
виждайки Пат в такова страдание и бъркотия. Лицето му изглеждаше 

толкова измъчено, толкова уморено. 

         Точно когато татко се обърна за да излезе през вратата, аз го 
спрях. Поглеждайки го право в очите, казах, “Татко, обичам те!” 

         Той измъкна тази бляскава негова усмивка, която можеше да 
освети стаята. “Сине,” каза той, “Обичам те, и съм толкова горд с теб.” 
Татко винаги е бил горд с мен. 

         Това бяха последните думи, които баща ми ми каза. По пътя си към 
планините, той имал сърдечна атака и умря. 

         Когато свърших да чета статията във вестника за смъртта на моя 

баща, аз го сгънах внимателно и го пъхнах под мишницата си. Някак си 
това беше връзка с най-специалната личност, която някога съм познавал, 
и аз исках да я пазя винаги. Отивайки до прозореца, аз облегнах челото 

си на студеното стъкло, въпреки че не можех да виждам нищо през 
сълзите си. 

         “Сбогом, татко,” плачех аз. “Обичам те, и винаги ще те обичам. Не 
се безпокой.  Ще спазя обещанието си. Нежно и радостно ще се грижа за 

Пат през целия му живот.” 
         В сърцето си си представях татко да ме аплодира, за последен път: 

Това е моето момче! Знам, че ще го направиш, Майк! О, сине, толкова 

съм горд с теб! 
 

 

2 
 

Когато Човешкото Усърдие 

Не Е Достатъчно 
 

Със заминаването на баща ми, нова тежест на отговорност изглеждаше, 

че увисна на раменете ми. За известно време, мама просто беше 

“изразходена” емоционално. Никое от нас децата не ни беше трудно да 



разберем защо. Само Бог знае болезнената празнота, която тя срещаше 

ден и нощ с внезапното умиране на татко. 

         Ето я, млада вдовица с гимназиално образование и напълно 
парализиран син, 5 дъщери и аз, който да се грижа за тях. По-голямата 

ми сестра Шери беше на 19; аз бях на 18; Пат беше на 17; близначките, 

Шели и Кели, бяха на 15; Трейси беше на 14; и Лиза беше на 11. Когато 
сестрите ми аз видяхме какво се беше случило с мама, ние всички 

работехме заедно опитвайки се да направим товара й по-лек. Тогава 

научих, че сестрите ми най-добрите, които някой някога може да има. 
         Петнайсет години по-късно, когато мама сподели, че татко се е 

борил с крайно сърдечно заболяване три години преди неговата фатална 

сърдечна атака, но не искал никой да знае, аз разбрах нещата малко по-

добре. Тя каза, че всяка вечер за 9 месеца, от на инцидента с Пат през 
септември до май когато татко умря, той е плачел когато си е лягал. Той 

обичаше Пат толкова много, и мисълта за това синът му да бъде инвалид 

цял живот го наскърбяваше дълбоко. Мама каза, че докторите вече са 
предупреждавали татко преди инцидента с Пат, че сърцето му няма да 

изтрае много дълго. 
         Аз не знаех всичко това до 18 годишна възраст, но бях толкова 
доволен, че татко имаше мъдростта и смелостта да говори с мен за 

поемането на отговорност за грижата за Пат. Колко ли трябва да го е 
смазал този разговор с мен, знаейки, че скоро ще умре и ще остави 

парализиран син и голямо, младо семейство. Аз бях решен да спазя 

обещанието си, но около 9-тия месец откакто започнах да се грижа за 
Пат нещата започнаха да се хлъзгат надолу. Смъртта на татко, отгоре на 
парализата на Пат, изглеждаше повече от това, което брат ми можеше да 

понесе. Стана по-трудно и по-трудно да излезе усмивка от него. Аз 
наблюдавах безпомощно докато светлината в очите му, някога горящи с 

надежда и решителност, трептеше бавно и си отиваше. 
         С всеки изминал ден съществуванието ставаше по-горчиво от 

колкото смъртта за Пат. Той изглежда страстно мразеше живота. Една 
година след своя инцидент, брат ми мразеше всеки момент от живота – 

всеки дъх. Той беше погълнат от горчивина и разочарование. Нищо не 

беше наред. Той беше напълно парализиран, напълно безпомощен и 
напълно безнадежден. Той виждаше лицето ми почти 24 часа на ден. 

Това само по себе си беше доста депресиращо за него. Всеки два часа – 

дори през нощта – аз го докосвах, обръщайки го, помагайки му да 
поддържа съществуването си, което той напълно не желаеше. И така той 

участваше в своето разочарование и гняв към мен и към всички други 

около него. 
         Докторите и сестрите ме предупредиха, че такова нещо често се 

случва когато човек преминава през различни състояния на печал. Само 

парализата беше повече отколкото повечето хора могат да понесат. 

Обаче Пат, който обичаше татко колкото и аз, трябваше да се справя със 



скръбта от неговата загуба. Неговата печал беше просто толкова горчива 

колкото и моята, но той трябваше да я изпитва докато едновременно се 

бореше с всички страхове и разочарования, които съпровождаха 
парализата. Аз знаех, че реакцията на брат ми беше напълно нормална, 

но това знание никак не направи нещата по-лесни. 

         В два сутринта, докато се борех, наполовина заспал, да обърна Пат 
или да му дам глътка вода, аз бях посрещан с гневни, жилещи думи: 

“Смотаняк! Идиот! Не можеш ли да направиш нещо както трябва?” Аз не 

знаех кога ще даде израз на своята кипяща вътрешна бъркотия. 
         В началото не се разстройвах от думите на Пат, но постепенно 

започнах да им отвръщам с високомерие, сарказъм. Буквално исках да 

продупча белите му дробове. Понякога се надигаше гняв в сърцето ми до 

точката, че трябваше да излизам от стаята за малко и да изстивам просто 
за да се сдържа да не го нашамаря глупаво. Дори мисълта за такова 

нещо ме шокираше до сърцевината ми. Представям си да бях изкушен да 

нашамаря моя парализиран брат! 
         Аз преживявах силно обвинение поради студените чувства към Пат, 

които приютявах. Той винаги е бил толкова специален за мен. Чувствах 
се като напълно провалил се поради явната ми липса на любов и 
безмилостност. Да се служи на другите се предполагаше да бъде един от 

отличителните белези за истинска духовност, обаче аз се провалях на 
всяка страна. Как може един истински християнин да се чувства толкова 

гневен, себичен и без любов както мен? Бях се заклел на татко, и на Бог, 

че радостно и нежно ще се грижа за Пат през всичките дни на моя живот. 
Обаче за по-малко от година и половина нещата вече се бяха изродили 
до мястото, че аз се оплаквах постоянно, бях потопен в себе-съжаление 

и понякога едва можех да издържам да бъда в една и съща стая с него. 
Прекарвах всичките си дни и нощи до него, но Пат изглежда дори не го 

беше грижа. Неговата емоционална болка беше толкова голяма, че не 
можеше да види болката на тези около него. 

         По това време, мама беше започнала да се съвзема отново, малко 
по-малко. Тя виждаше какво става и осъзна, че и Пат и аз се нуждаехме 

от някаква промяна. Така че през септември 1974 аз се записах в 

Университета в Мисури, на два часа път с кола от дома. Все още се 
връщах и се грижех за Пат от петък следобед до неделя по време на 

едната ми година в университета. Промяната се отрази и на двама ни 

добре, и за кратко време гневът и разстройването на Пат отслабнаха и 
започнаха да се утаяват. 

         Аз се наслаждавах на моята година в университета. Обичах 

учебните часове и се наслаждавах на приятелството си с тримата ми 
съквартиранти християни. Учех усилено, пътувах на автостоп до в къщи 

за да се грижа за Пат в края на всяка седмица и още давах всичко, което 

можех духовно. Дърпайки от ресурсите на естественото човешко усилие 

предадени от моя баща, аз свидетелствах поне на един човек всеки ден; 



изучавах и запаметявах Словото; и прилежно планирах времето си, 

включително един час за молитва всяка вечер. 

         Предната година, аз бях пленен от книгата на Леонард Равенхил 
Защо Съживлението се Бави. Едно от изявленията на Равенхил ме 

порази: “Всеки лидер, който отказва да се моли по два часа на ден не 

струва и пукната пара в проповядването.” Това изречение промуши 
сърцето ми като нож. Вярвах, че Равенхил беше прав, така че аз си 

обещах, че ще започна с един час молитва на ден и ще работя колкото 

мога за да стигна до два. Аз спазвах това обещание. 
         Изтощен до костите и емоционално и духовно изчерпан, накрая 

“ударих стената.” Тук беше моя малък брат, който беше поразен двойно 

от ядовете, които аз бях призован да понасям, и той трябваше да 

преминава през своите като шампион. От другата страна на скалата, бях 
аз с незатворената рана от смъртта на баща ми, която все още 

пулсираше в сърцето ми, все още борейки се да замаскирам чувствата си 

и продължавайки да преживявам гняв в сърцето си към всички, които 
искаха да им служа. 

         За първи път, аз също срещах огромна вина пред Бог за няколко 
други области на провал в моя духовен живот. Липсваше ми 
уверяващата, безусловна любов на татко, но се съмнявах, че Бог някога 

ще ме обича по този начин. В края на краищата, аз никога не провалих 
татко по начина, по който чувствах, че съм провалил Бог. Сърцето ми 

изглеждаше твърдо като скала и беше духовно притъпено. Не усещах 

нито страст към Бог нито топлота към другите. Също така бях започнал 
да презирам посвещенията, които бях направил за духовното ми 
дисциплиниране. 

         Повече от всичко аз исках да угодя на Бог, все пак изведнъж 
открих себе си да Го провалям във всяка посока: Аз – Майк Бикъл, 

“Чудното Момче,” което никога действително не се беше проваляло в 
нещо. Никога не бях използвал наркотици, нито дори и веднъж. Никога 

не съм пушил и една цигара през живота си. Изпих няколко бири веднъж 
на пътуването ми за летния лагер, но никога не съм се забърквал с някоя 

от несмислените жени в колежа, които изглеждаха да са в изобилие 

навсякъде. 
         Винаги съм постигал целите си във всичко, което съм посещавал 

атлетически, академически и духовно: поставяйки училищни рекорди, 

молейки се, изучавайки моята Библия, печелейки хора за Господа и 
запаметявайки Писанието. Когато бях на 18, аз бях запаметил много 

глави от Библията. Молех се поне по един час на ден, и предната година 

когато не бях в колежа, аз изучавах Библията от 6 до 8 часа всеки ден 
докато седях до кревата на брат ми. Аз постех често и спазвах 

обещанието, което бях направил на себе си да свидетелствам поне на 

един човек всеки ден. Аз не осъзнавах това тогава, но съставните части 

за един гневен, себе-праведен фарисей бяха налице. Аз се носех далеч 



от Бога емоционално, въпреки че моите външни духовни дисциплини 

замаскираха растящата празнота. 

         Същото човешко усърдие, което баща ми притежаваше беше 
погълнало също и мен от толкова дълго колкото можех да си спомня. Но 

изведнъж, за първи път в моя живот, усърдието не беше достатъчно. Като 

че ли по някакъв начин, това се беше обърнало срещу мен и беше 
станало мой враг – упреквайки ме с обвинения относно моите 

несъвършенства и осъждайки ме за моите ужасни духовни провали. Аз 

бях повален и поразен чрез пълната ми неспособност да победя гнева, да 
ходя в истинска любов и да развия истинска привързаност към Бог. Майк 

Бикъл, който изглеждаше, че може да контролира и да променя толкова 

много неща, не можеше дори да промени собственото си сърце. 

         Ето къде бях, 19 годишен, и се чувствах като една голяма каша, 
един огромен духовен провал. Отричането на този факт беше 

безполезно. Аз го знаех, и се страхувах, че Бога на когото толкова 

искрено копнеех да угодя също го знаеше. Какво трябва да си е мислел 
Той за мен? Можех да си представя гнева, разочарованието, 

неудовлетворението, които трябваше да са на лицето Му. 
         Аз се провалих с едната и единствена клетва, която бях дал на моя 
татко или на моя Бог. Как можех някога да очаквам да се грижа за Пат 

любящо и с радост през всичките дни на живота ми когато дори не можех 
да се свържа с Исус любящо и с радост? Шокиран и разочарован от греха 

в сърцето ми – нетърпимост, себе-праведност, непростителност, гняв, 

самосъжаление и липса себе-контрол – аз дори не можех да гледам себе 
си в огледалото, много по-малко да се опитам да погледна Бог “в очите” 
когато Му говорех в молитва. Моите приятели християни ме уверяваха, 

че Господ ме обича, но те не можеха да видят сърцето ми по начина, по 
който Бог и аз можехме. Духът ми беше започнал да се затваря за Бог 

поради моя легализъм, вина и страх от божествено отхвърляне. Загубих 
чувството на свежест, което идва когато нашите духове са отворени чрез 

дръзка увереност в предлаганата Божия благодат. 
         Също се бях провалил в молитва. О, аз продължавах да се моля по 

един час на ден – по часовник. Но аз презирах, абсолютно презирах 

това. Колко скучна работа. Как можех някога да заключа, че обичах Бог 
когато толкова не харесвах това да Му се моля? Със сигурност, имаше 

малко моменти когато пробивах в Божието присъствие. Но, в сърцето си, 

аз се действително чудех дали гледането на часовника и моленето с не 
вдъхновени молитви, които изглежда падаха направо от устните ми и 

удряха пода наистина вършеха нещо добро. Откровено казано, много от 

часовете, които прекарвах на коленете си изглеждаха като жалко 
прахосване на скъпоценно време. 

         Също бях започнал да презирам и свидетелстването. Мощното 

движение Исус, което се носеше из страната през последните ми две 

години в гимназията и първата ми година в колежа избледняваше. Решен 



да спазвам тържественото си посвещение да свидетелствам поне на един 

човек всеки ден, аз все още говорех на много хора, но с много оскъдни 

резултати. 
         Късно една вечер аз отидох да си легна обезсърчен защото не бях 

говорил на никой за Господа през целия ден. След полунощ, аз се 

избутах от леглото, облякох се и обикалях из двора на университета 
докато открих някой с когото можах да споделя моята вяра. Аз дадох на 

човека, кратко, почти гневно изложение на спасението, после се хвърлих 

обратно в леглото мърморейки, “това не може да бъде начина, по който 
да живея останалата част от духовния си живот!” Свидетелстването беше 

станало мъртво, сухо и ритуално. Аз бях разгневен на Бог. 

         Провалих се в моята клетва да се грижа за Пат и се провалих в 

молитва. Сега можех да отбележа провал номер три – аз бях ужасен 
свидетел. 

         Вероятно не можех да го изразя с думи по това време, но се бях 

спънал стремително в един важен принцип: Себе-праведността, 
човешкото усърдие със сигурност ще се провали, и вторичния продукт, 

който накрая се произвежда от провала е вина и религиозен гняв към 
Бог и към хората. 
         После, разбира се, имаше изучаване на Библията. Колко скучно 

беше станало това. Моята ревност да бъда радикален, огнен вярващ все 
още беше голяма, но вътрешната ми привързаност към Господа и към 

Неговото Слово беше толкова изстинала. Аз все още посещавах 

събранията на Навигаторите и на Университетските Походи, изучавайки 
Новия Завет книга по книга с различни коментари, но всичко изглеждаше 
толкова мъртво и отегчително. Знанието в главата ми беше нараснало, но 

сърцето ми изглежда се смаляваше от ден на ден. Вместо да стана по-
просветен, аз ставах повече и повече объркан. Духовните неща бяха 

станали толкова безинтересни – безсъдържателни, отегчителни и 
досадни. 

         Аз се провалих също и с постенето. Аз нарушавах моите редовни 
посвещения да постя толкова много пъти по средата на “деня на поста,” 

че беше наистина жалко. Мразех постенето. 

         Бях почти 20 годишен по това време – и нямах нищо освен топка 
разочарование понеже виждах себе си като духовно провалил се. А 

провала смазващ живота в мен беше в духовните неща, за които бях най-

дълбоко загрижен – не в пиене или гуляйстване. Аз дойдох до мястото 
където се чувствах като напълно оставен, понеже най-накрая осъзнах, че 

просто не съм способен да обичам Исус както чувствах, че трябва да Го 

обичам. В моето търсене да обичам и да угодя на Бог, аз се стремях към 
Неговите святи стандарти, но ужасно се провалих. 

         Моите първоначални представи за Божиите любящи чувства към 

мен бяха избледнели почти до точката на не съществуване. Ако бях 

пълен провал и разочарование в моите очи, аз изтръпвах когато си 



помислех как трябва да изглеждам в очите на моя Бог, който е бил 

толкова нежен, толкова много добър, към мен. Как може Той дори да ме 

харесва? Как може Той да стои да ме гледа когато аз падам толкова 
ужасно? Със сигурност Той вече не се наслаждава на моето 

взаимоотношение с Него. 

 
Потресаваща Мисъл 

 

Една вечер докато четях Писанията, един пасаж от 5-та глава на Йоан 
удари сърцето ми като светкавица. 

 

Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, 

и те са, които свидетелствуват за Мене, и пак не искате да дойдете при 
Мене, за да имате живот. 

-Йоан 5:39-40, КУРСИВА Е ДОБАВЕН 

 
            Изведнъж осъзнах, че бях като благочестивите юдеи, които 

изучаваха Писанията ден и нощ, но не се наслаждаваха на нежно 
взаимоотношение с личността на този за когото бяха самите Писания. 
Както фарисеите, аз изучавах думи на хартия вместо да развивам 

интимно взаимоотношение с личност, и сърцето ми изстиваше и 
изстиваше към Бог. 

         Убеден, че моя провал и незрялост трябва да са разгневили 

сърцето на Бог, аз се страхувах, че Той може да е готов да ме хвърли на 
сметището като напълно загубен и да насочи вниманието Си на другаде. 
Отново и отново, аз откривах себе си да исках татко да е още жив за да 

ми достави безусловната обич, към която толкова бях привикнал. Можех 
да си го представя тичащ към мен с разтворени ръце и огромна усмивка. 

         Тогава един ден докато четях историята за блудния син – част от 
Писанието, през която съм минавал кой знае колко пъти в миналото, 

глаголите свързани с бащата на блудния син изведнъж оживяха: 
 

И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, 

смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 
-Лук.15:20, КУРСИВЪТ Е ДОБАВЕН 

 

         Посред моята духовна студенина и провал аз съм се чудил толкова 
много пъти как се чувства Бог с мен. Дори съм се страхувал да си 

представям изражението на лицето Му когато ме вижда да се връщам за 

прошка всеки път когато съм Го разочаровал. Изведнъж знаех, защото 
чрез бащата на блудния син аз зърнах лицето и сърцето на Бог. Когато 

Бог ме е виждал да пристъпвам бавно към Неговия трон с наведена от 

срам глава, както бащата на блудния син, той е раздвижван от обич и 

топлота към мен. Той е тичал към мен с радост и вълнение. Ръцете Му са 



били разтворени, протегнати към мен, копнеейки да ме хване в Своята 

любяща прегръдка и да изтрие с целувки моята вина и провал. 

         Моят небесен Баща е бил чакащ, тичащ, плачещ, смеещ се, 
прегръщащ, целуващ Бог! Той е бил насърчаващ, уверяващ, похвалващ, 

любящ Бог. Той е бил Бог, който ме е обичал толкова много, че не е 

можел да се сдържи да не ме прегърне. Аз бях ябълката на очите Му. Той 
е бил Бог, който е обичал моето приятелство и просто е искал да бъда с 

Него. Баща, който се е хвалел с мен на всеки. Бог, който ми се е 

наслаждавал дори в моя провал и незрялост защото е виждал искрените 
намерения на моето сърце. Бог, който не трябва да се боря за да Го 

направя щастлив, защото Той е бил щастлив с мен от секундата, в която 

съм бил роден в Неговото семейство. Той е бил Баща, който винаги ме е 

аплодирал от страничната линия. Той ентусиазирано ме е наричал Свой 
син. 

         Страхотната истина нахлула в душата ми, избухна в красиво 

великолепие, осветявайки сърцето ми с тази истина! Как съм могъл да я 
пропусна? С години съм се борил да угодя на Бог и да достигна до 

Неговите “очаквания,” когато през цялото време моят небесен Баща ме е 
обичал както татко ме обичаше – само че милиони пъти повече! Моят 
небесен Баща е бил толкова много по-любящ дори от моя земен баща. 

Ако мога да измеря Неговата любов, ще бъде, “толкова висока колкото 
небесата са по-високо от земята” (Пс.103:11). От този момент, моето 

ново разбиране за Божиите екстравагантни чувства към мен започнаха 

да променят живота ми мощно и радикално, заменяйки вината ми със 
свята смелост и страстни чувства към Него. 
 

Искрено Намерение срещу Зряло Постижение 
 

През тези последни няколко години, в моята ревност да угодя на Бог и да 
бъда като Него, аз се натъкнах на Неговата святост. Сблъсках се с моя 

грях и слабост, пробудих се за пълната си неспособност да променя 
сърцето си. На кратко, също като апостол Павел, аз бях дошъл лице в 

лице със собствената ми човешка слабост. (Вж. Рим.7) 

         Аз си мислех за Павел, като за религиозна личност, който беше 
трансформиран и изпълнен със свята страст в резултат от това, че видя 

блясъка на Божията личност. Заради превъзхождащата ценност на 

познаването на славната личност, Павел считаше всичко за нищо освен 
боклук за да може да спечели Христос (Фил.3:6-9). 

         Аз осъзнах, че и аз като блудната нация Израел, притежавах 

ентусиазирана, но напълно непросветена ревност за Бога (Рим.10:2-3). 
Всичко, което моята човешка ревност можеше да произведе беше 

перфекционистки манталитет  и безмилостно себе-осъждение, което 

доведе до изпълване на сърцето ми с религиозен гняв. Борех се 

ревностно да достигна върха на стълбицата за дела и себе-праведност. 



Но когато погледнах нагоре, осъзнах, че върха на стълбицата, все още 

твърде далеч от мен, беше наклонена срещу непреодолима стена от 

вина, провал и безсилие. 
         Аз живеех под смазващо осъждение, борейки се под болезненото 

погрешно схващане, че Бог ме съди според моите постижения и така че 

ме отхвърля. Обаче, докато бях фокусиран на моята липса на зряло 
постижение, Бог е гледал на моите искрени намерения. Той не е крачел 

нетърпеливо напред назад пред Своя трон, вайкайки се и криейки 

лицето Си в отчаяние или вдигайки ръце в разочарование всеки път 
когато се спъвам. Той е гледал на моите искрени желания и на моето 

откликващо сърце, което казва, “Искам да върша Твоята воля,” и Той се 

е наслаждавал в мен. Аз започнах да разбирам Неговата смайваща обич 

към мен, дори посред моята духовна незрялост. 
         Бащиното сърце на Бог беше развълнувано от мен – незряло, 

правещо каши, духовно бебе – като с един от Неговите духовно зрели 

синове, който току-що беше завършил с почести училището на Духа. Моя 
небесен Баща ми се наслаждаваше докато все още бях в процеса на 

узряване, и не въздишаше в отвращение чакайки нетърпеливо докато 
порасна. Той ме обичаше и копнееше за мен; Той се чувстваше горд и 
беше развълнуван за мен дори докато падах. 

         О, чувството на очакване и на вълнение, което изпълни сърцето ми 
когато осъзнах, че моя Господ и аз можем да имаме страхотно 

приятелство; такава увереност и обич; такава любов един към друг; и 

такова страхотно доверие един в друг. Беше твърде добро за да бъде 
истина! Аз плачех от радост. И когато сълзите най-накрая престанаха, аз 
можех да усетя чувството на гняв, горчивина, вина и осъждение да се 

стопяват. Чувствах сърцето си толкова различно. Когато доверието ми в 
Него растеше, сърцето ми стана меко и гъвкаво, горещо и топло. 

Разбирането на великата Божия любов към мен запали моята любов към 
Него. Моят малък, блещукащ пламък на човешка ревност беше заменен 

от поглъщащ огън на страстна любов към една славна личност. Неговото 
силно посвещение и гореща обич към мен далеч превишаваха тези на 

моя земен баща . . . и аз знаех, че никога, отново, няма да бъда същият. 

 
 

3 

Толкова Малък Ли Е Твоя Бог? 
 

Поклонение на идол? Никога не съм вярвал, че нещо може да ме накара 

да се наведа и да се поклоня пред някой идол. Е, това не беше точно 
идол. Всъщност, беше . . . не, мисля, че е по-добре да започна отначало. 

         Беше пролетта на 1972, и тогава за първи път в годината аз вече 

бях видял Десетте Заповеди представен от Чарлтон Хестън около 10 пъти 

в местното кино. Аз бях напълно вдъхновен от срещата на Мойсей с Бог 



при горящия храст, и след като гледах филма прочетох книгата Изход 

отново и отново. Любимата ми част беше Божието предупреждение към 

Мойсей: “Никой човек не може да Ме види и да живее!” (Из.33:20). Аз 
цитирах този  стих всеки път когато имах възможност в моите групи за 

изучаване на Библията в гимназията, уверявайки моите приятели, че 

това наистина е истина и че Бог наистина има предвид това. Те всички 
слушаха сериозно, въпреки че един приятел предупреди, че стихът 

изглежда малко твърде тежък за да ми бъде любим стих от Писанието. 

         По време на моята фаза на “горящия храст,” нашата 
Презвитерианска младежка група отиде до Далас, Тексас, за да види 

Били Греам и да го чуе да проповядва на 120000 човека на училищния 

едноседмичен поход наречен “Експо ’72.” Неговите проповеди за цената 

на ученичеството предизвикваха слушателите да евангелизират целият 
свят. Запалени от мощните послания на Греам, моят приятел Стив и аз 

бяхме напълно убедени, че сме чули Бог да ни казва да отидем в Африка. 

Като мисионери ние щяхме да евангелизираме тази езическа нация. Най-
лошата част беше, че ние планувахме да тръгнем през август – давайки 

ми само два месеца за да се подготвя. 
         Ние бяхме младежи в гимназията с никаква финансова поддръжка, 
никаква насока и никаква подготовка. Но факта, че и двамата бяхме 

само 16 годишни беше от малко значение за нас. Ние бяхме убедени, че 
Бог ни е призовал, точно както беше призовал Мойсей в Десетте 

Заповеди. Това, което ни липсваше в пари и мъдрост, ние щяхме да го 

наваксаме в младежка ревност. Докато пътувахме обратно към Канзас 
Сити, Стив и аз планувахме мисионерските стратегии, които щяхме да 
използваме за да обърнем Африка. 

         Вече беше 10 вечерта когато Стив и аз пристигнахме в 
Колониалния Презвитериански Ученически Дом, където живеехме това 

лято с 8 други момчета. Те още не бяха се върнали от Далас. Ние бяхме 
изморени и не ни се щеше да ги чакаме. Съблякохме се и угасихме 

осветлението. Отивайки пипнешком до сутерена, който всички 
използвахме за наша спалня, Стив и аз изморени отидохме да си легнем. 

         “Преди да заспим, нека да се предадем още веднъж на Бог за 

отиването на мисионерските полета в Африка,” помолих аз религиозно. 
Затваряйки очите си, всеки от нас се обърна с гласна молитва. “О, Боже,” 

молех се аз горещо, “ние със сигурност ще отидем. Аз знам колко много 

се нуждае Африка от нас. Ние знаем, че още не сме напълно подготвени, 
но и Мойсей не беше. О, Боже, моля Те потвърди ни това.” 

         Стив и аз си отворихме очите и без най-малко предупреждение, и 

двамата видяхме един много необикновен белег. Ярка пламенна светлина 
се появи директно в стаята само на няколко инча от пода. Почти мога да 

се закълна, че беше толкова пламтяща колкото горящия храст в кино 

салона. Със сигурност това беше потвърждението, за което се молехме. 

“Това трябва да е Бог!” Прошепнах развълнувано. 



         Изпълнени с благоговение и треперещи от страх, Стив и аз 

пропълзяхме от леглото и запълзяхме по пода към огъня. “Не гледай, 

Стив!” Прошепнах аз, казвайки същото предупреждение, което му бях 
повтарял толкова много пъти: “Никога не поглеждай към Бог, или със 

сигурност ще умреш!” Шепнейки Стив ме увери, че разбира принципа. 

         Ние пълзяхме към светлината, после коленичихме един до друг и 
закрихме очи с ръцете си. През пръстите си ние все още можехме да 

виждаме блестенето на трептящия, мистериозен огън. 

         “О. Боже,” прошепнах аз, “изпрати ни в Африка.” 
         Едва осмелявайки се да дишаме, ние чакахме Божият отговор. 

Секундите се влачеха. “Какво ще правим сега, Майк?” попита той тихо. 

         “Моли се малко по-силно този път, за всеки случай.” 

         Стив се моли, и ние чакахме. Когато нямаше отговор, всеки цитира 
различни стихове от Библията. Отново, бяхме посрещнати с тишина. 

         Аз дори се опитах да имитирам британския акцент на един от моите 

любими проповедници, Стефан Олфорд, докато се молех и цитирах 
Ис.6:8, “Ето ме. Изпрати мен,” но изглежда, че нищо не работеше. Най-

накрая, Стив не можа да издържи повече на напрежението. 
         Той погледна. 
         Мигновено, Стив повдигна главата си и падна върху мен, 

просвайки ме на пода. Не го ли предупредих да не оглежда? Сега Господ 
го беше убил със сигурност. 

         Докато бях затрупан, аз отворих едното си око и после и другото. 

За мой ужас, аз видях един обикновен, стар воден нагревател, чието 
устройство за пускане – вероятно за Божието свято забавление – се беше 
включило в точния момент когато ние молехме Господа за белег. Аз дори 

не знаех, че нагревателя беше в килера защото той беше скрит зад 
някакви дрехи. Един от нашите съквартиранти го бил преместил през 

седмицата когато бяхме извън града. Зад всички негови дрехи стоеше 
нагревателя, предварително невидим за евентуалните поклонници. 

         Объркани безкрайно, Стив и аз се сгромолясахме на пода, 
обещавайки си един на друг, че никога няма да разкажем историята. Но 

тя беше толкова добра за да се пази. Трябва да се затрудниш за да ни 

убедиш, че Бог няма чувство за хумор. 
         Нито Стив нито аз отидохме в Африка през това лято. След епизода 

на поклонение пред нагревателя, ние решихме да останем в Канзас Сити 

и да завършим годината си в гимназията. 
         Като млади християни ние не разбирахме много неща. От нас не се 

предполагаше да отидем в Африка – поне не като младежи в гимназията. 

Нашето преживяване с горящия храст беше просто нагревател за вода. 
Но имаше едно нещо, за което бяхме прави: Славата на Бог е отвъд 

всичко, което някога сме си представяли. От тинейджърските си години 

аз съм бил увлечен от силно желание да Го видя, да има сърце според 

Неговото и да раста в познаването на Бог. 



         Докато бях тинейджър аз открих книги като Познаването на 

Святият от А. У. Тозер, Събиране на плодове в Божеството от Артур У. 

Пинк и  Познаване на Бог от Дж. И. Пакър. Аз ги погълнах от кора до 
кора. Сърцето ми беше разпалено от святия огън, който гореше в душите 

на тези мъже, които изглежда познаваха великолепието и величието на 

Бог толкова интимно. 
         Това е познаването на Святия, което запалва сърцето със страст. 

Аз продължавах да чета Библията си и тези три книги отново и отново. 

Докато четях, размишлявах и се молех, Святия Дух взе чука на истината 
и строши някои от посредствените, неправилни понятия за Бог, които се 

бяха изградили в моя живот. Той започна да полага нова основа, и 

процеса все още продължава и до днес. Моя вътрешен човек постоянно е 

в процес на обновяване в по-пълно, по-цялостно познаване на Бог и 
Неговата славна личност. 

         Ние отделните вярващи и църквата като цяло притежаваме толкова 

малко от познаването на това, което е наистина Бог. Нашето невежество 
за Неговата разнообразна и славна личност разваля нашата религия. 

Това води до грешки в нашите доктрини и допринася за разрушението на 
нашата увереност и страст в поклонение. Нашите неправилни представи 
за свещеничеството на Бог водят до неуспяване да се развие дълбока 

обич към Исус и да Му се покоряваме с безстрашно увлечение. Нашите 
погрешни религиозни представи за Бог повреждат взаимоотношенията ни 

с Него, изтощават молитвения ни живот и изцеждат радостта от нашата 

жертвена служба. 
         Дж. И. Пакър точно определя това голямо заболяване в църквата 
когато пише: 

 
Християнските умове са били оформени от съвременния дух: духа . . . 

който размножава големи мисли за човека и оставя място само за малки 
за Бог. 

 
Колко Голям Е Твоят Бог? 

 

Нашия свят е повлияван трагично всеки ден от хора, които притежават 
малко или никакво чувство за Божието превъзходство. Голяма част от 

създанието не знае – или не го е грижа – че неговия Създател е 

ненадминат, несравним и върховен. Превъзходството когато се отнася до 
Бог означава, че Той съществува, не само в, но отвъд нашата област на 

реалност. С други думи, Той не е като нас – много повече от това. Бог е 

въздигнат над Своята сътворена вселена, толкова високо, че дори най-
блестящите човешки умове не могат да започнат да проумяват това. 

Както Тозер обяснява: 

 

Гъсеницата и архангела, въпреки че са толкова отдалечени един от друг 



в скалата на сътворените неща, въпреки това са едно в това, че те 

подобно са създадени. Те и двете принадлежат към категорията на това, 

което не е Бог и са отделени от Бог чрез самата безкрайност. 
 

         В Старозаветни времена, винаги когато Бог се явява на хората, 

едно смазващо усещане на страх и ужас беше резултата. Когато Бог 
говори на Аврам, Неговия възлюбен приятел падна на лицето си 

(Бит.17:3). Когато Ангела на Господа се яви на Мойсей в пламтящ огън 

отсред един храст, Мойсей скри лицето си, защото се страхуваше да 
погледне към Бог (Из.3:2-6). 

         В контраст, мнозина в наши дни са толкова слепи за Божието 

превъзходство, че те показват шокиращо пренебрежение към Него. Ако 

хората са нечувствителни за Божието величествено превъзходство и 
господство, което превъзхожда тази вселена и самото време, те ще имат 

малко страх от Него. Ако нямаме страх от Бог, страхът от последствията 

повече не е спирачка, и ние ще нарушаваме Неговите наредби без 
колебание. Водещата надолу спирала на морал в нашето общество е 

директно пропорционална до загубата на нашето разбиране на 
величието на Бог. В умовете на повечето хора, които вярват, че има Бог, 
Той е малко повече от избран общественик – не се взема толкова на 

сериозно. 
         Защо нашето общество има такава ограничена и непочтителна 

представа за Бог? Отговора е прост. Църквата не е прокламирала това! 

Понятието на църквата за Бог е също толкова малко. 
         За много християни Исус е повече като Санта Клаус или някой 
психолог отколкото Святият, който ще съди небето и земята чрез Своето 

слово. 
         Славата на Божието свещенство не е била разкрита напълно на 

нашето поколение. Но когато чудесната светлина на Божието учудващо 
величие изгрее в умовете ни, ние ще познаем какво означава да ходим 

нежно пред Господа и да изработваме спасението си със страх и трепет. 
         Данаил, човек много възлюбен от Бог, му беше дадено 

съкрушително видение: 

 
Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите 

му като огнени светила, мишците и нозете му бяха на глед като лъскава 

мед, и гласът на думите му като глас на много народ. Само аз Данаил 
видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението; но 

голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. И тъй, аз останах 

сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото 
енергията ми се обърна в (тлеене), та останах безсилен . . . И, ето, ръка 

се допря до мене, която ме тури разклатен на коленете ми и на дланите 

на ръцете ми. 

-Дан.10:6-8, 10 



 

         Данаил остана онемял и без дъх, и всичката му сила го напусна 

(Дан.10:15, 17). Във видението му беше казано, че Господ е изпратил 
архангел Михаил, за да се бие с демоничния принц на Персия. Посланика 

във видението на Данаил беше просто друг по-нисш ангел. Какво би 

било да видиш Михаил или дори Самият Господ? Без съмнение това 
откровение ще промени нашето мислене за много неща. Нашето 

поклонение ще бъде възпламенено със страст. 

         Когато започнем да схващаме превъзходствата на Божията 
личност, ние ще бъдем отвратени от западащата етика и загниващия 

морал в нашите църкви и в нашата нация. Дали е чрез прозрение и 

духовно откровение или чрез видения, ефекта е един и същ. Виждането 

на святостта и славата на Бог разкрива присъствието на греха и неговата 
ужасна грозотия. 

         Исая беше вероятно най-праведния човек в Израел в своите дни. 

Той беше пророк на Бог. Забележете неговия отговор след като видя 
видение на Господа седящ на Своя трон: 

 
Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти 
устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха 

Царя, Господа на Силите. 
-Ис.6:5 

            Новото откровение за Божията святост винаги насочва 

прожектора към нашето собствено състояние. 
 
Никакви Противоречия С Бог 

 
Малките мисли за личността на Бог пречат на интимното 

взаимоотношение с Него. Нашето невежество за Божията личност също 
така водят до грешки в теологията и доктрината на църквата. Средният 

вярващ се плаши понякога от думи като теология и доктрина защото те 
звучат толкова интелектуално и спорно. 

         Теологията е просто изучаване на Бог и Неговото взаимоотношение 

с човека и вселената. А доктрината е това, което се учи като вяра на 
една църква. Вие не можете да хвърлите теологията и доктрината за да 

бъдете “просто християнин.” 

         Неправилните представи за Бог могат да създадат объркване и 
неразбиране. Например, нашето неправилно знание за Бог понякога ни 

кара да си Го представяме в конфликт със Себе Си – Неговото 

дълготърпение срещу Неговия гняв, или справедливостта Му в борба с 
Неговата милост. Както Тозер казва, “Между Неговите атрибути не може 

да съществува никакво противоречие. Той не трябва да преустанови 

едното за да упражни другото, защото в Него всички Негови атрибути са 

едно.” 



         Ако само повече вярващи разбираха, че Бог е неизменен – Той 

никога не се променя. Това, което винаги е бил, Той винаги ще бъде. Бог 

никога не преустановява един атрибут за да упражни друг. Например, 
Той никога не отслабва в Своята святост когато упражнява любовта Си и 

милостта Си. Никое от Божиите качества не отслабва някога дори до най-

малка степен. 
         Всъщност, когато един неизменен аспект от природата на Бог е 

привидно в конфликт с друг аспект от Неговите неизменни атрибути, на 

това място е където вие имате зървания на Неговото величие. 
         Представете си, че има един градинар, който е посадил и се грижи 

цветя. Той няма да пощади никакво изразходване. Кое мрази най-много 

градинаря: плевел в общото поле или плевел в лехата на неговите скъпи 

цветя? Очевидно, той ще мрази плевела в лехата на неговите цветя 
повече защото той задушава живота  на неговите скъпи цветя и 

унищожава славата на неговото изделие. 

         По същия начин Бог мрази целия грях. Нищо не описва Неговото 
отвращение от греха в грешниците по-добре от степента на вечното 

наказание, което Той определя за него. Въпреки това, Той мрази греха 
безкрайно повече в живота на християните защото ние сме Неговото 
лозе, “растенията на Господа” (Ис.61:3). Най-чудесното от всичко е, че 

Той ни обича с вечна любов и ни смята за съвършено праведни поради 
нашата вяра в Христос и Неговото дело на кръста. 

         Аз мразя греха на лъжа. Но аз ще го мразя много повече, ако го 

открия в някой от моите синове. Защо? Защото съм техен баща. Аз ги 
обичам, и те се наричат с моето име. 
         Когато започнете да схващате Божията съвършена и неизменна 

святост, и в същото време осъзнаете Неговата неизмерима любов към 
вас, вие ще разберете Неговата омраза към греха във вашия живот. 

Осветяването на нашите сърца с познаването на Бог ни трансформира в 
същия този образ. Небрежното отношение към греха идва от непълно 

разбиране на Бог. 
         Кръста на Голгота беше най-великата проява на характера и 

атрибутите на Бог. Бог в Своята съвършена святост не Си затвори очите 

за най-малкия грях. Той не каза на Адам, “Това е! Не позволявай да се 
случва отново.” Поради това единствено действие на непокорство Адам и 

цялата негова раса падна. 

         Аз винаги съм бил питан, “Ако Бог е Бог на любов, как може Той да 
изпрати някой в ада?” Но по-точния въпрос е този: Ако Бог е Бог на 

съвършена святост, как може Той да изпрати някой на небето? 

         Как може един свят и справедлив Бог своеволно да не забелязва 
греха? Как може един любящ Бог да не им прости? Неизменната святост 

и безусловната любов се сблъскват. Но Бог никога няма да престъпи 

Своята святост нито пък ще се отвърне от Своята любов. Величието на 

Бог беше показано, не във факта, че Той прости нашите грехове, но в 



точния начин, по който Той ги прости – Той изпрати Своя Син като 

съвършена жертва за нас. Неговата любов беше показана, и 

справедливостта Му беше задоволена. Апостол Павел каза в своето 
писмо към Римляните, че в кръста Бог стана и справедлив и този, който 

оправда тези, които имат вяра в Исус (Рим.3:26). 

         Някои имат толкова неясна представа или слабо разбиране и за 
святостта и за любовта на Бог, че кръста не изглежда нещо значително. 

Те не разбират нито големината на тяхната нужда нито славата на 

Божият дар. 
         Исус учи, че този, на когото много е простено ще обича много 

(Лук.7:47). Вие ще “обичате много” когато започнете да схващате 

величината на това, което Христос е направил за вас. Страст е родена 

във вас чрез откровение за познаването на Бог. 
 

Нашият Молитвен Живот 

 
Едно непълно разбиране на Божията неизменност е снишило качеството 

на молитва за много християни и е довело до погрешно разбиране за 
природата на молитвата. Ние не можем “да извием ръката на Бог” или да 
хвърлим лошо настроение за да Го накараме да ни даде това, което 

искаме. Един мъдър земен баща не отговаря на такива тактики, и също и 
нашия небесен Баща не го прави. 

         Едно правилно разбиране на добротата на Бог може също да бъде 

огромна помощ за молитва. Това е Божията доброта, не нашата, която е 
основата за благословение. Разбирането на това ни освобождава да 
заменим нашата увереност и доверие в Самия Бог вместо да бъдем 

насилени да разчитаме на собствената си праведност или на това, което 
нашата вяра може да събере. Както Тозер казва: 

 
Не може да има никаква заслуга в поведението на човека, дори и в най-

чистия и в най-добрия. Винаги Божията доброта е основата на нашето 
очакване. Покаянието, въпреки че е необходимо, не е нещо похвално, а 

условие за получаване на благодатния дар на прошка, който Бог дава от 

Своята доброта. Молитвата сама по себе си не е похвална. Тя не поставя 
Бог в ангажимент нито Го поставя в дълг към някого. Той слуша 

молитвата защото е добър, а не поради някаква друга причина. Нито пък 

вярата е похвална; тя просто е увереност в добротата на Бог, а липсата 
на такава е порицание за святия характер на Бог. 

         Целият възглед на човечеството може да бъде променен, ако 

всички ние можем да повярваме, че живеем под приятелско небе и че 
Богът на небето, въпреки че е превъзходен в сила и величие, желае да 

бъде приятел с нас. 

         . . . Величието на Бог събужда страх в нас, но Неговата доброта ни 

насърчава да не се страхуваме от Него. Да се страхуваме и да не бъдем 



уплашени – това е парадокса на вярата. 

 

         Веднъж гледах анимацията Dennis the Menace, която илюстрира 
тези неща. Денис и неговите приятели излизаха от къщата на мистър 

Уилсън с кифли в ръцете си. Приятелите на Денис се чудеха какво 

трябва да направят за да заслужат кифлите. Денис обясни, “Мистър 
Уилсън не ни даде кифлите защото ние сме прекрасни. Ние получихме 

кифлите защото мистър Уилсън е прекрасен.” 

 
Кой Е Господ, Че Да Му Се Покорявам? 

 

Някои християни са като себе уверения фараон, който попита Мойсей, 

“Кой е Господ, че да се покоря на Неговия глас?” (Из.5:2). Директно или 
индиректно, много вярващи задават подобен въпрос: “Кой е Исус 

Христос, че да заповядва пълно покорство от Своите хора?” Като 

резултат пробуждащата се църква сега обикаля в отчаяние, оглеждайки 
останките от разрухата поради нейното невежество относно Божията 

личност, нейната липса на дисциплина и непълно покорство. Годините на 
пасивност и безгрижен компромис са взели голям данък. За векове 
църквата е говорила за цената на покорството; сега тя научава ужасната 

цена на непокорството. 
 

Просто Зърване на Него 

 
Познавам хора, които са абсолютно фанатични относно тима на 
Национална Футболна Лига на нашия град, Шефовете на Канзас Сити. Те 

знаят детайлна информация за всеки играч; те се занимават с всеки слух 
за сделка и могат да изредят подробно разписанието на мачовете в 

обратен ред. Те размишляват върху това ден и нощ. Те бързат да научат 
всичко, което могат за техния любим тим. 

         Тези, които не бързат в преследване на широчината, дължината, 
височината и дълбочината на Бог накрая ще станат отегчени от вярата си 

(Еф.3:18). Тяхното плитко разбиране не хваща въображенията им, много 

по-малко да възпламенява техните страсти. 
         Голямата нужда на църквата е да види, да познае и да открие 

неописуемата слава на това кой е Бог. Виждането на сърцето, ума и 

характера на Бог ще изцери нашия компромис и нестабилност и ще ни 
мотивира към праведност и свята страст. Личното познаване от опит на 

личността на Исус ще подхранва покорство и ревност. Това ще спре 

нашето безпокойство и недоволство. Една нова дълбочина на интимност 
с Него ще потуши нашето отегчение  и ще плени сърцата ни. просто едно 

зърване на Него . . . 

         Йоан, на когото Исус даде прякора “Син на Гърма” (Марк.3:17) 

поради неговия пламенен, бурен темперамент, стана един от най-



бележитите от апостолите. Докато ходеше с Исус, прибързаните, 

нетолерантни и себични амбиции на Йоан бяха заменени от свята 

нежност и страстна любов. 
         Самото евангелие на Йоан прави ясно, че той беше много възлюбен 

от Господа. Той беше един от тримата апостоли, които бяха най-близко 

до Исус. На него му беше позволено да бъде свидетел на възкресението 
на дъщерята на Яир (Мат.9:18-19) и да присъства на преобразяването 

(Лук.9:28-36). Това беше Йоан, който се беше облегнал на гърдите на 

Исус по време на Пасхата (Йоан 13:23). Йоан присъстваше на 
изпитанието на Христос и беше единствения апостол, който стоеше близо 

до кръста, на който беше закован Исус. Точно преди Господ да умре, 

това беше Йоан, а не някой от полу-братята и полу-сестрите Му, на 

когото Исус повери грижата за Своята майка Мария (Йоан 19:26-27). 
Това е този възлюбен приятел на Исус, който пише в Откровение: 

 

В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен 
глас като от тръба . . . “Аз съм Алфа и Омега . . . Който е, и Който е бил, 

и Който иде . . .” И обърнах се да видя . . . Един, Който приличаше на 
Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със 
златен пояс; а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, 

и очите Му, като огнен пламък; и нозете Му приличаха на лъскава мед, 
като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води; и имаше в 

десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете 

страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. 
-Откр.1:10, 8, 12-16 
 

            Помислете за това. Библията казва, че Йоан беше най-близкия 
приятел на Христос (Йоан 13:23). Но когато Господ, на когото Йоан 

служеше вярно, му се яви в Неговото страхотно величие и слава, Йоан 
“падна в нозете Му като мъртъв човек” (Откр.1:17). Представете си човек 

с духовния ръст и опитност на Йоан да бъде напълно победен от това 
кратко зърване на любимия Приятел, на когото е служил вярно за повече 

от 60 години. 

         Когато сме изложени само на част от Неговата поглъщаща слава, 
както беше Йоан, ние ще бъдем мотивирани да живеем свободни от грях, 

да умрем за себичността и да предадем себе си страстно на Господа. 

Когато се взрем в Неговата красота ние радостно ще умрем за тези неща, 
които не са като Него. 

         Йоан видя Исус в Неговото смирение. Той изглеждаше точно като 

нас – не много превъзхождащ. Павел писа на филипяните, че Исус, който 
съществуваше в образа на Бог, изпразни Себе Си до точката, че беше 

направен в подобието на хората. Той продължава казвайки, че сега Той 

превъзвисен до степента, че при вида Му всяко коляно ще се поклони и 

ще изповяда, че Той е Господ (Фил.2:5-11). 



         Въпреки че никой не познаваше Исус по-интимно от Йоан докато 

беше на земята, откровението за Неговото възкресенско възвеличаване 

накара Йоан да падне в нозете Му като мъртъв. 
         Докато Исус ходеше по земята, Неговата слава беше покрита в 

човешка плът. Покривалата бяха използвани в Библията за да скриват 

славата на Бог. Покривало беше поставено върху лицето на Мойсей за да 
скрие славата, покривало скриваше светая светих и славата на Бог в 

скинията, и писателя на Евреи говори за “покривалото, което е, Неговата 

плът” (Евр.10:20). 
         Има едно друго покривало, за което Павел говори в своето писмо 

до коринтяните, което също скрива славата на Бог. Това е покривалото, 

което покрива сърцето и пречи на човек да види славата на Бог (2 

Кор.3:7-18). 
         Откровението за истинското познаване на прославения Христос ще 

ви трансформира. Павел завършва своето разискване за покривалото над 

сърцето с това изявление: 
 

А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната 
слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа 
Господен. 

-2 Кор.3:18 
 

Непреодолимата Сила 

 
Врагът е нападал хората на Бог. Той е отслабил и разрушил нашата 
основа за познаването на Бог. Той се е стремил да ни провали 

разводнявайки нашата страст за Исус и отклонявайки ни от нашата 
божествена цел. Сатана е вършил добре работата си. Но в Своя арсенал 

Бог е запазил секретното оръжие за всички векове – величественото 
познаване на великолепието на личността на Исус. Ослепителната 

светлина и величествената красота от познаването на Бог скоро ще 
заблестят в общността на изкупените, и всички тъмни сили на ада няма 

да могат им надвият. 

         Йоан написа своя разказ много години след като другите три 
Евангелия бяха написани. Когато погледна назад той предаде 

непреодолимата природа на познаването на Исус Христос. 

 
Неговия живот е светлината, която свети в тъмнината – и тъмнината 

никога не можа да я угаси. 

-Йоан 1:5 TLB 
 

            Блясъка и славата на Исус Христос ще пленят чувствата на 

църквата по нов начин. Компромиса и пасивността ще бъдат разплетени 

когато Господ ни позволи да се взрем в Него с по-дълбока 



проницателност в Неговата лична красота и слава. Тялото на Христос ще 

преоткрие личността и величествеността на Христос. Когато направим 

това, ние ще предадем себе си на Него в безподобна обич и покорство. 
 

4 

От Интимно Познаване 
до Страстна Любов 

 

Аз влязох в малкия склад за да говоря на група нови християни, никога 
представяйки си, че живота ми беше близо да се промени завинаги. Бях 

21 годишен, ревностен да дам всичко, което имах за да служа на Бог, 

който ми беше показал такава безусловна любов. Като млад пастор, аз 

дори глупаво бях решил, че най-добрия начин да Му служа щеше да бъде 
да остана сам през останалата част от моя живот. 

         Очите ми разгледаха малката група християни, които бяха събрани 

в стаята. Тогава беше когато забелязах красивата, млада, блондинка в 
другата страна на стаята. Аз загубих самообладание! Никога не бях 

чувствал такива силни емоции като тези, които ме изпълниха докато 
гледаха втренчено Даян, момичето, което щеше да стане моя съпруга. На 
първата ни среща аз бях удивен, че тя изглежда споделяше същите 

чувства, и ние се сгодихме само след още една среща. 
         Моята дълбока любов към Даян и желанието ми да бъда с нея ми 

помогнаха да разбера любовта, която Христос чувства към Своята 

невяста. Неговата молитва в Йоан 17 ме раздвижи особено: “Татко, 
желая където съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал” (Йоан 
17:24). Ето Го моя Господ, само часове преди неговата агонизираща 

смърт на Голгота, викайки към Татко със силни желания за Своята 
невяста – за мен! 

         Той беше погълнат от любов към Своята невяста и искаше да има 
невястата Си със Себе Си за вечността. 

         Аз погледнах наново тази първосвещеническа молитва, която е, 
вярвам, най-значителната ходатайствена молитва в цялото Писание. 

         Към края на записаната молитва фокуса се променя от първото 

поколение християни когато Исус започва да се моли за църквата през 
историята. Той ходатайства за всички бъдещи вярващи, които ще дойдат 

до познаване на Него. Ние откриваме пророчески обещания в тези 

стихове за църквата. Ние виждаме намерението на Бог по начин, по 
който не можем да го открием в никое друго място в Писанието. Когато 

отидете отвъд небрежното, повърхностно четене на стихове 20-26, вие 

ще откриете, че всяка фраза  съдържа няколко нива на значение. 
         Исус ни даде мощно обещание: “Аз ще съградя Моята църква; и 

портите на Хадес няма да й надделеят” (Мат.16:18). А в края на Своята 

велика, пророческа молитва Той ни даде зърване на мощната и страстна 

църква, която Той ще съгради: 



 

И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да 

бъде в тях, и Аз в тях. 
-Йоан 17:26 

 

         Колко величествено е да видиш Божият Син да се моли за 
църквата, неговата възлюбена невяста, за последен път докато все още е 

облечен в Своето човешко тяло. Христовата молитва за една такава 

църква без съмнение ще бъде отговорена. Тя беше ръководена от Татко, 
стимулирана от Святия Дух и Той се молеше според волята на Татко. 

Исус никога не се моли неправилно. 

         Очевидно тази молитва съдържа вечно измерение, ни стихове 21-

23 разкрива, че отговора не лежи просто в небето. Той ще дойде от тази 
страна на вечността така че неспасените да могат да бъдат свидетели на 

това. Исус се моли света да може да види такава църква. Началото на 

нейното изпълнение лежи в този век. 
 

Четирите Пророчески Изявления в Първосвещеническата Молитва 
 
И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да 

бъде в тях, и Аз в тях. 
-Йоан 17:26 

 

            В този стих ние откриваме четири ключови фрази описващи 
вечното служение на Христос. Нека да погледнем тези фрази една по 
една, разглеждайки ги по-отблизо. 

 
1. “Явих Им Твоето Име” 

 
         “Явих им Твоето име.” Това беше поглъщащата цел в сърцето на 

Исус по време на Неговите три и половина години земно служение. 
Когато то свърши, Той обобщи цялото Си земно служение казвайки на 

Своя Баща, “Направих името То познато на тях.” 

         Исус даде на хората откровение за познаването на Бог и им 
позволи да познаят какъв беше Неговият Баща. Той направи познато 

великолепието на славната личност на Своя Баща. 

         Аз не мисля, че Исус Христос се наслаждава на нещо повече от 
това да разкрива на другите безкрайното великолепие, страхотната 

красота и вечната прелест на Своя Баща. Всеки аспект на Неговото 

служение отразява невероятната красота на Бог Бащата. Тука, в  края на 
Своя живот, великото твърдение на Исус е, че Той е направил Бащата 

познат. 

         Ние понякога говорим за служението на Исус само в термини на 

физическо и емоционално изцеление или проповядването и поучаването 



на евангелието. Но служението на Исус не беше ограничено само до 

чудеса и доктрина. И двете тези категории от Христовото служение 

поддържат великия елемент на Неговата мисия на тази земя. Служението 
на Исус беше най-значително очертано чрез Неговото отразяване на 

необятната слава и великолепие на Неговия Баща. 

         Когато хората слушаха думите на Исус, наблюдаваха Неговия 
начин на живот и виждаха съвършено балансираната Му личност и 

безупречен характер, те получаваха зърване за величието и красотата на 

това, което е Бог. 
         Това беше славата на Христос да разкрива Своя Баща, обаче ти и 

аз имаме същата привилегия и отговорност. Павел ни напомня този факт: 

 

Но благодарение на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в 
Христос, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието 

на Него. 

-2 Кор.2:14 
 

            Духът на Бога ни води в триумф и победа така че да можем да 
изявяваме сладкия аромат от познаването на Бог навсякъде, където 
ходим. Аз преживях този триумф когато се научих да освобождавам 

гнева и горчивината, които чувствах в резултат от травмата на моя брат. 
Когато позволявах на гнева да излезе, Святия Дух изпълваше това място 

с любов и ново разбиране за сърцето на Бог. Бог желае да преживяваме 

приятелство със Святия Дух така че да бъдем трансформирани отвътре 
навън – победа докосваща нашите сърца, умове и емоции. Тогава ние ще 
изявяваме сладкия аромат от познаването на Бог в частност, в 

публичност и във всички наши непринудени взаимодействия. Това е, 
което Исус правеше. 

         Сладкото благоухание често е изявяване на присъствието на Бог. 
Когато виждаме Бог в друг човек, без значение дали е в техните 

действия, думи или скромни духове, чиста свежест докосва нашите 
сърца. Всеки път когато Духът на Бог ни дава възможност да разрушим 

някое робство или да триумфираме над някое пристрастяване или 

слабост и да дойдем в победа, тази победа освобождава в нас повече от 
уханието на славната личност на име Йехова, Бог Бащата (2 Кор.2:14). 

         Исус описа Своето служение като това да направи името на Своя 

Баща познато за другите. Моята цел е да помогна на хората да мислят за 
служението като нещо повече от това, което става в събрания или когато 

служим, съветваме или се молим за другите. Служението според своята 

най-основна дефиниция е “изявяването на познаването на Бог чрез 
нашия живот.” 

         Невидимия аромат на познаването на Бог, за който говори апостол 

Павел има сила. Той ни вдига от една степен на живот в друга. Нашите 

сърца стават по-меки. Ние ставаме по-грижовни, състрадателни, 



търпеливи, любящи и прощаващи. Ние ставаме по-чувствителни за Духа 

на Бог. Ние сме повече като Исус. За да растем в зрялост, ние трябва да 

познаваме Бог Бащата по-интимно. Нашето най-важно служение е да 
разкриваме красотата и великолепието на Божията личност на другите. 

         Лесно е да се чете книга или да се слуша касета, размишлявайки 

за нови истини, за които да говорим. Лесно е да бъдеш ехо вместо глас. 
Но има определено качество на служение, което идва единствено когато 

вие и аз докосваме Бог реално в нашия таен живот. 

         За да бъдем зрели християни, всеки от нас трябва да има таен 
живот в Бог скрит от очите на другите. Спомням си първите дни когато 

станах интимен с Бог. Аз идвах пред Него със списък от нужди и искания. 

Борех се да усещам присъствието Му докато хвърлях думите си във 

въздуха, никога преживявайки реално величието на Неговото присъствие 
с мен. 

         Отмених едно лично време когато бях се изолирал в офиса за 

време на молитва. Бях изучавал Песен на Песните и започнах да се моля 
поканвайки Исус да сложи Своя печат върху моето сърце: “Положи ме 

като печат на сърцето си, като печат на мишцата си; защото любовта е 
силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята, чието святкане 
е святкане огнено, пламък най-буен” (Пес. на Пес.8:6). Бях завладян от 

Божието присъствие. Той размекваше моето сърце в този момент. Сълзи 
се стичаха по лицето ми. 

         Не искайки да загубя скъпоценността на момента, аз тихо 

прошепнах на моята секретарка и й казах да не позволява на никой или 
на нищо да ме безпокои за следващите 30 минути. Аз бях напълно 
потопен в присъствието на Бог. 

         Бях се покланял в нозете Му около 15 минути когато секретарката 
ми изведнъж позвъня в офиса ми. 

         “Какво правиш?” попитах я аз с раздразнение. “Не искам да съм 
обезпокояван още.” 

         “Съжалявам,” отговори тя. “Но имате телефонно обаждане, и този, 
който се обажда казва, че е много важно да говори с вас точно сега.” 

         Раздразнен от това, че бях отклонен от тези интимни моменти с 

Бог, аз взех телефона. Един познат беше от другата страна на линията. 
“Майк,” започна той възбудено, “Имах един сън за теб предната нощ. 

Господ много ясно запечата в мен, че трябва да ти дам един специфичен 

стих като Негово послание за теб.” 
         Моя познат продължи докато аз слушах думите му: “Бог казва, че 

те е положил като печат на сърцето Си, като печат на мишцата Си. Той 

иска да знаеш това точно сега.” 
         Моя страхотен Бог ме обичаше достатъчно за да отговори на моите 

копнежи в момента, в който ги изразих пред Него. Действително, Той 

изпрати отговора към мен когато аз влязох в това тайно време с Него. 

         Когато общуваме с Него в молитва, размишляваме върху Словото 



Му и гледаме славата Му в тайното място, едно красиво и уникално 

изразяване на Христос е развивано в нас. 

         По-зряло служение се ражда от по-голям молитвен живот. Това е 
повече от това да имаме по-дълго време за молитва. Това е притежаване 

на това качество на сърцето, което отговаря на Бог по по-велик начин, 

сърце, което копнее и се протяга към Него, точно както лицето на едно 
цвете се обръща към слънцето. 

         Църквата отчаяно се нуждае да си възвърне този фокус на 

Христовото служение. Ние, също, трябва да се стремим да разкриваме 
природата и великолепието на личността на Бог на Неговото творение. 

Както Исус, нека да можем да кажем, “Аз им изявих Твоето име.” 

 

2. “ . . . И Ще Го Явя” 
 

         В следващия дъх Исус прави славно изявление отнасящо се за 

бъдещето: “ . . . и [Аз] ще го явя [Твоето име].” Но Исус знаеше, че 
въпреки че беше положен като печат на десницата на Своя Баща, Той 

щеше да продължава да разкрива величественото сърце на Татко чрез 
служението на святия Дух. Един от Неговите приоритети щеше да бъде 
да открива и разкрива страстите, желанията и удоволствията на Татко на 

Неговата църква. 
         Преди Исус да дойде за църквата, Той ще дойде при църквата – 

при хората, които познават Господа в красотата на Неговата личност. 

Ние всички ще дойдем ”в единство на вярата и на познаването на Божия 
Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота” 
(Еф.4:13). Неговия величествен блясък и неописуема красота ще бъдат 

разкрити на Неговите хора. Името на Бог ще бъде направено познато в 
народите. Църквата ще бъде изпълнена с интимното познаване на Бог 

Бащата, Сина и Святия Дух. По този начин църквата ще бъде направена 
зряла и съвършена. 

         Най-голямата страст на Христос е да продължи да разкрива Татко. 
Това е, което Той прави сега в Своето небесно служение от дясната 

страна на Татко. Това е, което Той ще прави през цялата вечност. 

Църквата днес не трябва да бъде извън хармония с настоящето служение 
на Исус – разкривайки Татко на сърцата на хората. Когато другите 

дойдат в допир с възкресения Исус те ще бъдат завладяни от прелестта, 

красотата и великолепието на Божията личност. 
 

3. “ . . . Та Любовта, С Която Ме Възлюби Да Бъде В Тях” 

 
         “Явих им Твоето име, и ще явя.” Защо? “Та любовта, с която Ме 

възлюби да бъде в тях.” Когато Исус ни въвежда в дълбочините на 

сърцето на Своя Баща ние “виждаме Бог” по по-велик начин. Виждането 

на Бог събужда страстна любов към Исус. Виждането въздейства на 



нашите чувства. Нашите емоции са променени когато видим Божията 

прелест. 

         Исус се моли тялото на Христос да Го обича по начина, по който 
Татко Го обича. Това е доста внушителна молитва. Но Исус ще 

продължава да разкрива Татко, и на Свой ред, Татко ще пленява нашите 

сърца за Сина. Исус трябва да се е молил с нещо такова: 
 

Татко Ти Си толкова безкрайно прекрасен. Твоето великолепие е отвъд 

човешкото разбиране. Аз искам да Те направя познат. Знам, че Ти ще 
плениш сърцата на хората за Мен. Те ще изпитват същите чувства към 

Мен каквито Ти изпитваш. Моята възлюбена невяста, Моята вечна 

съпруга, Моят вечен партньор, тази, която Ти определи да управлява с 

Мен като сънаследник, ще Ме обича както Ти Ме обичаш. 
 

         Тук можем да видим значителна динамична сила в действие в 

Божеството. Бог желае хора, които са събудени в техните чувства и 
страсти към Исус. Хора, които виждат и чувстват това, което Бог вижда и 

чувства когато гледа към Своя възлюбен Син. Бог ще има страстна 
църква, която обича Исус както Бог Го обича. 
         Татко е упражнил безпределна мъдрост, сила и доброта когато е 

избрал невястата за Своя Син и е определил тя да има екстравагантна 
страст към Неговия Син. 

         Да, църквата ще бъде пълна с дейности и служения, но 

единственото отличително нещо в Божието сърце е да плени църквата 
със страстни чувства към Неговия скъп Син. Святия Дух е ревностен да 
извърши тази цел в този час. 

         През септември 1985 нашата църква тъкмо започна няколко нови  
протягащи се програми. Посред тези дейности Бог говори на трима члена 

от лидерския тим, давайки едно и също послание на всички: “Вие сте 
прекалили със своето наблягане на дейности и служения. Трябва да се 

префокусирате на молитва и ходатайство.” 
         Ние веднага събрахме църквата, покаяхме се и върнахме фокуса си 

на интимността. За няколко дни ние се молихме всеки ден, по цял ден. 

Когато сърцата ни бяха пленени от любов към Бог, Святия Дух изля 
мигновено славно освежаване, което проникна в молитвения живот на 

нашата църква за следващите няколко години. 

         В днешния забързан начин на живот е лесно да позволим нашия 
живот да излезе от фокус и да изгуби правилната картина с цял ден в 

офиса, дейности всяка вечер от седмицата и домашни задължения или 

втора работа през уикенда. Както Уилям Уордсуорт е написал преди 
почти 200 години, “Света прекалява с нас . . . Получавайки и харчейки, 

ние опустошаваме силите си.” Във всичкото наше получаване, ние трябва 

да придобиваме страст за Бог. 

         Понякога ставам разсеян от тази мисия. Аз служех през лятото на 



1984 в няколко църкви. След една особена служба един човек дойде при 

мен и ми предложи да ме изпрати на евангелизаторско пътуване до 

няколко различни страни. Това изглеждаше велика възможност за 
служение, и аз бях развълнуван от възможността. 

         Но когато се върнах в къщи не бях толкова сигурен, че трябва да 

приема предложението му. Нашата църква беше посред един интензивен 
период на фокусиране на молитва, и някак си чувствах, че щях да смутя 

това фокусиране като замина. 

         Когато потърсих Господа за отговор, един приятел се обади за да 
ми даде съвет, който той силно чувстваше относно това. По същество той 

каза, “Знам, че е отворена голяма врата за теб. Но Господ те е призовал 

да бъдеш целенасочен в молитвената стаичка в този сезон – Той иска да 

Му дадеш не отвлечено посвещение.” Веднага този стих дойде в ума ми: 
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се 

разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на 

Христос” (2 Кор.11:3). Аз знаех, че имам моя отговор – нямаше да отида 
на пътуването. 

         Трябваше да си напомня, че не бях призован да бъда духовен 
политик. Призован съм да бъда човек пълен със свята страст и 
екстравагантна обич към Исус. Това е, с което искам да служа на хората. 

Това е, което избрах да направя решаваща цел в моя живот: да познавам 
името на Татко и да го правя познато, да обичам Исус както Татко Го 

обича и да вдъхновявам другите в интимност с Него. 

 
4. “ . . . И Аз В Тях” 
 

         Първо, Христос казва, “Явих им Твоето име.” После казва, “ И ще 
явя.” Защо? Така че същата любов, която Татко има към Исус да изпълни 

и стимулира сърцата на всички онези, които вярват в Него. Сега Исус 
заявява четвъртият принцип, “Аз ще бъда в тях.” 

         Когато богатствата на познаването на Бог са разкрити, какъв е 
резултата? Качеството на любовта, което Татко има към Своя Син ще 

бъде в църквата. Исус ще обитава в Своите хора, изявявайки Своя 

преливащ живот чрез тях. 
         Цикълът върви по целият път на обратно. Когато Исус изявява Своя 

живот на служение чрез нас, ние провъзгласяваме Божието име и Го 

правим познат на другите. Тогава те, от своя страна, са пробудени със 
страст когато видят Бог, и те се влюбват в Него. 

         Всяка молитва на Исус беше пророческо обещание. Всеки път 

когато Той се молеше това беше в съгласие с волята на Неговия Баща. 
Тази молитва на Исус Христос в Йоан 17 ще бъде отговорена. Тя е 

чудесно, пророческо обещание за църквата! 

 

Съживление на Интимност и Страст 



 

Изисква се Божията сила за да се направи Бог познат. Изисква се 

познаването на Бог за да се даде възможност на човечеството да обича 
Бог. Изисква се Бог да обича Бог, и се изисква Бог да познава Бог. 

         Църквата ще бъде изпълнена с познаването на Бог. Исус го каза, и 

Той няма да се провали. Святия Дух ще използва освобождаването на 
това познаване за да събуди чувство на дълбока неотложност от 

интимност с Исус. Съживление на интимно познаване на Исус идва, и в 

резултат на това църквата ще бъде изпълнена със свята страст за 
Неговия Син. Божествено вдъхновени интимност и страст са в дневния 

ред на Святия Дух защото това са молитвите на Исус. 

         Очевидно, тази пророческа молитва за църквата никога не е била 

изпълнена. За жалост е очевидно, че днешната църква не обича Исус 
както Татко Го обича. Нещо повече, ние не можем да намерим никакво 

място в историята, където тази молитва е била изпълнена в някакъв 

значителен световен мащаб. Но самият Татко е посветен да отговори на 
тази молитва. Името на Господа ще бъде познато интимно от Неговите 

хора, и църквата ще обича Исус както Бог Бащата обича Своя Син, Исус. 
 
Как Ще Бъде Това? 

 
Понякога гледам на хладката, правеща компромиси църква в наши дни и 

се чудя, Как ще бъде това? Как такова славно нещо може да се случи 

някога? Но тогава си спомням за патетичното духовно състояние на 
Израел по време на земното служение на Христос. Точно като нас, 
народа на Израел и света в онези дни няма шанс освен ако Бог не беше, 

е и винаги ще бъде богат в милост. На Своето определено време, от 
Своята воля и от Своето добро желание, Бог свръхестествено се намеси. 

Същата пламтяща ревност в сърцето на Бог, която Го принуди да изпрати 
Исус първия път ще извърши Неговите божествени цели в едно 

компромисно поколение и една самодоволна и безстрастна църква. 
Ревността на Господа на войнствата ще извърши това. 

         Това няма да се случи защото ние сме по-добри от другите хора. 

Извора на страстните чувства към Исус няма да бъде в нас. Такава страст 
винаги идва от виждане на славната личност на Бог и на Неговото дело 

на кръста. Тя идва от изправяне пред дори просто кратко, слабо зърване 

на това кой е Бог и какво е направил Той. 
         Няма нищо повече, което Исус да иска от невяста, която обича 

това, което Той обича и върши това, което Той върши завинаги. Той 

копнее за невяста, която ще участва в страстите и намеренията на 
Неговото сърце. Исус Христос ще има вечна съпруга изпълнена със 

святи, страстни чувства към Него. О, как искам да бъда част от една 

славна, неопетнена църква в нашето поколение – църква изпълнена с 

познаването на Бог, отразяваща Неговата слава и погълната от страст за 



Исус. Такава църква ще бъде подготвена да се въвлече във великия 

конфликт, който идва. 

 
 

5 

“Целувайте Сина 
За Да Не Би Да Се Разгневи” 

 

Копнели ли сте някога да погледнете в идните дни и да видите какво е 
запазено за църквата? Бихте ли желали да разберете точно какво става 

зад големия хаос и катаклизъм в света днес? 

         В моите пътувания в други страни сърцето ми е било съкрушено за 

растящата неморалност, на която съм бил свидетел. Аз съм ужасен от 
голотата в обществените паркове и греховните дейности, които са 

толкова необуздани в някои от главните градове на нашия свят. Злото и 

неморалността достигат ненадминати досега височини. Света е погълнат 
от страстите на света. Но това е фалшива страст. Много европейски 

нации могат да се надяват да бъдат изцелени от нараняването на греха 
само когато църквата позволи на Бог да замени фалшивата страст на 
света с чистата, величествена страст на Татко за Неговите хора. Ние 

побеждаваме грешните страсти когато Бог ги замени със святи страсти. 
         Псалм 2 дава много добро обяснение за текущите интернационални 

конфликти, които са водещи в днешните вестници. Отделете малко време 

за да прочетете тези 12 стиха сега. Понеже този известен месиански 
Псалм дава пророческо описание за събитията на Последните дни, 
неговото по-голямо изпълнение лежи в идните дни. Той разкрива бунта 

на човешките лидери срещу Бог и Неговото Слово. Този бунт рязко се е 
повишил през историята. Той ще кулминира в края на века в големия 

конфликт между Бог и Сатана за да се установи кой ще управлява 
страстите на човешкото сърце. 

 
Божествена Драма 

 

Чарлз Хадън Спърджън, известния британски проповедник, описва Псалм 
2 като велика драма в 4-ри действия. Завесата се вдига, и в действието 

на първите три стиха бунтовните царе и управници на земята изиграват 

своята роля в историята. После завесата се смъква. Второто действие се 
открива с Бог Бащата на центъра на сцената отговарящ на злите лидери. 

Завесата се смъква и се вдига за третото действие. Този път Божият Син 

има звездната роля. Цар Давид  взема сцената в последното действие и 
произнася предупреждение, което отеква по коридорите на времето – от 

Давидовите дни до второто идване на Господа. 

         Сюжета на драмата се съсредоточава върху обединения бунт на 

царете и управниците на земята срещу Божието суверенно 



постановление да даде всички народи и краища на земята на Своя Син 

като Неговото наследство. 

         Шшът! Време е да заемем местата си. Драмата скоро ще започне. 
 

Първо Действие: Дневния Ред на Сатана 

 
         Когато завесата се вдига, народите са във врява, и разбунтуваните 

царе и управници на земята се съветват заедно, чертаейки своята 

стратегия: 
Защо се разоряват народите, И племената намислят суета? Опълчват се 

земните царе, и управниците се наговарят заедно, против Господа и 

против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им, и 

нека отхвърлим от себе си въжетата им. 
-Пс.2:1-3 

 

         Земните царе предизвикват Божието право да им заповяда да се 
покоряват и да даде на Исус чувствата на човешката раса като Негово 

притежание (ст. 8). 
         Нищо в цялото творение не е по-важно за Бог от душата на едно 
човешко същество. Това е седалището на чувствата от където любовта и 

истинското поклонение текат. Кой и какво ще притежава чувствата е от 
важно значение за Татко. Ние сме създадени според Неговия образ и 

подобие, оформени и уникално предназначени за Неговите святи цели. 

Бог не изпрати Своя възлюбен Син да умре за нищо друго в цялото 
творение освен за скъпоценните, вечни човешки души. 
         Бог е определил човешката душа да бъде страстна, предадена и 

посветена. Това е начина, по който душата функционира най-добре. Тя 
се потапя в безпокойство, отегчение, пасивност и неудовлетворение, ако 

няма нищо достойно, на което да предаде себе си или за което да се 
пожертва. С други думи, ако ние нямаме нищо, за което да умрем, тогава 

ние действително нямаме нищо, за което да живеем. Бог е определил 
нашите души да бъдат пленени, погълнати и завладяни от Исус. Нашето 

най-висше развитие и най-велико задоволяване лежи в това да Му се 

покланяме и да Му служим с предаване, което ще пожертва всичко. 
         Като наследство, Бог Бащата обеща на Сина църква пълна с 

вярващи, чиито духове са пламнали с чувства и обожание към Исус. 

Татко никога няма да обиди или да натъжи Своя възлюбен Син като Му 
представи църква (невястата на Христос), която е отегчена, пасивна и 

пълна с компромис. 

         Безстрастното християнство, толкова разпространено днес, не е 
заплаха за дявола. Фокусирано на понятия и активности, които 

пренебрегват прочувствена обич и покорство на Бог, то не носи никакво 

удоволствие за Божието сърце. То дори не носи удоволствие за 

вярващия. Но истинското християнство запалва огън в човешкия дух. То 



запалва сърцето със свята пламенност за Исус. 

         Сатана, имащ ясна представа за Божият дневен ред да плени 

човешките чувства и да ги погълне със страст за Своя Син, е измислил 
свой собствен дневен ред. За да прокара своите планове, Сатана издига 

свои страстни хора, радикално посветени на една от многото форми на 

хуманизъм, спиритуализъм и фалшива религия. Източника на тяхното 
крайно увлечение е омраза, гняв, болка, амбиция или алчност – а не 

любов към Бог. 

         Вдъхновени от Сатана, тези порочни лидери бурно се 
противопоставят на идеята за страстни хора погълнати от обич към 

Божия Син. Те са посветени безрезервно да издигнат съответно страстно 

противопоставяне на святите неща на Бог, което накрая ще стане 

дяволски гняв срещу Исус, достигащ до набрал цирей в поколението, за 
което Господ се връща. 

         Този яростен конфликт ще се води на много различни фронтове: 

религиозни, социални и политически идеологии; икономически; научни и 
медицински; морални и етични; образователни, музикални и 

художествени. 
         Забележете: Ако нещо е важно за човека, вие ще откриете 
отпечатъците на пръстите на Сатана върху него. Той винаги се стреми да 

изкриви и изопачи нещото за да служи на совите си интереси. В това 
определено време, бунтовни, разгорещени до червено страсти ще се 

развият около този въпрос. 

         В момента той може да произвежда хомосексуализъм, аборт и 
сексуално просвещение, което подхранва един неблагочестив начин на 
живот, порнография или други греховни неща. Но истинския, скрит 

мотив на Сатана отива далеч отвъд този въпрос. Неговото желание е да 
плени страстите на човешката раса, защото това е най-висшия приоритет 

в Божия дневен ред. 
         Сатана не възнамерява неговото извращение на човешките сърца 

да спре с огромното вливане на цинизъм и неморалност хващащи 
нациите. Той иска да избута това нещо край проста неморалност и 

цинизъм. Неговата цел и народите на тази земя да избухнат с бурна 

ярост срещу Бог. Той е за борческо, обединено, страстно въставане 
срещу Божиите закони и дори срещу Неговото право да царува. 

         Ако погледнете духовната температура на националните и 

интернационалните събития, вие ще видите, че термометъра се изкачва 
все по-високо и по-високо. Погледнете Съединените Щати, Европа и 

Западния Свят. Ями на гняв и бунт тлеят сред тези, които влияят и 

определят основния курс на морала. Сатана и неговите отряди ласкаят и 
подхранват тези пламъци така че те да експлодират в яростен и 

безразсъден бунт. 

         Не правете грешка относно това: Първо, той измамва управниците 

и лидерите. После ги обединява около своите дяволски цели. Той ги учи 



как да измислят изкусни лудории за да пленят общественото мнение и да 

подкопаят праведността. Той ги подбужда да преобърнат 

постановленията на Бог и да отрежат ограниченията на писаното Божие 
Слово. Те заговорничат да изличат мъдрите граници на правилното и 

погрешното, доброто и злото, които Бог е отбелязал в Своето Слово за 

човешката душа. 
         Тези измамени управници застават решително пред Бог, 

предизвиквайки Неговото право да даде на Своя Син Неговото 

наследство. 
 

“Царствата на този свят принадлежат на нас!” беснеят те. “Кой е Той, че 

света да Му даде страстна обич? Страстите на човечеството принадлежат 

на царете  и на лидерите на земята! Ние – не Твоя Син – имаме право 
над чувствата на хората!” 

 

            Движещата сила на несвятата страст увеличава. Глупави, 
управници със замъглени умове от всяко ниво и област на обществото – 

законодатели, педагози, артисти, рекламни агенти, обществени водачи, 
религиозни лидери, медийни магнати и други заговорничат да атакуват 
святите наредби и заповеди на Бог. Те се стремят първо да ги разводнят, 

и после да ги разрушат от обществото, една по една. 
 

“Ние няма да Ти се покоряваме!” подиграват се те. “Ние ще строшим 

Твоето Слово на парчета и ще изхвърлим заповедите Ти. Правилно и 
погрешно са само това, което ние решаваме. Ние ще живеем и 
постъпваме както на нас ни харесва. Ние ще живеем за свое собствено 

удоволствие, а не за Твое. Ние няма да Ти се покланяме; ние ще се 
покланяме на човечеството. Синът няма никакво наследство в сърцата и 

в народите на тази земя!” 
 

         Докато гневните викове и подигравки на нечестивите стават по-
силни, завесата се затваря за първото действие. 

 

Второ Действие: Божият Дневен Ред 
 

         Когато се разкрива второто действие, Бог седи на Своя трон в 

небесата, присмивайки се на бунтовните царе на земята и смеейки се на 
техните безполезни планове и глупави заговори. 

 

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае. 
Тогава ще им продума в гнева Си, и в тежкото Си негодувание ще ги 

смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на Сион, светия Мой хълм. 

-Пс.2:4-6 

 



         Спърджън казва, че този подигравателен, присмивателен смях на 

Бог над грешните царе на земята е най-ужасния, плашещ смях, който 

някой може да си представи. 
         Тези глупави царе са планирали всичко. Те си мислят, че 

притежават парите на земята. Те си мислят, че държат силата. Те правят 

собствените си закони. Те контролират световните системи и институции. 
Науката и технологията са станали средства, които да служат на техните 

порочни, себични цели. Затова, бунтовните управници си мислят, че ако 

работят заедно в пълно единство, те ще могат наистина да отхвърлят 
Божиите цели за планетата Земя. 

         Но Бог им се смее, защото Той знае, че техния успех е бил само 

това, което Той им е дал. Народите са като капчица във ведро за Него. 

Малка прашинка пръст на скалата на времето. Народите на света нямат 
способност да се съпротивят на Неговите постановления. Той може да ги 

свали с едно щракване на пръста Си. Той може да ги издуха с най-слабия 

дъх от устата Си. 
 

“Аз имам новини за вас,” казва Татко. “Аз вече Съм поставил Моя Цар на 
Неговия свят хълм. Той е поставен завинаги във вечния съвет на 
Божеството. Наследството на Моя Син е сигурно. Хора от всички епохи, 

раси, езици и народи ще бъдат изпълнени със свята страст за Моя Син. 
Той ще има страстна църква, чиито чувства са напълно изпълнени с Него. 

Ревността на Господа на войнствата ще извърши това.” 

 
         Разкривайки това, което скоро ще се случи, второ действие 
завършва когато бойните редици са строени. Хората от земята, сега 

радикално оставени на единия от двата ясно очертани дневни редове, 
заемат местата си от едната страна или от другата. 

 
Трето Действие: Синът Претендира За Своето Наследство 

 
         Застанал в центъра на сцената когато завесата се вдига е 

Помазаникът, Исус Христос. Разказвачът заявява силно: 

 
Аз ще изявя постановлението; Господ Ми каза: Ти Си Мой Син; Аз днес 

Те родих. Поискай от Мене и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство, 

и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, 
ще ги строшиш като грънчарски съд. 

-Пс.2:7-9 

 
         В това постановление ние виждаме, че Библията не се отнася само 

за Божиите планове и снабдявания за човечеството. Тя също се отнася и 

за Божиите планове и снабдяване за Неговия Син. Писанието описва 

двойно наследство: Едната част се фокусира на човека, докато другата 



се фокусира на Бог. Ние имаме наследство, в което нашата наслада и 

задоволство са основни. Църквата трябва да научи това двойно 

наследство. Ние трябва да бъдем посветени и да се наслаждаваме и да 
доставяме наслада на Бог. Наследството за нас, хората на Бог, е 

способността да преживяваме и благословенията и любовта на страстния 

Бог. Наследството за Бог са страстни хора. Но Той ще преживее Своето 
наследство само когато ние станем радикално предадени на Него. Ние 

трябва да търсим да преживеем съживление, което набляга и на двете 

тези истини заедно: 
 

Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за Твое наследство, и земните 

краища за Твое притежание. 

-Пс.2:8 
 

         В последните часове преди Неговото разпъване, Исус се 

занимаваше с това ходатайство, молейки се за всички вярващи. (Вж. 
Йоан 17.) И в този момент Той все още ходатайства в небето за Своите 

Си. (Вж. Евр.7:25.) 
         Тронът на Сина е вечен, и скиптъра на Неговото царство е 
абсолютно праведен. Той започва своето управление с доброта, защото 

добротата на Бог е това, което води човечеството към покаяние 
(Рим.2:4). Но ако добротата не работи, и ако човечеството отказва да 

приеме събуждащите, ухажващи въздействия на Божията благодат, 

Христос Исус ще ги управлява със сила чрез Неговите ужасяващи съдби. 
Неговият железен скиптър ще строши бунтовниците на парчета, 
строшавайки като безсилни грънчарски изделия. 

         Какви вечни богатства е предложил Бог на човечеството. С каква 
почит и съдба е надарил Той човешката раса като ни е определил да 

живеем вечно за прославата на Неговата слава. Каква привилегия да 
станем страстта и насладата на Христос Исус. Има измерение на 

удоволствие и задоволяване, които никога не могат да бъдат преживяни 
докато не кажем страстно, предаващо се да на господството на Исус 

Христос. Обаче толкова малко вярващи казват това да на Бог. 

         Не е чудно, че невярващия свят поглежда отегчената, правеща 
компромис, препираща се църква и се подиграва, “Ако това означава да 

си християнин, забрави.” Най-мощното свидетелство, което вие и аз 

можем да дадем на грешниците е лъчезарен живот демонстриращ, че 
волята на Бог е добра, приемлива и съвършена. Невярващите търсят 

състезаващи се, задоволени хора, които не се опитват да отхвърлят 

Божиите ограничения – хора, които са радостно предадени и напълно 
посветени на своята кауза. Те копнеят за нещо или някой, за който си 

заслужава да бъдат страстни – нещо, което ще им струва всичко. Но 

хората вече са открили, че никаква кауза или човек не е достоен за 

тяхното пълно посвещение тук. Каузи са се разпадали и са се 



строшавали, и герои са падали от своите пиедестали. Те се нуждаят да 

видят християни, които носят своите кръстове, обръщат гърбове на света 

и дават всичко на Христос, който даде всичко за тях. 
 

Четвърто Действие: Тържественото Предупреждение на Псалмиста 

 
         Завесата се вдига, и цар Давид пристъпва за да постанови 

последната сцена на драмата. Той дава едно тържествено трикратно 

предупреждение за всички, които са достатъчно глупави да вярват, че 
могат да предизвикат Бог и да възтържествуват. 

 

Сега, прочее, вразумете се, о царе; научете се, земни съдии. Слугувайте 

на Господа със страх, и радвайте се с трепет. Целувайте Избраника, за 
да се не разгневи, та да погинете в пътя; защото скоро ще пламне 

Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него. 

-Пс.2:10-12 
 

         “Слугувайте на Господа със страх, и се радвайте с трепет. 
Целувайте Сина, за да не се разгневи,” предупреждава Давид. 
         Бог е страховит в блясък и ужасен във Неговото величие. Този 

Единствен цар няма по-горен от себе си – няма равен. Когато зърнем 
Неговия вечен, величествен блясък и красота ние сме изпълнени с 

почтителен страх. Ние треперим пред Него. 

         Ако усещаме само страх и треперим в присъствието на Бог, ние 
никога няма да преживеем пълнотата на Неговата благодат. Давид казва, 
че ние също трябва и да се радваме пред Него. Ние трябва да ликуваме и 

да се радваме в привилегиите от нашето наследство. 
         Но има и друго измерение. “Целувайте Сина,” казва Давид, 

говорейки символично за нашите чувства изпълнени със страст за Исус. 
Трябва да има интимно, любящо, страстно измерение в нашето 

взаимоотношение с Него. 
         Някои църкви наблягат на страхопочитанието и треперенето. 

Исторически, църквите на святостта са се фокусирали на величието на 

Бог, често оставяйки малко място за радостно и любящо поклонение. 
         Други се съсредоточават на радването и благословението. Някои от 

днешните харизматични църкви са фокусирани на властта на вярващия и 

на привилегиите, които имаме в Христос – изключвайки Неговото 
страхотно величие и възмездие. 

         Все пак някои са предадени на любяща интимност с Бог със 

страстен отговор на любов към Исус. Но Бог е оформил човешкия дух по 
такъв начин, че ние се нуждаем от всичките три измерения – треперене, 

радване и целуване – в нашето взаимоотношение с Него. Ние трябва да 

молим Святия Дух да съживи в нашите сърца, както и в църквата, 

всичките три измерения на благодатта на Бог. 



         Какво ще кажете за вас? Предадени ли сте на едно измерение, но 

не и на другите две? Развиват ли се две от тези измерения във вашето 

взаимоотношение с Него, но не и третото? 
         Може би вие виждате само един Бог, който съди бунтовниците. 

Може би ходите пред Господа във вярност и почтителен страх. Вие сте 

добри в треперенето, но никога не сте виждали един Бог, в когото 
можете да се радвате. 

         Вероятно никога не сте познавали измерението на интимност и 

любов, и мисълта за целуване на Христос е малко неудобна за вас. Но 
това е само символичен език и не трябва да се тълкува буквално. Това се 

отнася за нашите души да бъдат възбудени от Исус. Бог копнее да 

отворим духовете си за да можем да участваме в тази велика, 

божествена размяна на пленяваща душата любов. 
         Когато прочетох за първи път стих 12 на Псалм 2, аз бях 

обезпокоен. Аз не осъзнавах, че стиха говори символично за сърдечно 

обожание. Но понеже Бог се справи нежно с мен относно моите 
повтарящи се провали, аз разбрах. И моето сърце копнееше да изрази 

моето обожание към Бог. 
         Господ иска да преплете тези три измерения в теб. Той иска да ги 
роди чрез Святия Дух. Този троен отговор на треперене, радване и 

целуване е това, което съдържа наследството обещано на Исус от Татко. 
         Накрая, цар Давид дава едно предупреждение за всички, които ще 

бъдат достатъчно глупави да предизвикат Бог: “Целувайте Сина, за да се 

не разгневи, и да погинете в пътя, когато пламне Неговият гняв” (Пс.2:12 
NKJV). 
         Спомнете си, че овчарчето, което стоеше със свята увереност пред 

Голиат докато цар Саул и армията на Израел се свиваха отзад е автора 
на този псалм. (Вж. 1 Царе 17.) Той е младежът, чието сърце беше 

предизвикано от огнено възмущение когато филистимския гигант вдигна 
своя юмрук и се подигра с армията на живия Бог. Това безстрашно 

овчарче беше толкова интимно запознато с Божията личност, че той 
можеше да усети в своя дух подигравателния смях на Бог срещу 

претенциите на Голиат да порази Бога на Израел. 

         Святото негодувание на Давид вече му беше дало възможност да 
победи лъвът  и мечката в личния му живот, екипирайки го с опитност и 

увереност да предизвика Голиат и силите на тъмнината, които 

представляваше Голиат. В края на краищата, той не можеше да порази 
враговете в другите, ако същите тези врагове все още триумфираха над 

него. 

         Отказвайки да носи тежкото религиозно въоръжени на неговите 
дни, Давид атакува Голият. Той не виждаше голям Голиат и малък Давид 

докато тичаше към бойната линия. Той не виждаше огромен меч и малка 

прашка. Всичко, което виждаше беше силите на тъмнината присмивайки 

се и предизвиквайки живият Бог. Камъкът и прашката на Давид бяха 



неподходящи. Той имаше името на Господа на войнствата и 

непоклатимата увереност, че Неговия Бог ще надделее! 

 
Идващият Конфликт 

 

Още веднъж се подреждат бойните редици. Кой ще контролира чувствата 
на човешката раса? Сатана ще има своите подиграващи се Голиатовци с 

техните копия и мечове. Бог ще има Своята армия от Давидовци на 

Последните Времена, които са пълни познаването на техния всемогъщ 
Бог. Те няма да се отдръпнат от битката, защото не се страхуват нито от 

смъртта нито от поражението. Техният капитан е Господа на войнствата, 

и Той никога не е загубвал битка. 

         Христос ще има Своето наследство. Подигравателните присмехи на 
Голиат ще бъдат смълчани. Последните звуци, които злонамереният 

гигант чува преди масивната му глава да се търколи по пръстта ще бъдат 

свистенето на един мъничък камък . . . и Божият ужасяващ смях. 
 

 
6 
Крепости на Ума 

 
 

Аз бях 23 годишен и пастирувах в една църква в Свети Луис през 1978 

когато Лука, първият ми син, се роди. На следващия ден след като се 
руди Лука аз имах срещи, които не можех да отменя. Докато се 
изтърколи последната среща, аз жадувах толкова силно да видя моя син, 

който беше само на един ден, че дори не можех да слушам човека, който 
ми говореше. 

         Накрая се отскубнах, скочих в колата си и тръгнах бързо за да 
видя това малко момче на име Лука. Аз имах това невероятно жадуване, 

този невероятен копнеж и неотложност да бъда с моя нов син, да видя 
лицето му. 

         Изведнъж едно поразително разбиране удари сърцето ми, и аз 

открих себе си да питам, “Ти имаш предвид, Боже, че начина, по който се 
чувствам относно моя малък Лука е начина, по който Ти се чувстваш 

относно мен?” 

         Един настойчив въпрос дойде в ума ми: “Колко обичаш своя син?” 
         “О, Господи,” аз действително отговорих гласно, “бих дал всичко за 

това момче – всичко!” 

         Тогава този стих от Писанието експлодира в моето сърце: 
 

И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко 

повече Баща ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които 

искат от Него! 



-Мат.7:11 

 

         Осъзнаването на дълбочината и величината на Божията любов към 
мен беше толкова емоционално непреодолимо, че аз излязох от пътя и 

плаках. 

         Много от проблемите в тялото на Христос днес са просто резултата 
от един много основен проблем в самото сърце на църквата. Нашето 

поколение плаща тежка цена за отклоняването от интимното 

взаимоотношение с Бог. Това е явно когато пресметнем броя на 
духовните лидери, които са паднали; когато четем за повтарящите се 

финансови скандали в църквата; и когато църква след църква преживява 

разочарование, горчивина и враждебност сред членовете си. 

         Този печален упадък е донесъл светския характер в нашите църкви 
и разрухата на нашия вътрешен живот, което е довело до отегчение, 

пасивност и компромис. А. У. Тозер поставя пръста си точно на проблема 

когато пише: 
 

Едно състояние съществува в църквата от няколко години и постоянно 
става по-лошо. Аз го отдавам на липсата на представата за върховна 
власт в общия религиозен ум. Църквата се отказал от своята някогашна 

висока престава за Бог и я е заменила за нещо толкова долно, толкова 
низко, като това да има напълно недостойното мислене, на поклонение 

на хора. Тя е направила това не обмислено, но малко по малко и без 

нейното знание; и нейната голяма изненада само е направила 
състоянието й още по-трагично. Низшата представа за Бог приемана 
почти всеобщо сред християните е причината за стотици по-малки злини 

навсякъде сред нас. 
 

         Християнството в Америка и голяма част в света точно сега не е 
съсредоточено върху Бог. То е съсредоточено върху нужди, успех, 

пълнота или духовни дарби. Въпреки че всички тези неща са важни, те 
не трябва да бъдат фокуса, но вторичния продукт, на истинската 

духовност. Емоционалното, духовното и физическото благословение са 

преливането от съсредоточено върху Бог християнство, а не 
първоизточника. 

         Църквата, пренебрегвайки своето усърдно преследване на интимно 

познаване на Бог, е загубила своята радост и привързаност и усещането 
на Неговото божествено присъствие. Тя е загубила своя дух на 

поклонение и нейното чувство на страхопочитание и обожание. Тя е 

заместила истината с активност и е заменила прочувственото 
взаимоотношение за религиозни ритуали. 

 

Бог в Нашия Образ 

 



Ние сме взели Бог за даденост. Ние сме позволили материализма, 

отхвърлянето на религиозното обучение и любовта към неща да угасят 

огъня на Бог в нашите души. Ние сме създали Бог в собствения си образ, 
един образ, който е неправилен и трагично несъответстващ. Мнозина в 

нашето поколение са си създали Бог, който могат да използват и да 

контролират – “небесен прислужник,” който чака техните заповеди, 
доставяйки им всяка прищявка. Други са си формирали един весел, един 

такъв момчешки Бог, който разбира необходимостта на човечеството да 

лъже или да мами или да се отдава на малко безвредно сексуално 
развлечение сега и тогава. 

         За някои вярващи, Бог е топъл, леснодостъпен и прощаващ. За 

други, резервиран и осъждащ. Без значение от това как Го виждаме, 

това, което вие и аз мислим за Бог е най-важното нещо за нас. Ние 
накрая ще бъдем оформени според образа на Бог, който носим в нашите 

умове. 

         Хора често идват при мен с погрешни, неподходящи представи за 
Божията любов и простителност. Аз мога да обяснявам отново и отново, 

“Бог те обича, и Той ти е простил,” но вярващият отговаря, “Аз не 
чувствам, че ме обича. Аз се чувствам сякаш Бог има голям чук в ръката 
Си, и само чака да намери достатъчно добра причина за да ме удари по 

главата.” 
         Аз мога да съветвам и да се моля с човека отново и отново, 

служейки с любовта и прощението на Бог, само за да чуя човека да 

казва, “искам да мога да повярвам, че Бог е такъв какъвто казваш, че е. 
искам да повярвам, че Той наистина ме обича, но просто не мога да 
проумея това.” 

         Виждате ли как живота на този човек е оформен чрез неговите или 
нейните неправилни представи за Бог? Докато човека продължава да 

вярва на тези или други лъжи относно Бог и Неговата природа, той или 
тя никога няма да стане силен християнин. Този човек ще живее в страх, 

несигурност и провал. Рано или късно, тези страхове и несигурности ще 
родят отровен плод в живота и взаимоотношенията на човека с другите. 

         Аз знам, че това беше в моя живот. В ранните дни на моето 

служение аз бях колеблив и се страхувах да служа на другите, ако 
преминавах през период на личен провал или изкушение. Аз не исках да 

се моля за хората – не мислех, че моите молитви ще им помогнат. 

         Аз сравнявах моето преживяване с дните когато играех футбол в 
колежа. Ако имах няколко лоши дни на тренировка, тренерът не ме 

пускаше да играя в мача тази седмица. Аз мислех, че Бог беше същият: 

Или бях велик в практикуване, в моя личен духовен живот, или не бях 
достатъчно добър за да практикувам в служение. 

         Днес често съм изумяван от това как Бог ме използва в служение в 

тези времена когато се чувствам най-неподходящ в служение. Но аз съм 

се научил, че Божията сила въпреки всичко присъства в моята слабост. 



         Сатана не се спира пред нищо за да изопачи нашите представи за 

Бог. Но понеже тези изопачавания могат да служат за “интересите” на 

врага в нашия живот, той е склонен да инвестира толкова време и работа 
колкото е необходимо за да си осигури тези уязвими области в нашите 

умове за собствените си цели. 

         Ние не се осмеляваме да се решим да ги пренебрегнем и просто се 
научаваме да живеем с лъжите и погрешните схващания за личността на 

Бог, които са били посадени там. Тези неправилни, несъответстващи 

представи ни поставят в голяма опасност. До степента, до която нашите 
представи за Бог са нисши от истината на Бог, до тази степен ние със 

сигурност сме отслабени и провалени. На тези места и на основата на 

изопачената истина, Сатана може да спечели земя и поставя своите 

крепости в нашия живот. 
 

Крепости на Ума 

 
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни 

за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се 
издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се 
покорява на Христос. 

2 Кор.10:4-5 
 

         Какво точно има предвид Павел под крепост? В древни времена 

крепост е било укрепен град изграден със стени и укрепления за да 
снабдят защита от врага. Укрепения град, който цар Саул имаше в 
Гаваон, на около 4 мили северно от Ерусалим, е добър пример. 

Двуетажната структура с ъглови кули имала външна стена дебела шест 
стъпки обградена с окоп с вода на земята, който принуждавал 

нападателите да се изкачват нагоре за да достигнат крепостта. 
         Други крепости били укрепени дупки и пещери на високи 

планински вериги, които били трудни за нападение. (Вж. Съд.6:2; 1 Царе 
23:14,19.) Кули и градове, укрепени и внимателно приготвени срещу 

вражески атаки, също били споменавани като крепости. Писанията 

отбелязват, че дори преди израилтяните да влязат в Ханаан, те били 
изплашени от слуховете за градове “големи и укрепени до небето” 

(Чис.13:28; Втор.1:28). 

         Когато ранните християни са чели писмата на Павел те са били 
запознати с псалмите, които споменавали Бог като крепост – укрепен 

град или убежище за Неговите хора. (Вж. Пс.9:9; 59:17.) 

         Не е изненадващо, че Павел, когато поучава за воюването на 
вярващия със Сатана и неговите демонични легиони, заимства от 

познатия термин крепост. Павел използва термина за да опише всеки вид 

мислене, който се издига над познаването на Бог, давайки на врага 

защитено място на влияние в мисловния живот на човека. 



         Духовна крепост направена от мисли може да укрепено обиталище, 

където демонични сили могат да се крият. От тази крепост те защитават 

себе си и пазят сатанинските интереси и вложения в този човек. 
         Крепостта в ума е сбор от мисли в съгласие със Сатана – мисли, 

които са лъжи за това, което Бог е разкрил за Себе Си. 

         Погрешните представи и идеи за Бог не са отстранени автоматично 
когато се новородим. Павел инструктира вярващите в Колос “облечете се 

в новия човек, който се подновява в познание по образа на Този, Който 

го е създал” (Кол.3:10, курсивът е добавен). 
         Ние постоянно сме в процес на обновяване чрез истинското 

познаване според личността и подобието на Бог. Докато не ходим в това 

пълно, съвършено познаване на Бог, вие и аз не трябва да правим 

грешката да допускаме, че процеса на промяна е свършил. 
 

 

Изобличаване на Крепостите на Сатана 
 

Исус направи изявление за Себе Си относно Сатана, което хвърля 
светлина за намерението на врага да има определени интереси и 
инвестиции в нашия живот. “Аз няма вече много да говоря с вас, защото 

иде князът на този свят. Той няма нищо в Мене” (Йоан 14:30). 
         Исус нямаше грях, нямаше погрешно мислене, нямаше погрешни 

отношения, нямаше нечисти мотиви или лекомислени навици. Сатана не 

можеше да намери нищо в Исус – дори и една четвърт инч – за което да 
може да претендира. 
         Врагът постоянно търси случаи, в които да може да се сдобие с 

опорна точка в нашия живот, области на духовна тъмнина, за които да 
може законно да претендира. Грехът и духовното невежество поканват 

неговата атака. Както една акула е привличана от кръв, така дявола е 
привличан от тъмнината. 

         Когато говоря за области на духовна тъмнина, аз нямам предвид 
случайно грешно действие тук и там, но област, където истината е 

заграбена от лъжа. 

         Както Павел обяснява на коринтяните, тази тъмнина е като 
покривало, което покрива и помрачава осветяващата, освобождаваща 

светлина на евангелието в умовете на невярващите. 

 
За да ги не озари светлината от славното благовестие на Христос, Който 

е образ на Бога. 

2 Кор.4:4 
 

         Тук Павел ни казва какво е светлината. Светлината е разбирането 

на евангелието на славата на Христос. С други думи, разбирането на 

славата на Христос включва разбиране на това Кой е Той в Неговата 



личност и какво е направил Той в Своето изкупително дело на кръста. 

 

Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, 
Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на 

Божията слава в лицето на Исус Христос. 

2 Кор.4:6 
 

         Какво е светлината на евангелието? Тя е познаването на славата 

на Бог, както е изявена и разкрита в личността и делото на Исус на 
кръста. 

         Целта на сатана е да ни държи в тъмнина. Неговата стратегия е да 

изопачи или да ограничи нашето познаване на Бог така че то да е 

погрешно и неправилно. По този начин ние сме отслабени и държани в 
робство. Сатана не иска светлината от интимното познаване на Бог да 

нахлуе в области на морална и духовна тъмнина. Затова, той поставя 

изискване за всяка област на духовна тъмнина в нашите сърца и умове, 
която може да открие: грешни навици; области на бунт спрямо Бог; 

нашите порочни представи, мнения и мисловни системи; плътски, 
духовно незрели начини на мислене; симпатизиращи мисли към грях; и 
себе-извиняващи обяснения. Тогава той използва тези неща за да 

издигне крепости за да пази своите инвестиции и интереси. 
 

Научаване на Повече за Крепостите 

 
Като млад християнин аз бях каран да се подтискам духовно, 
емоционално и физически. Когато се провалях аз се ядосвах. Когато 

успявах аз се възгордявах. Накрая осъзнах, че, както фарисеите по старо 
време, аз се опитвах да спечеля Божията благосклонност и станах 

легалистичен. 
         Как врагът конструира духовна крепост във вашия живот? Първо, 

той започва с основа на лъжи и полуистини. Обикновено това са лъжи за 
личността на Бог или за това как Бог те вижда като личност в Христос. 

После издига дебели стени, тухла по тухла: лъжливи философии, 

неправилни тълкувания на Писанието, погрешни представи за личността 
на Бог, и изкривени разбирания за това как Бог те вижда и се чувства 

относно теб когато, в твоята духовна незрялост, ти съгрешаваш. 

Поддържани от смъртността на погрешното размишление, стените се 
издигат по-високо и по-високо. Скоро високи кули на непреклонна 

гордост и лъжливи въображения се показват над сенките. 

         Сатана издига всяка крепост, която може за да ни държи настрани 
от истинското познаване на Бог. До степента, до която той е успешен, 

ние няма да се наслаждаваме на интимно взаимоотношение с Господа. 

Ние няма да дойдем до познаване за себе си на красотата и 

превъзходството на Божията личност. Резултата е, че нашия 



емоционален живот няма да бъде освободен в пълната привързаност към 

Бог. 

 
Разрушаване на Крепости Чрез Познаването на Бог 

 

Ние трябва да възприемем нападателна позиция, ако ще бъдем свободни 
от някоя крепост. Ако вярващите някога ще бъдат истински свободни, те 

първо трябва да познаят истината за личността на Бога и как Той ни 

вижда в Христос. Както Исус ни казва в Йоан 8:32, “И ще познаете 
истината и истината ще ви направи свободни.” 

         Второ, те трябва да преследват интимно взаимоотношение с Бог, 

който е реална личност. Те трябва да гладуват за Него и да копнеят да Го 

познават интимно, да търсят истинското познаване на Божията личност 
когато гледат назад през раменете си на изкушението и казват не. Това е 

чрез познаване на истината, после преследване на личност (Бог), заедно 

с въздържане от несвяти страсти и изкушения, че християните могат да 
ходят свободни. 

         Нашата силна решителност на волята да победим нашите слабости 
и пристрастявания не е нашето освещаване. Нашето освещаване се 
намира в личност: Исус Христос! Той Самият “стана за нас мъдрост от 

Бога, и правда, и освещение, и изкупление” (1 Кор.1:30). 
         Когато на вярващите днес им е дадено само малко зърване на 

истината за страхотната красота и великолепие на Христос, ние – точно 

както хората в Библията, на които им бяха дадени подобни прозрения – 
ще бъдем смекчени. Ние ще паднем пред Него в страхопочитание, и с 
радост и обич ще предадем себе си на Него. 

 
Разбиране на Божията Любов към Нас 

 
Повечето християни имат неясни, противоречиви представи за Божията 

личност. И нашите представи обикновено идват от взаимоотношенията ни 
със земните фигури на власт. Ако мислим за фигурите на власт, които са 

били най-влиятелните в нашите ранни години, ние ще открием, че много 

от нашите представи за Бог са свързани с тези хора. 
         Обикновено най-значителната личност във формирането на тези 

представи е земният баща. Също са важни и майките или вероятно някой 

треньор по атлетика, учител, възпитател или дори учител по пиано – 
всеки един, който е уважаван и почитан. 

         Нашето преживяване с тези фигури на власт ни въздейства 

емоционално. Следващите описания на земни бащи могат да покажат как 
някои сме оформили нашите представи за Бог. 

 

Дистанциран или Пасивен Баща 

 



         Емоционално дистанцирания или пасивен баща изразява своите 

чувства минимално. Той приема, че вие знаете, че той ви обича, но рядко 

говори за това. Обаче, вие не знаете дали той вижда или чувства вашата 
болка или радост. Когато се случи нещо чудесно или трагично, пасивният 

баща просто кимва с глава. Вие започвате да вярвате, че Бог е такъв. 

Той не усеща вашата болка или не споделя вашата радост. Той има 
малко чувства, които да изрази към вас. Вие можете да жънете силни 

емоционални последствия, ако сте израснали с такъв баща. 

 
Авторитарният Баща 

 

         Авторитарният баща се намесва за да спре това, което правите. 

Той дава списък от позволения и забрани. Той ви прекъсва и казва не за 
нещата, които са важни за вас. Вашето сърце е подтиснато поради това. 

Този вид баща не зачита вашата личност. Той не е заинтересован от 

вашите желания или цели – само от неговите. Той не желае никакво 
партньорство или дълбока интимност с вас, но само да бъдете покорни. 

 
Злоупотребяващият Баща 
 

         Злоупотребяващият баща причинява болка на своите деца 
преднамерено, наранявайки ги емоционално, умствено, физически и 

понякога сексуално. Няма по-голямо мъчение в живота от изтезаването в 

ръцете на един злоупотребяващ баща. Това не само унищожава детските 
естествени емоции, но и дълбоко оформя неговото взаимоотношение с 
Бог. 

 
Отсъстващият Баща 

 
         Четвъртият вид баща е този, който напълно отсъства. Може би това 

е бащата, който вие никога не сте познавали, вероятно той дори е 
починал преди да сте били родени. Той не е като пасивния баща, който е 

там, но не общува. Той просто не е там. Следователно той никога не се 

намесва за да ви помогне във времена на неприятности. Вие се чувствате 
напълно изоставен и пренебрегнат от своя земен баща. Това пречи на 

вашата способност да преживявате присъствието на вашия небесен 

Баща. 
 

Укорителният Баща 

 
         Петият баща е най-често срещания пример. Той е укорителният 

баща. Той заявява, че ви обича с цялото си сърце, но постоянно ви 

осъжда за всеки провал. В своя ум той се опитва да ви мотивира да 

вършите правилните неща. Той си мисли, че ако ви посочва провалите, 



вие ще бъдете мотивирани да се опитвате по-здраво следващия път. Той 

рядко ви показва обич или ви уверява. Ако сте израснали с този вид 

баща, вие ще имате голяма трудност да разберете любовта на вашия 
небесен Баща защото ще мислите, че Бог винаги ви укорява. 

         Това представя дилема пред вас, защото Бог не е като нашите 

земни фигури на власт. В Пс.50:21 ние четем, че Бог казва, “Ти си 
помислил, че съм съвсем подобен на тебе.” Но, “’Моите помисли не са 

като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища,’ казва 

Господ. ‘Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите 
пътища са по-високи от вашите пътища’” (Ис.55:9). 

         Както небесата са по високи от земята, така Божиите чувства и 

емоции са по-високи от човешките. Най-великия баща на земята се 

отдалечава безкрайно от емоциите на Бог. Няма съответен човешки 
модел за да се даде картина за Божието сърце. 

         Вие можете да мислите, че е лесно за мен да разрушавам крепости 

чрез истинското познаване на Бог. В края на краищата, аз имам много 
велики примери, които ми показват какъв е наистина Бог. Аз имах любящ 

баща, който постоянно ме насърчаваше и ме уверяваше; католическия 
свещеник, който демонстрира посвещение като ме поучава за една 
година; този християнски треньор от гимназията, който вярно ме 

преследваше за Бог и инвестира времето си в мен; и тези двама 
младежки пастири от Презвитерианската църква, които ме обучаваха. 

         Но какво би станало, ако живота ми беше различен? Какво би 

станало, ако нямах и една позитивна сила в моя живот, която да ми 
покаже дори и мъничко проблясване на това, което е Бог? Какво би 
станало, ако моя баща ме мразеше и постоянно ме правеше за 

посмешище? Какво би станало, ако той ми досаждаше? Какво би станало, 
ако той ме биеше докато духът ми отпадне и тялото ми започне да 

кърви? Какво би станало, ако той беше наркоман или алкохолик вместо 
човек когото всички обичаха и уважаваха? 

         Какво би станало, ако всички други влияния бяха негативни?тогава 
какво бих мислил за Бог? 

         Когато бях запознат чрез Святия Дух с един усмихващ се Бог, това 

промени целият ми живот. Когато започна да гледам и да мисля за Бог с 
голяма усмивка на лицето Му когато гледа към мен, аз си Го представях 

да казва, “О, Аз те обичам. Имам такова удоволствие в теб – ти Ме 

изпълваш с такава наслада.” 
         Аз поглеждах към себе си и отговарях, “Кой, аз ли? Правилния 

човек ли съм? Не виждаш ли моя грях и провал?как можеш да ми се 

радваш когато имам такива слабости?” 
         Но Татко любящо отговаряше, “Аз виждам искреността в твоето 

сърце. Ти гледаш на външния човек, но Аз виждам викът в твоето сърце 

да Ми угодиш. Аз чувствам голяма наслада и удоволствие в теб!” 

         Когато осъзнах този Бог с голяма усмивка на лицето Си когато 



гледа към мен, аз осъзнах, че имах напълно погрешна представа за това 

каква е Неговата личност. Аз видях, че Той желае да тичам към Него, а 

не на далеч от Него. 
         Бил съм пастор за 18 години. През тези години аз съм скърбял и 

съм ходатайствал за много хора, които са идвали при мен с истории, 

които са били достатъчни за да накарат ангелите да заплачат – истории 
на проституция, злоупотреба и извращение в ръцете на жестоки, себични 

човешки същества. Но дори и тези скъпоценни хора никога да не са 

познавали и един човек, който да им е показвал истинска любов, аз 
знам, че Божието Слово предлага на всеки затворник освобождаваща 

истина и радостна надежда. И аз съм можел да споделям тази истина и 

надежда с тях във времена на лично съветване. 

         Истинското познаване на Божията чиста, страстна любов към теб и 
мен е далеч по-мощна и живото-трансформираща от всеки човешки 

свидетел, който можем или не можем да имаме. Това е Святия Дух, не 

човешките свидетели, които разкриват Божията любов към нас и Го 
прави реален за нашите сърца, и това откровение е на разположение за 

всеки. 
         Хора с наранени, съкрушени духове или перфекционисти, личности 
водени от постижение често преживяват трудност да приемат от Бог. 

Понякога ние ставаме толкова хванати в нашите напрежения, болка или 
гняв, че дори не осъзнаваме Неговия глас. Но когато предадем душите си 

смирено на Бог, и сърцата ни започнат да викат за истинското, интимно 

познаване на Него, Той ще отговори. Святия Дух ще отвори Словото на 
Бог за нас, давайки ни разбиране и учейки ни да прилагаме неговите 
истини за специфични области на нашия живот. Той ще разкрие 

страстните чувства в Божието сърце към нас по начини, които са 
невероятно чудесни, живо истински и съвършено приспособени да се 

нагодят към собственото ни разбиране и лично преживяване. 
         Добрите примери и ревността не произведоха страстна любов към 

Христос в мен. Аз бях гневен, разочарован християнин, който постоянно 
носеше тежък товар на вина и провал за това, че не се наслаждавам да 

служа на другите. Едва когато улових зърване на истинското познание на 

това как Бог наистина се чувства относно мен крепостите паднаха в ума 
ми и в сърцето ми. Тези думи дойдоха в ума ми, “В това се 

усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния 

ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят. В любовта няма 
страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе 

си мъчение” (1 Йоан 4:17-18, KJV). 

         Аз видях, че човека, който се страхува от Бог, който се страхува от 
Неговото осъждение поради своите провали, живее в мъчение. 

Мъчението е противоположното на дързост с нежно сърце за Бог. И аз 

трябваше да осъзная, че Божието сърце беше изпълнено с нежност към 

мен – въпреки че аз не бях съвършен. 



         Бог, който никога не рисува един и същи залез два пъти, знае 

точно как да ти разкрие Себе Си. Той ще избере точното време и място 

за да ти говори. Той знае точните откровения, които ще осветят твоето 
разбиране, ще нахранят гладното ти сърце или ще потекат като топло, 

изцелително масло над твоя наранен дух. 

         Когато дойдеш при твоя небесен Баща за помощ, ти няма да бъдеш 
пренебрегнат или смъмрен. Ти няма да бъдеш направен за посмешище 

поради твоите грешки. Той е необикновено търпелив към теб. Той се 

грижи за теб любящо и бдително. Любовта Му към теб никога няма да 
пропадне или да престане. 

         Чудесно е да познаваме хора, които да ни показват какъв 

действително е Бог. Техните примери могат да помогнат да се подготви 

пътя за Божията работа в нашия живот или дори да ускорят процеса. Но 
дори и никога да не сме познавали и един, благочестив човек, ние 

въпреки това можем да преживеем лична пълнота и да бъдем изпълнени 

със страстни чувства към Исус. Бог, Неговото Слово и работата на Святия 
Дух в нашия живот са достатъчни за да ни доведат до лична пълнота и 

духовна зрялост. 
 
Възстановяване на Истинското Познаване на Бог 

 
Какво ще излекува “хилядите второстепенни злини, които са навсякъде 

сред нас?” това е познаването на Божията личност. Да знаем как Той ни 

вижда в Христос ще укрепи вътрешния човек и ще събори сатанинските 
крепости. Християнството трябва да стане центрирано на Бог. Ние трябва 
да възстановим това величествено понятие за Бог и да преоткрием 

Неговото величие. Ние трябва да практикуваме изкуството на дълго и 
вярно размишление върху истините на Писанията и личността на Бог. 

Само едно нещо някога ще задоволи нашата дълбока страстна жажда. 
Ние трябва да дойдем до познаване на Бог такъв какъвто е: 

превъзходствата на Неговата личност; Неговите екстравагантни страсти; 
и Неговото очароващо сърце. 

         Църквата познава Исус като неин Спасител. Но Божият Син е готов 

да й се разкрие като нейният Възлюбен, облечен във величие и блясък. 
Неговата любов ще възпламени страстите на Неговите хора. Крайно 

отегчената църква скоро ще бъде поставена на краката си! 
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Възпламеняване 
на Свята Страст 

 

Плененото Сърце на Бог: Част 1 

 



 

Една вярна християнка в началото на 40-те събрала куража след много 

години да се откаже от работата си, да напусне дома на своите 
благочестиви родители и да отиде да работи за мисионерски организации 

отвъд океана. Задиряна като дете, тя е живяла голяма част от живота си 

контролирана от страх. Тя все още не била победила своите страхове, но 
нейните блещукащи очи и изгаряща личност покриваха нейната липса на 

увереност и ниско себе-уважение. 

         Тя копнеела да се омъжи за благочестив християнин и да служи на 
Господа с него, но правилния човек никога не дошъл. Затова жената 

била изненадана и удовлетворена когато един християнин на около 

нейната възраст, който работел за същата мисионерска група започнал 

да й показва внимание – топли усмивки; истинско оценяване на нейната 
съвестна работа; малки комплименти пускани тук и там. Тя била дори по-

изненадана когато той предложил, че могат да обядват заедно няколко 

пъти на седмица. 
         Тя се чувствала толкова откровена. Толкова нормална. Толкова 

разбираема. Но колкото повече жената опознавала своя нов приятел, 
толкова повече го харесвала и го уважавала. Тя можела да каже, че 
чувствата били взаимни. 

         Един ден на работа мъжът попитал да ли може да я изведе за 
вечеря. Тази вечер тя плъзнала поглед през менюто и видяла, че той се 

взира в нея с нежно, любящо изражение в очите му. “Съжалявам, че 

започвам,” казал той, малко объркано, “но ти си толкова красива, че 
направо ми взе дъха.” 
         Жената не можела да повярва това, което чувала с ушите си. 

Красива! Аз? Тя отворила устата си за да протестира и да го накара да 
млъкне, но нещо я спряло. Той те вижда по начина, по който аз те 

виждам, изглежда, че казала някаква вътрешна мисъл. Смаяна отвъд 
думи, лицето на жената се разтворило в сияйна усмивка. 

         Как мислиш, че Бог те вижда? Свиваш ли се от страх при мисълта 
за това? Божието оценяване на твоята красота идва от Неговата голяма 

любов към теб – не в резултат на някаква твоя наследена доброта или 

красота. 
         Бог не е студено, резервирано, сурово легалистично същество, 

чиято религия Го е направила да страни. Той не е искащият, нетърпелив 

Бог, на който толкова много от нас се борят за да Му угодят. О, как 
копнее Господ Неговата църква да получи откровение за Неговото 

очароващо сърце – напълно залято от възхищение към нас – въпреки че 

ние можем да не си вярваме и да не се харесваме. Как копнее сърцето 
Му да станем чувствителни и очаровани от нашата красота и да 

отговорим на Неговия нежен поглед (Пс.45:11). 

         Нашия Бог не е нещо или то. Той е нежно, любящо, дълбоко 

страстно същество. Днешната църква отчаяно се нуждае от обновено 



разбиране за природата на Божията личност и дълбоко схващане на 

Неговата екстравагантна страст. 

 
Липсващото Измерение на Нашето Изкупление 

 

Реформаторите и техните наследници радикално са променили 
християнството като са преоткрили  жизненоважната истина на 

евангелието – ние сме оправдани единствено чрез вяра. 

         Какво освобождаващо преживяване е било за хората да разберат, 
че дарът на праведността може да бъде получен просто чрез вяра. Това е 

било като идване от тъмнина в дневна светлина. Спасението включва 

славна размяна, в която Христос взема нашият грях и вина, и ни дава 

Своята праведност. Аз обичам доктрините за спасението, освещението и 
осиновението, които осветяват нашата легална позиция в Христос. Аз 

вярвам, че те са важно измерение за проповядването на кръста и са 

основни за здраво ходене с Бог. 
         Но реформирания евангелизъм също може да стане скован и 

ограничен. Здравината на нечие взаимоотношение с Бог често е 
определена в термини на законно стоене с Него и Неговия закон. Бог е 
съдията, който удря печат приет на нашите чела, после се обръща и 

казва, “Следващият!” Това са добри новини, но не са всичките добри 
новини. Във взаимоотношение определено от закон, един вярващ никога 

не е осъзнавал Бог, чието сърце е залято и пленено – очаровано и 

изпълнено с наслада – от Неговите хора. 
         Спасението е повече от законна размяна свързана с нашата 
позиция пред Бог. Спасението включва също размяна на дълбоки 

любящи чувства и обожание. Бог първи предава Своята наслада, копнеж 
и чувства към нас, и обратно, ние отговаряме по подобен начин. Както 

Йоан каза, “Ние Го обичаме защото първи Той ни възлюби” (1 Йоан 
4:19). 

         Само едно интелектуално разбиране на законните аспекти не е 
достатъчно. Защо? Защото ние никога няма да имаме по-голяма 

привързаност или страст към Бог отколкото разбираме, че Той има към 

нас. Ние никога няма д бъдем по-посветени на Бог отколкото нашето 
разбиране на Неговото посвещение към нас. 

         Святия Дух трябва да оживи познаването на Божията страстна 

любов и да я направи жива в нашите сърца – Бог, който лично прелива с 
екстравагантни емоции към Своите хора. Любящото, страстно сърце на 

Бог трябва да тупти в сърцевината на цялото ни служение, без значение 

дали учим другите как да бъдат спасени, или служим на болните или 
водим домашна група. 

         Въпреки че Бог е напълно себе-достатъчен, Той желае нашата 

любов, Той, който няма нужда от нас, е обвързал сърцето Си със нас 

завинаги. 



 

В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той 

възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. 
1 Йоан 4:10 

 

            Любящото, страстно сърце на Бог се изпълва с радост и наслада 
към нас дори когато падаме и сме себе-центрирани. Всеки знае, че Бог 

ни обича когато сме зрели, когато сме съобразени с Неговия образ. Но 

Бог ни обича и ни се наслаждава дори когато не сме като Него, когато не 
успяваме истински да победим въпреки че сърцата ни искрено се 

протягат към Него. 

         Книгата Римляни съдържа законното, земно, практично измерение 

на нашето изкупление. Книгата Откровение разкрива вечното, 
величествено измерение на нашето изкупление. Песен на Песните 

възхвалява страстното, чувствено измерение на нашето изкупление. 

Всяко едно от тези три измерения ще се свърже в цялостно разбиране на 
нашето взаимоотношение с Бог както е споменато в Пс.2:11-12. 

 
Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет. Целувайте 
Сина, за да се не разгневи, Та погинете в пътя. 

 
            Ние се радваме за безплатния дар на спасението в Римляни, 

треперим пред Неговото величие в Откровение и целуваме Сина в 

отговор на Неговата обич както е разкрита в Песен на Песните. 
         Песен на Песните, песента на Царя към Неговата невяста, трябва 
да бъде научена и пята с откровение и сила. Това ще измие и възстанови 

църквата, тъй като това пророчески я призовава към свята страст. 
         Песен на Песните може да бъде тълкувана по няколко различни 

начина. Исторически, тя описва стремежа и венчавката на една овчарка 
с цар Соломон. Типологически, тя обрисува Израел като Божията невяста 

по същия начин, по който църквата е обрисувана като невястата на 
Христос в Новия Завет. Някои казват, че тя описва любовта на естествен 

мъж към своята съпруга. Други я виждат като истинска история написана 

в символичен език с духовно значение за днешните вярващи. 
         Аз лично, вярвам, че Святия Дух може да тълкува книгата на 

църквата по всички тези различни начини, и ние можем да се научим от 

всеки един от тях. Но искам да споделя с вас начина, по който книгата 
ме е назидавала. 

Развиването на Свята Страст 

 
В тази любовна песен от небето, аз рисувам девойката като младата 

узряваща църква, невястата на Христос. Аз виждам ясно духовно 

развитие в осемте глави на Песен на Песните. Това е божествен модел 

разкриващ развиването на свята страст в сърцето на църквата докато тя 



е ухажвана покорена от красотата и блясъка на нейния славен Цар. 

         Има поне две чудесни ползи от размишляване върху тази велика 

песен на изкупителна история. 
         Първо, Святия Дух ни разкрива страстите и удоволствията в 

личността на Божият Син. Това ново прозрение за сърцето на Исус 

пленява нашите сърца по свеж начин, и духовете ни са активирани и 
отворени за нови дълбочини на страст за Него. 

         Второ, докато размишляваме върху Песен на Песните ние 

установяваме нашата настояща позиция в този божествен модел на 
развиване в християнска зрялост. Когато започнем да разбираме целта в 

трудните взаимоотношения на Бог с нас, ние сме утешени и освежени, и 

духовете ни са измити. Това ново разбиране дава увеличена способност 

да съдействаме смело и уверено на работата на Духа в нас. 
 

Събуждането към Пламенност – Пес. на Пес.1:2 

 
         Трябва да дойде време в живота на зрелите вярващи когато сме 

събудени към свята пламенност. Когато викаме, “Боже, уморен съм да Ти 
служа от разстояние. Не ме е грижа какво ще ми струва. Искам да бъда 
напълно Твой в най-дълбоката част на моето същество.” 

         Никога няма да забравя чувството, което наводни съществото ми 
когато осъзнах, че великият невидим Бог, който създаде земята и всичко, 

което е на нея – включително и мен – действително ме слуша когато Му 

говоря. Той действително отговаряше на моите молби. Той отговаряше на 
голям брой мои малки молитви. 
         Веднъж когато водех кратко ски пътешествие в колежа, пет човека, 

които нямаха парите искаха да дойдат на пътуването. Аз им казах, че 
могат да дойдат, въпреки че аз също нямах парите за да платя за тях. 

Виках към Господа за помощ. Някой, който знаеше за пътешествието, но 
не знаеше нищо за нуждата се приближи към мен в деня, в който 

трябваше да потеглим и ми предложи чек за $2000, ако имах нужда. 
         Това беше зашеметяващ пример в ранните дни на Божията грижа 

за мен. Това осъзнаване разпали пламък на пламенност в моя дух, който 

никога не е бил загасяван – и никога няма да бъде. 
         Развиването на страст започва с това свежо събуждане към свята 

пламенност. Но пламенността сама по себе си не е зрялост. Това е само 

началото. 
         Песента на Песните започва с великия пророчески вик на Духа в 

църквата днес: “Нека ме целуне с целувките на устата си! Защото 

любовта ти е по-желателна от виното” (Пес. на Пес.1:2). Това говори 
преносно за събудения вик на вярващия за “целувката на интимност,” не 

просто за небрежната целувка по бузата от някой роднина или приятел. 

Духовно това говори за вика на по-дълбока интимност с Бог. 

         Вярващите днес осъзнават, че ако нашия глад за интимност някога 



ще бъде задоволен, ние трябва да имаме Този, чиято страстна любов е 

далеч по-добра от “църквянството” или от най-доброто вино на земни 

преживявания и притежания. Както девойката, която вика, “Твоята 
любов е по-добра от виното,” вярващите до мястото, където осъзнават, 

че парите и материалните неща никога няма да снабдят нуждите на 

нашите духове. Известността в църквата или в света никога няма да 
направи това. Никакво полово или романтично взаимоотношение с друго 

човешко същество няма да задоволи някога дълбоките копнежи на 

нашите духове. Ние сме изморени от безсилна религия, която не може да 
ни освободи от грях или от нас; изморени сме от лидери пълни с гняв, 

борба и неморалност; изморени сме от църкви парализирани в апатия. 

Ние сме уморени да се опитваме да изкараме вода от сух кладенец в 

името на Исус. 
         Една невъздържаност, свято безразсъдство, се събужда в духовете 

на Божиите хора. Божият Дух ни призовава напред, вземайки истините 

на времето и на вечността и използвайки ги за да ни събуди от 
самодоволството. Преди този свят да стигне до края, Бог ще издигне 

църква пълна с хора, които са гладни за религия съсредоточена на Бог 
отсред тези, които са задоволени с християнство съсредоточено на 
човек. Деноминационния етикет няма значение. Ако Божият Син е 

представян в сила, и Неговата лична красота и прелест са разкрити, 
хората ще се съберат при Него. 

         Защо искаме Него? Ние сме открили, че любовта и привързаността 

на Бог са по-добри от всичко, което света има да предложи, и ние 
започваме да виждаме малко от блясъка, величието и несравнимата 
красота на Христос Исус. 

 
Твоите масла са благоуханни; името ти е ароматно като изляно масло; 

затова те обичат девиците. 
-Пес. на Пес.1:3 

 
            Прекрасното благоухание говори символично за 

привлекателностите на личността на Христос, красотата на Това, което е 

Той и съвършенството на всичко, което Той върши. Завладяващия аромат 
на Неговия парфюм ще плени църквата отново. 

 

Ние Го обичаме защото първо Той възлюби нас. 
-1 Йоан 4:19 

 

            Това изисква Бог да обича Бог. Това изисква развиващо се 
откровение за Божията безкрайно задоволяваща любов, Неговата 

изобилна обич и неописуемата Му красота да събудят църквата и да я 

принудят да предаде себе си напълно на Него. Както Павел, вярващите 

ще бъдат принудени от това познаване на Божията любов (2 Кор.5:14). 



         Някои вярващи гледат към други, които имат много енергични 

личности и казват, “Ако бях направен с 220 волта като теб, също щях да 

бъда изпълнен с ревност и страст за Бог. Но аз имам напълно различен 
темперамент. Аз съм един от тези 110 волтови хора.” Страстта за Исус не 

е черта на характера. Ти можеш да имаш възможно най-кроткия човешки 

характер и въпреки това да бъдеш погълнат от огъня на Бог. Ти може да 
не изразяваш твоята страст по същия начин както някой с “220 волтова” 

личност го прави, но тази огнена преданост ще бъде там, и тя ще бъде 

точно толкова реална. 
         Няма значение колко човешка енергия и естествено усърдие 

притежаваме. Страстта за Исус е плода от осъзнаването на Неговото 

посвещение към нас – не плода от нашето посвещение към Него. Ние ще 

ходим в живот на предаване на Него понеже Той е предаден на нас. 
Когато застанем пред Бог, никой човек на земята няма да може да каже, 

“Аз Ти дадох повече отколкото Ти даде на мен.” 

         Повечето от нас познават някои свръхдуховни хора, които са били 
на върха за година или две. Но след кратко време, когато изпитанията и 

премеждията ударят, всичкото това повърхностно човешко усилие 
претърпява фиаско. 
         Спомням си собствения ми опит с един тим улични проповедници 

въвлечен в училищно служение. Някои от тези радикални, ревностни 
евангелизатори проповядваха огнени проповеди в дворовете на колежа 

през 60-те и 70-те. Но 10 години по-късно те дори не ходеха с Бог. 

Тяхната забележителна ревност не ги беше довела никъде – освен далеч 
от Бог. 
         Тяхното предаване на Исус беше ограничено от едно непълно 

откровение за Неговото предаване на Неговите хора. Той е абсолютно 
предаден и посветен на тези, които са Негови. 

         Нашата пламенност за Господа причинява удоволствие на Неговото 
сърце. Той знае, че присъствието на пламенност не е същото като 

духовна зрялост. Много пламенни вярващи все още не разбират дори 
главните въпроси на евангелието. Това е ОК. Христос Исус обича Своите 

хора. Той обича тяхната пламенност, въпреки че ние все още можем да 

правим каши поради нашата незрялост. В Своето сърце Той е абсолютно 
влюбен в нас. 

 

Предимство на Интимността и Служението – Пес. на Пес.1:4 
 

         След като девойката в Песен на Песните се събужда за пламенност, 

тя се моли с двойна молитва: “Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе” 
(Пес. на Пес.1:4). Реда на тази молитва е много важен.първо ние сме 

привлечени към Него в интимност, после тичаме с Него в служение. Ако 

ще станем съработници с Христос, тичащи с Него, ние трябва първо да се 

фокусираме на това да бъдем привлечени като поклонници, посветени на 



чистота с любящи страсти. 

         Лесно е да се молим, “Нека да тичам. Увеличи моята сфера на 

служение и влияние,” без също пламенно да търсим Господ да ни 
привлече близо до Него. Но когато сме привлечени към по-голяма 

интимност с Бог, ние имаме по-голяма духовна дълбочина и докосваме 

духовете на другите хора по-ефективно. Това е, което представлява 
“тичането,” или истинското служение – да се носи освобождение на 

сърцата на човешките същества така че те също да могат да познаят и да 

се покланят на Бог интимно. 
         От друга страна, някои вярващи казват, “Привлечи ме,” но никога 

не отиват да тичат с Господа като партньори с Него в Неговата работа на 

земята. Святия Дух не ни привлича не ни привлича за да си окачим 

табела “Не Ме Безпокой” и да седим в нашата комфортна зона пеейки 
любовни песни на Исус през останалата част на нашия живот. Като 

сънаследници с Христос, ние сме привлечени в интимност, после 

упълномощени в служение за да носим другите в интимност с Господа. 
         Аз вярвам, че църквата ще узрее в тази тежка напрегнатост на 

привличане и тичане. Ние ще се научим как да освобождаваме разбитите 
хора, да побеждаваме в духовно воюване и да си служим един на друг 
докато поддържаме нашата интимност с Исус. Тези две молитви, да 

бъдем привлечени и да тичаме, съответстват на двете велики заповеди, 
които Исус даде в Мат.22:37-40. 

         Да бъдем привлечени в дълбока интимност с Исус изпълнява 

първата заповед да обичаме Бога с целите си сърца, а тичането в 
служение изпълнява втората заповед да обичаме ближните си като себе 
си. 

 
Целта на Твоя Живот 

 
         В първата глава на тази чудесна любовна песен ние виждаме къде 

девойката излага своя стремеж (ст.1-4). Тя разпростира целта и основата 
на нейния живот на земята. Тя желае интимно взаимоотношение с този, 

чиято любов е била по-добра за нея от най-доброто вино на света. После 

от ст.5 до края на книгата, ние проследяваме цялото пътуване на 
девойката в развиването на страстта й към нейния любим. 

         За повече от 20 години аз съм останал посветен на видението на 

живота ми, което получих първата ми година в колежа. Въпреки че се 
записах в колежа с целта да стана лекар, това беше просто 

професионалното ми видение. По-голямото видение на моя живот 

поддържаше тази двойна цел: да стана поклонник на Бог и да обичам 
ближния си. 

         На първата си среща с Дайан, аз си спомням, че изтърсих най-

голямото желание на моето сърце: “Дайан, някъде в живота ми – дали ще 

съм доктор, учител, проповедник или каквото и да е – аз искам да бъда 



поклонник на Бог и освободител на хората.” 

         Професионалното ми видение се промени. Аз напуснах 

Университета в Уошингтън само 30 дни след като го започнах когато брат 
ми, Пат, си счупи врата. Въпреки че по-късно ми беше дадено устно 

приемане в шест годишна медицинска програма, аз помолих Бог да 

потвърди това преместване чрез баща ми. Последния ден преди да 
потвърдя моето приемане в тази програма. Баща ми каза, “Аз усещам 

като че ли наистина е неправилно да започваш тази шест годишна 

медицинска програма.” 
         Татко никога не осъзна, че беше отговора на моята молитва за 

потвърждение, но моето професионално видение се промени. Бог 

впоследствие ме водеше да стана пастор – не доктор. Но видението на 

живота ми никога не се е променяло. 
         Важно е вие и аз да имаме цели. Но ние трябва да имаме една цел 

на живота, на която всички други наши цели служат. Ако не знаете каква 

е вашата цел на живота, молете Господа да ви я покаже. Молете Го да ви 
привлече в интимност с Него, тогава да упълномощи вашето служение на 

слугуване така че каквото и да правите, където и да ходите, да можете 
да помагате да довеждате другите в интимност с Исус. 
         Копнее ли духът ви за ново събуждане за чудесната, задоволяваща 

любов на Бог? Желаете ли да Го познавате интимно? 
 

О, Господи, ние сме видели само малко от Твоя блясък и величие. 

Красотата о това Кой Си Ти и това, което вършиш е пленила нашите 
сърца като прекрасен, завладяващ аромат. От този момент нататък аз 
искам моя живот да бъде едно цяло пътуване в развиване на свята 

страст. Привлечи ме, Господи. Привлечи ме към Твоята славна личност. 
Не искам да стоя на разстояние. Искам Тебе, няма значение какво ще ми 

струва. Привлечи ме, Исусе, и аз ще тичам след Тебе! 
 

         И докато тичам, аз ще се уча да узрявам в покорство. Но как? 
 

 

8 
Пламенен – но Незрял 

 

Плененото Сърце на Бог: Част 2 
 

 

Когато започнах да схващам Божията поразителна любов към мен, страст 
за Исус се пробуди вътре в мен. В началото това напредване към духовна 

зрялост е искрено и пламенно посвещение. Въпреки това, моето 

предаване на Господа може да бъде много по-повърхностно отколкото 

осъзнавам в началото. 



         Както девойката в Песен на Песните, аз преживях трудност в това 

да поставя на първо място интимността и служението. В началото на моя 

живот като християнин аз бях по-заинтересован от изучаване на Словото 
и свидетелстване на невярващите отколкото да прекарвам качествено 

време насаме с Бог в молитва. Моето сърце изстина поради това. 

         Дори днес, в бизнеса растеж на църква, моето сърце е дърпано 
надалеч от оттегляне насаме в моя таен живот с Бог. Съпругата ми, 

Дайан, ме държи отговорен за това време, както и аз нея. Ние постоянно 

се предизвикваме един друг за да балансираме нашето служение с 
интимното ни време с Бог. 

         Както девойката, всички вярващи минават през състояние на себе-

съсредоточаване, където нашите цели са фокусирани на получаване на 

благословения и преживяване на присъствието на Христос. 
Благословенията и вълнението от духовните преживявания са напълно 

законни, но те не са крайната цел на едно зряло християнство. 

 
Живеене в Удоволствието от Неговото Присъствие – Пес. на Пес.2:3-6 

 
         В следващите стихове, забележете наблягането на девойката на 
удоволствието, което тя лично преживява. Мога да си я представя да 

възклицава, “Само аз и Исус! Това е страхотно.” 
 

Както ябълката между дърветата на градината, така е възлюбеният ми 

между синовете; пожелах сянката му и седнах под нея, и плодът му бе 
сладък в устата ми. Доведе ме в дома на пированието, и знамето му над 
мене бе любов. Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки 

защото съм ранена от любов. Левицата му е под главата ми, и десницата 
му ме прегръща. 

-Пес. на Пес.2:3-6 
 

         Разбирането, че Исус е основния източник на духовна наслада е 
важна част нашето напредване към зрялост, и Господ не желае този 

процес да бъде обезпокояван. Той ни оставя точно там, където сме за 

определен сезон: израстване в познаването на Неговата красота и 
вярност и все повече усещане на сигурност и задоволяване. 

         В това състояние, ние действително не знаем какво става. Ние 

мислим само за получаване на нашето наследство от Бог, а не за това да 
бъдем Неговото вечно наследство. Доколкото сме загрижени, Исус 

царува в небето единствено за наше удоволствие. Ние знаем малко за 

Неговата страст да научи народите, малко за вярата, която прегръща 
риска и жертвата и малко за воюването. 

         Но докато откриваме Неговата красота и се наслаждаваме в Него, 

Господ запечатва нашите духове. Ние никога отново няма да бъдем 

задоволени с живот на компромис, който пренебрегва духовната 



интимност. Познаването на Неговото посвещение и увлечение към нас 

събужда нашето посвещение към Него и започва да развива зрялостта, в 

която ще ходим в идните дни. 
         Исус може да ни остави да прекараме месеци или дори години в 

това състояние на духовно задоволство, сигурност, себе-погълнатост. 

Понякога, познавайки само малко от Божията страстна личност, ние 
можем да направим грешката да предположим, че сме пристигнали. Но 

да бъдем спасени и духовно задоволени е само част от нашето 

наследство. Другата част е, че ние сме екипирани и узрели за да бъдем 
сънаследници и участваме в сърцето на Христос, Неговия дом, Неговия 

трон завинаги. 

         Ние имаме наследство в Бог, но Бог също има наследство в нас. 

Каква невероятна мисъл: Бог, който притежава всичко, има нещо, за 
което чака – Неговото наследство в нас (Еф.1:11,18). 

 

Предизвикване на Комфортната Зона – Пес. на Пес.2:8-17 
 

         Малко по малко в това развиване на свята страст, ние започваме 
да изчисляваме, че пламенността не е същото като пълната зрялост. 
Понеже Господ ни обича толкова страстно и толкова дълбоко, Той ни 

дава изцяло ново откровение за Себе Си. 
         При тази сцена от тази красива любовна песен, девойката 

изведнъж вижда своя любим в напълно различно измерение. Тя Го 

наблюдава докато Той идва към нея, подскачащ и пищящ като сърна. 
Гласът на възлюбления ми! Ето, иде той, скача по горите, играе по 
хълмовете. 

Пес. на Пес.2:8 
 

         Хълмовете и планините говорят за пречки, които трябва да бъдат 
преодолени. Те включват изпитанията и премеждията на християнския 

растеж. Те също се отнасят за нашата борба срещу сатанинските 
началства и власти. Тези пречки могат да бъдат царствата на този свят, 

които се противопоставят на евангелието. Няма значение. Никакво 

препятствие не е непреодолимо за нашия Бог. 
         Нейния възлюбен идва и стои отвън, говорейки на девойката през 

прозореца на стената. Той я моли да стане и да дойде с Него, защото 

цветята са се появили, дошло е времето за подрязването на лозята, и 
смокиновото дърво е отрупано със смокини (Пес. на Пес.2:10-13). Това 

се отнася за времето на подготовка точно преди жетвата. 

         Но тя отговаря, “Върни се, възлюбени мой, и бъди като сърне или 
млад елен по назъбените планини” (Пес. на Пес.2:17). 

         Както девойката, ти и аз, в началните етапи на духовната страст, 

може да сме видели Исус като Единствения, чиято красота задоволява 

нашите сърца. Може би все още не сме видели нашия Възлюбен като 



Суверенния Цар, който без усилие скача по планините и хълмовете като 

упражнява властта Си над народите, изявявайки Своята мощна сила над 

всичко, което Му се противопоставя. 
         Ние първо Го познаваме като нашия задоволяващ Спасител и 

снабдител, който ни дава голяма наслада Своята прекрасна банкетна 

маса под сянката на Неговото дърво. Единствения, който отговаря на 
нашите молитви и посреща нашите нужди. Но накрая ние Го срещаме 

като могъщият Господ, който подскача по планините и хълмовете. 

Спомняте ли си когато вие и Господа имахте среща подобна на тази, 
където Той ви предизвика да станете и да напуснете духовната си 

комфортна зона? 

         Вие сте питали, “Защо скачаш по тези хълмове и планини? Аз 

обичам ъгъла на удобството, където да сме просто Ти и аз.” 
         “Искам да дойдеш с Мен във воюване и в служба на жертва,” 

отговаря Той. “Стани, любезна моя, прекрасна моя, и ела” (Пес. на 

Пес.2:10). Ти не можеш да седиш под сянката на дървото завинаги. Ела и 
прескачай планини и скачай по хълмове с Мен. Аз знам, че ти Ме 

обичаш. Но ще Ме обичаш ли достатъчно за да помогнеш да се освободят 
другите от затвора и да ги доведем в дълбоко, страстно взаимоотношение 
с Мен, въпреки че такъв живот е неудобен, рискован и себе-

пожертвувателен?” 
         Трябва да призная, че аз Му отговорих с нещо такова: “Но, 

Господи, не мога да отида. Не искам да оставя нашето ябълково дърво и 

нашата банкетна маса. Отне ми години да достигна до мястото, където 
наистина да се наслаждавам просто да бъда с Теб, Господи, и аз не искам 
да загубя това. Аз Те обичам; щастлив съм и съм задоволен. Аз имам 

нови царски взаимоотношения, които са толкова възнаграждаващи и 
задоволяващи. Нека някой друг да се протегне към другите и учи 

народите. Аз искам единствено да бъда с Теб.” 
         Точно както девойката в Песен на Песните, аз понякога съм 

отхвърлял предизвикателството на Христос и съм Му казвал да си отиде 
и да подскача и да скача по планините Сам (Пес. на Пес.2:17). 

         Това беше през 1982 в Свети Луис. Аз бях завършил седем години 

на основаване на църкви. Бях достатъчно доволен в църква от 500 
човека. Бях само на 27 години, и събранието беше младо, силно и 

ентусиазирано от моето лидерство. 

         Тогава Господ ми показа, че трябва да оставя тази църква на 
лидерството и да се преместя в Канзас Сити. Бях отчаян. Не исках да 

загубя всичките си приятели. Бях толкова доволен в тази църква. Дори 

един приятел, пастор ме посъветва да остана там. Аз се борех с Бог 
всеки момент от всеки ден. Не можех да се моля или да се покланям. 

         Имаше такова ясно чувство за оттегляне на Неговия мир, че след 

две седмици, аз не можех да стоя повече. Посред нощ аз най-накрая 

обещах на Господа, че ще отида. 



         Когато приех това предизвикателство от Христос веднага бях 

изпълнен със сладостта на Неговата любов. Прекарах няколко дни в 

усилено взаимоотношение с моя Господ. 
         От вашия страх и човешка слабост, казвали ли сте някога на 

Господа не когато Той ви е молил да направите нещо за Него? Аз вярвам, 

че това е причината, поради която девойката, която изучаваме отказа да 
отиде със своя възлюбен. Това не беше упорство или бунт. Просто беше 

човешка слабост. Тя беше пламенна – но незряла. Както девойката, вие 

и аз можем да бъдем във взаимоотношение с нашия Възлюбен за наше 
собствено духовно удоволствие, а не за да станем зрял, духовен ученик 

съществуващ за Неговото удоволствие и цел. 

 

Преживяване на Корекцията на Господа – Пес. на Пес.3:1-3 
 

         Господ не е разгневен и раздразнен от нашата човешка слабост. 

Това е всичко, което имаме да Му дадем. Това е всичко, с което Той има 
да работи. Но ако ние отказваме да се покорим на Господа, Той трябва 

нежно да ни дисциплинира. Когато молим Господа, както девойката в 1-
ва глава, ст.4, да ни привлече и да ни позволи да тичаме заедно с Него, 
това означава да напуснем нашата малка комфортна зона и да отидем на 

планините с Него когато Той ни помоли. 
         Понякога Господ ни коригира и привлича вниманието ни като 

нежно отдръпне Своето присъствие за определен сезон. Това е начин, по 

който възлюбеният на девойката се справи с нейното желание да го 
последва. 
 

През нощта на леглото си потърсих онзи, когото обича душата ми; 
потърсих го, но не го намерих. Рекох: Ще стана сега и ще обиколя града 

по улиците и по площадите, ще търся онзи, когото обича душата ми 
потърсих го, но не го намерих. Намериха ме стражарите, които обхождат 

града; попитах ги: Видяхте ли онзи, когото обича душата ми? 
Пес. на Пес.3:1-3 

 

         Когато Господ ни коригира по този начин, той не ни е разгневен. 
Той все още ни обича и ни се наслаждава в нашата незрялост. Обаче, 

Той ни обича твърде много, че да ни остави да водим живот на духовна 

незрялост. Въпреки че ние не разбираме това, Той ни води към зрялост. 
Той знае това, което ни очаква – славата да бъдем Негова невяста и 

чудесните духовни съкровища запазени за нас като зрели сънаследници 

на прославения Божий Син. 
         Затова, Той нежно изкопчва нашите пръсти от нещата, за които ние 

се придържаме толкова упорито. Решително, но нежно, Той ни 

отдалечава от всичко, което ще ни дърпа от Неговото най-добро. Той ни 

казва, “Ако познавахте славата на всичко, което Съм и всичко, което вие 



ще бъдете, вие никога нямаше да Ме отхвърлите. Завел ли Съм ви някога 

на място, където да не мога да ви пазя и да снабдявам за вас? Аз никога 

няма да взема нещо от вас, което няма да бъде възстановено 
десетократно. Моето дисциплиниране е добро. То изглежда 

наскърбяващо за момент, но впоследствие носят плодът на 

праведността.” (Евр.12:5:13.) 
         След това време на нежно дисциплиниране, девойката става от 

леглото си от под сянката на дървото и търси докато намери своя 

възлюбен (Пес. на Пес.3:2-4). Когато присъствието на Господа си тръгва 
от нас в нашето място на компромис, точно както тази девойка, вие и аз 

трябва да станем в покорство и вяра и да Го търсим. Аз мисля, че знам 

какво каза тя когато намери своя възлюбен. Самият аз трябваше да го 

кажа на Господа няколко пъти, както когато Той искаше да се преместя в 
Канзас Сити и Неговият мир си беше тръгнал толкова ясно: “ОК, Ти 

печелиш. Аз трябва да имам Твоето присъствие. Какво е комфорта, какво 

е сигурността, без Твоето присъствие?” 
 

Уверяване и Ухажване на Невястата – Пес. на Пес.4:1-5 
         Сега изцяло отдаден и съединен с нея в любов, младоженеца на 
девойката възкликва, “Колко си хубава, любезна Моя. Колко си хубава.” 

После изговаря специфични пророчески уверявания, убеждавайки своята 
невяста да дойде с него (Пес. на Пес.4:1-5). По същия начин, Исус, 

нашият прославен Младоженец, ни говори пророчески когато ние 

ставаме плахо и правим бебешки стъпки напред, с цел да напуснем 
комфортната зона и да напреднем в повече зрялост. Той не ни осъжда 
заради нашата незрялост или пък да ни обвинява за нашите неуспехи. 

Вместо това, Той извиква неща, които ги няма като че ли са там, защото 
Той вижда тези неща в семенна форма в нашите сърца (Рим.4:17). 

         Ние виждаме провали и слабости, и си мислим, че Бог е против нас, 
обвинявайки ни и осъждайки ни. дяволът ни е измамил, водейки ни да 

приписваме на Бог това, което е истина за него. Сатана, не Бог, е 
обвинителят на братята. Бог е нашият утвърдител – нашият насърчител. 

Той вярва в нашите искрени желания да Му се покоряваме по вече 

отколкото нас и ни призовава в пътища, за които никога не сме мечтали. 
Той казва, “Аз те обичам! Аз имам страстна привързаност към теб! Аз ще 

трансформирам една пламенна, незряла девойка в Моята царуваща, 

зряла невяста.” 
         Повратната точка в живота на девойката идва точно тук в 4-та 

глава, ст.6. красивите думи просто изговорени над нея от нейния 

възлюбен са събудили растяща увереност и непоколебима решителност в 
сърцето на девойката и са я призовали във все по-голяма пълнота. Тя 

заявява, “Аз ще извървя моя път до планината на смирната и до хълма на 

ливана.” Подобно, уверяващите, пророчески думи на Христос изговорени 

над нашите духове събуждат увереност и решителност в нас и ни 



призовават да Му се покорим напълно. 

 

Прегръщане на Кръста – Пес. на Пес.4:6-7 
 

         Във 2-ра глава, девойката казва не на хълмовете и на планините, 

но сега тя е готова да отиде до планината на смирната и до хълма на 
ливана (Пес. на Пес.4:6). Смирната, използвана в подготовка на тялото 

за погребение, и ливана, който не дава своята ароматна миризма докато 

не е изгорен, бяха два от даровете с пророческо значение, които бяха 
дадени от мъдреците на Исус при Неговото раждане. Даровете говорят 

пророчески за Неговото страдание и смърт на кръста. Тука, девойката 

говори фигуративно за страданието и смъртта на нейния възлюбен. Тя 

казва това, което вие и аз трябва да кажем, ако ще преживеем по-голяма 
зрялост в Господа: “Искам само да бъда като Теб. Аз ще прегърна кръста. 

Няма да Те отхвърлям отново. Ще стана и ще извървя моя път до 

планината на смирната и до хълмовете на ливана.” 
         Някои хора мислят, че волята на Бог е винаги трудна, но това не е 

истина. Волята на Бог е добра, задоволяваща и съвършена (Рим.12:2). 
Ние откриваме страхотно удоволствие, задоволяване и радост във волята 
на Бог. От друга страна, има времена когато ние трябва да кажем не на 

желанията на нашата плът, времена когато собствените ни плътски 
страсти са в конфликт с волята на Бог. В такива времена, ние трябва да 

се отречем от себе си. 

         Това е, което Исус имаше предвид когато каза, “Ако иска някой да 
дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки 
ден и нека Ме следва” (Лук.9:23). Той каза, че не можем да бъдем 

Негови ученици, ако не направим това. Ако искаме да бъдем 
съработници с Исус, извършвайки Неговите цели на земята, ние трябва 

да пристъпим извън комфортната зона и да се придвижим в живота на 
вяра, където нашия единствен източник е невидимия Бог и честността на 

Неговото Слово. 
         Забелязахте ли, че девойката каза, “Аз ще извървя моя път до 

планината на смирната . . . “ (Пес. на Пес.4:6, курсивът е добавен)? 

Кръста, който ти прегръщаш ще бъде различен от кръста, който някой 
друг човек е призован да прегърне. Да се опитваш да прегърнеш нечий 

друг кръст може да завърши в легализъм. Това, което е лесно иго на 

покорство за някой вярващ може да стане религиозен товар за друг, 
който прегръща това, което Бог не е призовал този вярващ да прегръща. 

         Благодатта на Бог е надарила живота ми със способността да 

ходатайствам за много други хора. Но аз се опитах да насиля това иго 
върху членовете на моята църква. Аз проповядвах на другите, че те 

трябва да прекарват повече време в ходатайство за другите. Те се 

опитаха да отговорят, но станаха натоварени и прегоряха защото просто 

бяха насилени да носят моето иго. 



         Вие и аз трябва да “извървим собствените си пътища” до планината 

на смирната. Където Бог иска да носим кръст, Той също ни дава благодат 

и чувство на лично убеждение, че е необходимо да се носи. Игото е леко, 
радостно и светло когато Той го поставя върху нас. 

         Когато започнем да познаваме превъзходствата на личността на 

Господа, ние, както тази девойка, се чувстваме все по-сигурни. “Ти Си 
безопасен Бог,” казваме ние. “Аз не се страхувам повече. Мога да загубя 

работата си и къщата си. Мога да загубя репутацията си. Аз знам, че Ти 

не Си обещал, че мога да запазя всичко, което имам сега. Въпреки това, 
аз радостно ще вървя с Теб до планината на смирната и до хълма на 

ливана защото Ти се доверявам, Господи.” 

         Отговора на възлюбения на девойката към нейното посвещение на 

него е толкова чудесен: “Ти си все красива, любезна моя; и недостатък 
няма в тебе” (Пес. на Пес.4:7). Истината е, че развитието на духовната 

зрялост в Песен на Песните има още 4-ри глави – девойката не е 

напълно узряла. Но нейният възлюбен, както нашият, поглежда на 
намерението на сърцето и възкликва, “Няма недостатък в тебе. Ти си все 

красива!” 
         Мога да си представя един разговор с нашия Господ. 
         “О, Господи, аз оклеветих някого днес.” 

         “Да, но когато го оклевети, ти нарече това грях и извика за 
прошка, нали?” 

         “Е, да. Но . . . “ 

         “Няма никакво петно в теб, любими Мой. Твоето сърце се протяга 
към Моето в искреност и честност, и ти Ми се доверяваш.” 
         “О, да. Аз наистина искам да Те познавам, Господи. Търсил съм по-

дълбока интимност с Теб, но мислех, че ще ми бъдеш ядосан заради 
оклеветяването.” 

         “Бях разгневен когато се покаях, но ти се покая. Ти го хвърли долу 
и го нарече свой враг.” 

         “Да, направих го. Означава ли това, че Ти все пак Си като мен?” 
         “Като теб? Моето сърце прелива със страстна любов и 

екстравагантна страст към теб!” 

         “Но аз все още съм такава каша, правя толкова много грешки.” 
         Можеш ли да усетиш подновеното посвещение на зрялост, към 

което този разговор между Господа и Неговия възлюбен призовава? 

         Дори когато сме слаби, дори когато се проваляме, Господ гледа на 
искреността и посвещението на нашите сърца и възкликва, “Ти си 

толкова красив за Мен!” Знанието, че Исус продължава да ни се 

наслаждава докато ние узряваме е основна истина, която ни дава 
възможност да узреем. 

 

Екипиране на Душата за Предстоящите Изпити – Пес. на Пес.4:7-10 

 



         За първи път, девойката сега е наречена “невястата.” Тя сега 

започва да узрява до мястото, където може да функционира като 

невястата и сънаследничката. Зрялостта в по-големи нива на духовно 
воюване сега е проявена. Нейният възлюбен казва: 

 

Ела с мене от Ливан, невесто . . . ела от върха . . . от леговищата на 
лъвовете, от планините на рисовете. 

Пес. на Пес.4:8 

 
         Лъвовете и рисовете са разкъсващи животни. Този стих говори 

фигуративно за въвличане в по-високи нива на духовно воюване 

изискващо по-големи стъпки на жертва и служене. Сатана, този ревящ 

лъв, често пуска лъжи върху спящите светии. Но когато ние се стремим 
да ходим в покорство и нахлуваме във вражеската територия агресивно, 

той хвърля контраатаки срещу нас. 

         Когато чувам хората да говорят за духовното воюване небрежно, аз 
си мисля: Вие очевидно не сте били атакувани от дявола много мощно 

преди! Нямам предвид влизане в битката, но аз ще напредвам мъдро и 
предпазливо. Аз знам, че можем да използваме Словото на Бог срещу 
Сатана, но това е истинска битка на вяра – не игра. Понякога неговите 

контраатаки срещу нас могат да траят часове, седмици или дори месеци. 
Ние си мислим, Почакай малко, Господи. Аз никога не съм се срещал с 

такова ниво на атака когато бях на по-ниска земя. 

         Наблюдавал съм това когато тимове от млади хора са пътували до 
мюсюлмански страни на мисионерски пътувания. Млади и възбудени, те 
са предизвиквани да служат по улиците на хора накиснати в сатанинска 

култура. Много пъти те не са разбирали тактиките на врага и са били по 
този начин неподготвени за воюването. Те са се връщали у дома 

разочаровани и обезверени понеже не са успели да платят цената. 
         Вземането на земя от врага и задържането й изисква упоритост и 

твърдост на сърцето. Сатана натиска, съпротивява се и се бие на всяка 
стъпка по пътя. 

         Нашата църква е започнала шест конгрегации в областта на Канзас 

Сити. Всеки път аз се приготвях за пробив на неприятности, извънреден 
конфликт и последици от умора. И ние имахме това! 

         Така че когато Господ спомена скачане по планините и срещане на 

лъвове и тигри, аз не възкликнах и не казах, ”Супер! Това ще бъде 
забавно!” Трезвеност дойде в духа ми. Аз знам, че ще трябва да бъден и 

ума ми обновен и мислите ми покорни, или плътта ми ще стане много 

отпаднала. 
         Имащ ясна представа за предстоящите скърби и за духовните 

битки, възлюбения на девойката произнася същото предупреждение, 

което Исус по някога ни дава: “Лъвове и тигри – тъмни сили и началства 

– ще ръмжат в нощта. Ти ще трябва да извървиш целият път за да 



прегърнеш кръста на планината на смирната и на хълма на ливана. Това 

ще бъде скъпо.” Но както ти и аз, невястата беше поставила душата си 

да прегърне напълно волята на своя възлюбен. Тя гледаше към него и 
очите й отразяваха дълбоката любов и непоколебимата решителност в 

нейното сърце за този когото душата й обича. Тя беше взела решението 

да се предаде на него, без значение каква е цената. 
 

Плененото Сърце на Бог 

 
Нейният възлюбен вика: 

 

Пленила си сърцето ми, сестро моя, невесто, пленила си сърцето ми с 

един поглед от очите си. 
-Пес. на Пес.4:9 

 

         Какво означава да “плениш” сърцето? 
         Според речника, думата пленявам означава “да хвана и да отнема 

чрез сила; да победя с емоции на радост или наслада; необикновено 
привличане, удоволствие или дърпане.” 
         Невястата е пленила сърцето му, изпълвайки го с екстаз и наслада. 

Един поглед от очите й е хванал сърцето му и го е отнесъл. “Твоята 
любов ме заля,” възкликва той. “Ти си толкова поразително красива, 

толкова съвършено приятна за мен!” 

         Невястата не е узряла все още, но когато чува нейния възлюбен да 
я ухажва и да я уверява, страховете й се стопяват, и й е даден кураж да 
го следва. Спомнете си: Всичко, което тя беше до този момент е да каже 

да. Тя не водеше напълно война с врага. Обаче въпреки това беше 
пленила и завоювала сърцето на нейния възлюбен с нейното искрено да 

на него и любящия й поглед. 
         Това е точно, което се случва със сърцето на Исус когато ти и аз 

гледаме към Него и поставяме душите си да Го следваме на всяка цена. 
“Пленил си сърцето Ми с един поглед на очите си,” възкликва Той. “Аз 

съм залят от твоето посвещение. Ти си толкова красив, толкова крайно 

възхитителен. Пленил си сърцето Ми.” 
         Знаеш ли, че твоето да на Христос – твоето незряло, но искрено, 

посвещение към Него – напълно пленява сърцето Му? Въпреки че 

действията ти понякога не съвпадат с намеренията ти, горещата 
решителност на твоето сърце Го залива с нежна емоция. Той те гледа и 

гори от желание за теб, копнеейки да те привлече в по-интимно 

взаимоотношение с Него. 
         Това откровение за плененото сърце на Исус е, което събужда 

твоето сърце към пламенност за Него, възпламенявайки твоето 

напредване в свята страст. И това е Неговата страстна любов към теб, 

която действа като нагръдник от любов, пазейки твоето сърце със святи 



страсти във времена на изкушение и в трудните часове на живота (1 

Сол.5:8). 

 
Научаване да Разпознаваме Правилния Глас 

 

Бог ни призовава в пътища, за които никога не сме мечтали, въпреки 
това ние обвиняваме себе си толкова ужасно. Вероятно сте израснали 

толкова привикнали с непрестанната, обвиняваща преграда от врага, от 

собствените ви обвинителни мисли или критицизма на другите, на вас ви 
е трудно да знаете какво е да живеете без чувство за грях, неуспех и 

отхвърляне замъглило вашето сърце. Вие може да сте дошли до мястото 

да виждате себе си като провалили се, безуспешни и недостойни, но това 

не е начина, по който вашият възлюбен Господ ви вижда. 
         Аз имах един приятел пастор, който след 15 години служение 

направи някои грешки по въпроси с характера и посоката. За пет години 

след неговите грешки, той можеше да си представи Бог единствено като 
някой, който му беше разгневен, който постоянно го държеше в 

осъждение. Въпреки че доведе мнозина други при Господа през това 
време и носеше освобождение за неговите хора, той можеше да намери 
само осъждение в собствения си живот. Чрез времена на лично съветване 

и слушане на Словото и вярване в него, той започна да вижда себе си 
както Бог го вижда – страстно обичан и простен. Едва тогава той можеше 

да усети отново насладата, че Господ беше в него. 

         Когато гледате към Исус и поставите душата си да следва Него на 
всяка цена, един любящ поглед хваща сърцето Му и го отнася. “Пленила 
си сърцето Ми с един поглед на очите си!” Възкликва Той. “Аз Съм залят 

от твоето посвещение. Ти си толкова прекрасна, такъв извор на радост и 
наслада за Моето сърце!” 

         Всеки път когато Сатана идва за да обремени сърцето ти и да 
потисне духът ти, не му обръщай внимание. Следващия път когато 

сърцето ти насочва безмилостен, осъдителен пръст понеже не си 
съвършен и напълно зрял, просто се обърни и слушай нежния глас на 

Исус вместо това. 

         “Ти си толкова прекрасна, толкова красива за Мен, толкова 
напълно възхитителна,” ще Го чуеш да казва. “Ти си пленила сърцето 

Ми!” 

         И когато чуеш любящите, утвърждаващи думи на твоя Възлюбен, 
не отваряй устата си за да протестираш. Приеми ги. Вярвай им. Те 

наистина са истина. Неговото желание е да ти разкрие сърцето Си както 

ще видим след малко. 
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Тайната Градина 



 

Плененото Сърце на Бог: Част 3 

 
 

Възлюбеният е разкрил своето сърце на своята невяста, но той има да 

каже много повече. Съзнаващ, че невястата още не е готова за 
критичните изпити, които предстоят, възлюбеният продължава да 

уверява невястата, изразявайки своята голяма привързаност към нея. 

 
         Това е много важен духовен принцип, който има приложение за теб 

и за мен като вярващи. Познаването на Божията любов и привързаност 

ни подготвя да преживеем Неговата пълнота и да Му останем силни и 

верни във времена на преследване и изпитания. 
 

Екипиране и Призоваване Във Все По-Голяма Пълнота – Пес. на 

Пес.4:10-12 
 

         В Песен на Песните възлюбеният обсипва своята любов върху 
невястата си. Той описва качествата на своята узряваща невяста, 
казвайки колко превъзходно скъпоценни са нейните вътрешни мисли, 

думи и дела за него: 
 

Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто! Колко по-добра е от 

виното твоята любов, и благоуханието на твоите масла от всякакъв вид 
аромати! От устните ти, невесто, капе мед като от пита; мед и мляко има 
под езика ти; и благоуханието на дрехите ти е като миризмата на Ливан. 

Градина затворена е сестра ми, невестата, извор затворен, източник 
запечатан. 

-Пес. на Пес.4:10-12 
 

         По-рано, невястата каза на своя възлюбен, че неговата любов към 
нея е по-добра от вино (Пес. на Пес.1:2). Сега той втренчва поглед 

нежно и любящо в нея и обръща на обратно нейното изявление 

казвайки, “Колко по-добра от виното е твоята любов.” 
         Исус заявява, че нашата любов към Него е по-добра от вино – по-

добра от всички царства на света, по-добра от всички славни дела на 

Неговите ръце. Наистина, сърцето на Исус е напълно пленено от 
непоколебимото сърце, любящото предаване на Неговата църква на 

Него. 

         Възлюбеният намира чудесна наслада в своята красива невяста по 
три начина – нейния парфюм, сладостта на нейните устни, благоуханието 

на нейните дрехи. Има символично значение тук за теб и мен. 

 

Аромата на Мисли и Молитви Пред Трона 



 

         Миризмата на парфюма на невястата може да представлява 

нейният вътрешен мисловен живот, който се излъчва като прелестен 
аромат за Господа. Бог чува скрития вик на нашите духове, който никой 

друг не чува, и той се въздига като красив парфюм пред Него. 

Единствено Бог вижда тайните мисли и намерения на нашите сърца, 
когато ние копнеем да Му угодим, дори когато се проваляме духовно. 

         Във видението на Йоан записано в Книгата Откровение имаше 

златни чаши пълни с тамян държани от 24-те старци и 4-те живи 
създания. Тези чаши бяха “пълни с тамян, който е молитвата на 

светиите” (Откр.5:8). Викът на светиите към техният Възлюбен е като 

благоуханен тамян за Господа. 

         Аз обичам думите на Давид: “Ти си преброил скитанията ми; тури 
сълзите ми в съда Си; не са ли те записани в Твоята книга?” (Пс.56:8). 

Давид плачеше за собствените си провали, точно както аз плачех когато 

осъзнах какво причиняваше на Господа моят гняв и горчивина за 
служенето на другите. Но тези сълзи на покаяние и тъга бяха скъпоценни 

за Него. 
         Вместо да съдим себе си и другите християни, които са отслабнали 
или паднали, вие и аз трябва да осъзнаем, че сълзите на разбитите 

вярващи са много скъпи и скъпоценни за Бог. Когато отидем на небето, 
аз няма да бъда изненадан, ако има подобен разговор: 

         ”О, Господи, Ти знаеш, че съгреших и Те провалих хиляди пъти 

докато Ти служех на земята.” 
         “Да, това е истина,” ще отговори Господ. “Но това, което ти не 
осъзна е, че Аз чух стенанията и ридаенето на твоя дух когато Ме 

провали. Аз видях всяка сълза, която капеше по бузата ти.” 
         “наистина ли, Господи? Наистина ли имаш предвид това? Как може 

да съм бил толкова объркан? През половината време аз дори не бях 
сигурен дали ме обичаш или не. Понякога дори не бях сигурен дали аз Те 

обичам.” 
         “Знам това,” ще каже Той. “Аз можех да видя твоето объркване. 

Можех да усетя твоята болка. Но дори в най-тъмните ти, най-трудни 

часове, Аз виждах бушуващ малък пламък на любов към Мен дълбоко в 
твоя дух.” 

 

Твоите Поучителни Думи и Праведни Дела 
 

         Какво са млякото, меда и благоуханието на дрехите. Които 

възлюбеният споменава? Точно както млякото и меда спомагат за 
подхранване на телата, от устните капещи мляко и мед са поучителните, 

даващи живот думи на невястата, които подхранват вярата на младите 

вместо да ги укорява, клевети, критикува и да търси грешки. 

         Нейните благоуханни дрехи са праведните дела на служене. 



Деветнадесета глава на Откровение описва невястата готова за сватбата 

на Агнето. За нейните дрехи се казва: 

 
И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът 

е праведните дела на светиите. 

-Откр.19:8 
 

         Когато намерението на нашите сърца е да бъдем слуга, нашето 

служение отделя красиво благоухание в присъствието на Бог (2 
Кор.2:15-16). Нашето намерение да положим живота си за Господа, да 

разпънем собствената си себе-центрираност, се издига като приятен 

парфюм за Господа. 

 
Твоя Дух Е Запазен за Него 

 

След това, възлюбеният сравнява своята невяста със “затворена градина 
. . . извор затворен, източник запечатан” (Пес. на Пес.4:12). Много от 

градините в древния свят са били отворени за всички. Дори животните са 
можели да дойдат и да пият от техните течащи извори и фонтани. Но 
градината, която нейният любим споменава е заключена, частна градина 

запазена за царя. 
         Царската градина била едно специално място на удоволствие и 

почивка. Тя не е била предназначена за икономическа продуктивност 

както едно голямо поле за посев. Царят не е пресмятал какво количество 
рози е събирал от своята градина всяка година. Не, той отивал в 
градината си за да й се наслаждава, за да бъде освежен от нейната 

красота. 
         Пътувайки в Европа аз открих Палата Хасбург във Виена, че е 

такова място. Това беше една великолепна градина, която беше 
поддържана през годините строго за удоволствието на царя и неговото 

семейство. Напълно отделена със стена от останалата част от палата, 
градината е пълна с десетки хиляди красиви цветя. 

         Господ моли теб и мен да бъдем Негова заключена градина, Негово 

лично място на красота и наслада. 
         Сърцето на невястата не беше отворено за осквернения дух на 

света. Нейната градина беше заключена и запечатана единствено за 

нейния възлюбен. Тя никога не оставяше вратите да стоят открехнати 
така че чужденци или животни да могат да скитат в нея. Нямаше никаква 

табела “Запечатано.” Тя постоянно казваше не на неморалността, 

гордостта и алчността. Нейните дарове и помазание не бяха за 
продаване или за проституиране. Те бяха използвани единствено за 

удоволствието на нейния възлюбен. 

 

Предаден на Неговите Действия – Пес. на Пес.4:16-5:1 



 

         Когато възлюбеният обсипва своята любов върху нея, невястата 

избухва в един от най великите пророчески викове на Песен на Песните: 
 

Събуди се, северни ветре, и дойди южни, повей в градината ми, за да 

потекат ароматите й. Нека дойде възлюбеният ми в градината си и яде 
изрядните си плодове. 

-Пес. на Пес.4:16 

 
         Ние знаем, че северният вятър е студеният, остър зимен вятър, а 

южният вятър е топлият, освежаващ вятър, който идва по време на 

сеенето на семената и летния сезон на растеж. Невястата моли и за двата 

вятъра. Тя моли суровия северен вятър да духне върху нея за да разкрие 
това, което е в сърцето й, но тя също иска и благословението и 

освежаването на южния вятър. 

         Ние никога няма да надраснем нашата нужда от южните ветрове на 
благословение. Аз съм виждал свръх духовни хора, които мислят , че са 

по-посветени на Бог отколкото Той на тях. Чувал съм ги да се молят, “О, 
Боже, забрави благословенията. Аз просто искам пречистването и 
очистването.” 

         Нека да ви кажа, аз дори не съм слабо изкушен да кажа на Бог да 
забрави южните ветрове. Аз обичам благословенията, които текат с 

южните ветрове. Обикновено аз обръщам реда: “Изпрати южните 

ветрове, Боже! Изпрати южните ветрове! (И, о, между другото, върви 
напред  и изпрати и няколко северни ветрове.)” За разлика от мене, 
невястата постави това в правилния ред. Аз все още израствам. 

         Когато можем да се молим и за двата вятъра – Неговите действия и 
Неговите благословения – ние казваме, “Ако ме обичаш толкова много, 

аз знам, че е безопасно да бъда Твой. Аз дълбоко уповавам на Теб. Не се 
страхувам от трудни обстоятелства. Ти не даваш нищо, което отнема 

истинския живот. Ти пазиш всяка моя стъпка.” 
         Не бъркайте северния вятър с атаката на дявола. Ние трябва 

винаги да се съпротивяваме на неговите яростни атаки. Ние не 

предизвикваме неговите атаки. Това е абсолютна глупост, защото ние 
трябва винаги да се съпротивяваме на дявола и на неговите действия в 

нас. Но Бог може да използва атаките на Сатана за да укрепи нашите 

сърца. 
         Ние можем да уповаваме на нашия Възлюбен абсолютно. 

Следователно, не се страхуваме да се молим с тази молитва: “Обичам Те, 

Исусе. Искам цялата ми незрялост да си замине. Искам сърцето ми да 
бъде впрегнато с Твоето. Твоето наследство в мен е най-важното нещо в 

моя живот. Затова, събуди се, о, северни ветре!” 

         Невястата казва, “Повей в градината ми, за да потекат ароматите й 

. . . Нека дойде възлюбеният ми в градината си и яде изрядните си 



плодове” (Пес. на Пес.4:16, курсивът е добавен). Тя иска нейният 

възлюбен да получи своето пълно наследство от нейния живот. Това е 

молитвата на слугата: “Ела във всяка област на моето сърце, Господи. Яж 
с наслада плода на моя живот.” 

Издържане на Отхвърлянето от Други Вярващи – Пес. на Пес.5:6-8 

 
         Сега идва последния двоен изпит на девойката: Нейния възлюбен 

оттегля присъствието си, и хората я отхвърлят: 

 
Отворих на възлюбения си; но възлюбеният ми беше се оттеглил, отишъл 

бе. Извиках: Душата ми отслабваше когато ми говореше! Потърсих го, но 

не го намерих; повиках го, но не ми отговори. Намериха ме стражарите, 

които обхождат града, биха ме, раниха ме; пазачите на стените ми 
отнеха мантията. Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако намерите 

възлюбения ми, - то що? Кажете му, че съм ранена от любов. 

-Пес. на Пес.5:6-8 
 

         Това е вторият път когато нейният възлюбен я оставя. В трета 
глава, той я остави за да я привлече в покорство. Този път той оттегля 
своето присъствие за да е изпита. 

         Рано или късно, ти и аз също ще срещнем този двоен изпит. 
         Първият изпит е загубването на съзнателното присъствие на Бог, 

което толкова задоволява нейната душа. Това е временен изпит. Това 

оттегляне на Бог не се дължи непокорство, но по-скоро поради нейното 
покорство и желание за пълна зрялост. 
         Това е като че ли Господ казва, “Нека да те попитам, невясто Моя: 

Аз само източника на твоето задоволяване ли съм, или съм поглъщащата 
цел на твоя живот? Ще Ми служиш ли, ако няма никакви усещания? 

Когато Моето доловимо присъствие си отиде, ще кажеш ли, ‘Аз съм Твой 
верен слуга. Въпроса вече не е, че Ти Си мое наследство. Аз съм Твое 

наследство, Боже мой, и аз желае Ти да получиш максималното добро и 
слава от моя живот?” 

         Стъпка по стъпка тя върви в своето посвещение към своя 

възлюбен.той повече не е просто не е трамплин към по-добри неща. Той 
е станал величествената фикс идея на нейния живот. 

         Докато тя издържа първия изпит, изведнъж настава време за 

втория, и той е еднакво суров. Когато участваме в Христовите страдания 
и оставим всичко на Него, ние ще издържим неразбирането и 

отхвърлянето от други вярващи. Този път стражарят на града намира 

девойката, бие я и я наранява, и й взема облеклото. 
         Имало ли е близки християни – хора, на които сте посветили себе 

си – които някога да не са ви разбирали и да са се повдигали срещу вас? 

Без никаква оправдателна причина, обръщали ли са се някога срещу вас, 

наранявали са ви и са ви лишавали от вашата чест, място и функция 



сред други християни? Знаете ли какво е да стоите кървящи и голи, 

чувствайки се като че ли Самият Бог ви е оставил? 

         Аз го знам! Аз имах група пастори, които се повдигнаха срещу мен 
с фалшиви истории и лъжи, които разпространяваха из страната. Но дори 

в този момент Бог ми каза да бъда кротък и да понеса това. Ако 

търпеливо Го чаках Той да действа, той щеше да разкрие Себе Си като 
дори по-скъпоценен за мен отколкото друг път – и Той го направи. 

         За известно време, по време на ранните, себе-центрирани стадии в 

нашето развиване на свята страст на нас може да ни изглежда, че 
загубваме всичко, което първоначално ни е привличало към Него. 

Чудесните духовни усещания и страхотното усещане на Неговото 

присъствие понякога ще бъдат премахнати. Може да изглежда, че сме 

загубили нашето наследство в Него. После когато изглежда като че ли 
сме лишени от тези неща, чрез които сме можели да даваме плод за 

нашия Възлюбен, също може да изглежда, че Той е изгубил Своето 

наследство в нас. 
         Както Йов, тази девойка не знаеше, че изпита, който тя преживява 

щеше да бъде само за определен сезон. Но посред тези чувства на болка 
и нараняване, тя узряваше. Сякаш можем да я чуем да прокламира, “Аз 
не съм в това повече за себе си. Аз съм в това за теб, възлюбени мой. Ти 

си моята страст и моя дял.” 
         След това, ние откриваме тя да казва на Ерусалимските дъщери, 

които аз виждам като вярващи, които все още не са събудени за 

пламенност: “Ако намерите възлюбения ми, кажете му, че не съм 
сърдита. Не съм засегната поради това, че той се оттегли и позволи 
всичко това да ми се случи. Аз го обичам. Аз съм ранена от любов, не 

сърдита.” (Вж. Пес. на Пес.5:8.) 
         Когато Господ вижда този чудесен отклик в нас, дори докато ходим 

посред огненото изпитание, Той възкликва, “Да! Да, това е сърцето на 
Моята невяста!” 

         Отговора на девойката привлича вниманието на другите. “Какъв е 
твоят възлюбен, о, ти прекрасна между жените” питат те (Пес. на 

Пес.5:9). За мен, това е сякаш тези Ерусалимски дъщери, както жената 

на Йов, казват, “Защо си толкова силно вярна на твоя възлюбен? В края 
на краищата, виж какво позволи той да ти се случи. Защо не се 

предадеш, да прокълнеш Бога и да умреш?” (Вж. Йов 2:9.) 

         Според мен, от 10-ти до 16-ти ст. на 5-та на Песен на Песните 
съдържа най-очевидното изявление на любов в Божието Слово. 

Девойката стои гола и наранена пред своите обвинители и отговаря, 

“Възлюбеният ми е бял и румен, личи и между десет хиляди” (Пес. на 
Пес.5:10). После девойката продължава описвайки някои скъпоценни 

атрибути на своя възлюбен: неговата глава, коса, очи, страни, устни, 

ръце, тяло, крака, изражение на лицето и уста. Тя хвали 

превъзходството на това, което е той, безграничната красота на всичко, 



което върши. “Той е ослепително блестящ! . . . Това е възлюбеният ми и 

това е приятелят ми,” вика тя (Пес. на Пес.5:10, 16). 

         Тя се фокусира на реалността на величествена личност. Това е 
познаването на нейния възлюбен, което я стабилизира. Тя прелива в 

поклонение докато провъзгласява блясъка на неговата личност чрез тези 

десет атрибута. Нейният отговор не е отговор на обида за това, че той 
оттеглил присъствието си и е позволил отхвърляне от другите. По-скоро 

тя възхвалява неговото величие. 

 
Довеждане На Другите В Интимност С Него – Пес. на Пес.6:3 

 

         Какъв е отговора на другите когато виждат теб и мен да стоим 

напълно непоколебими в нашето предаване и непоколебимост в нашата 
привързаност към Исус дори посред страданието, отхвърлянето и 

преследването? Какъв е техният отговор когато виждат, че цената е без 

значение за нас и че ние сме напълно предадени на Исус без значение от 
това какво се изправя на пътя ни? 

 
Где е отишъл твоят възлюбен, О ти прекрасна между жените? Где е 
свърнал твоят възлюбен, - та да го търсим и ние с тебе? 

-Пес. на Пес.6:1 
 

         Присмехулниците и обвинителите спират да се подиграват, “Къде е 

твоят Възлюбен сега?” и започват да викат, “Ние също Го искаме!” 
         Когато Святия Дух разкрива повече и повече от личността на Исус 
на нашите сърца, нашето предаване ще се задълбочи, и все по-голям 

брой страстни вярващи ще бъде резултатът. Някои от тези току-що 
възбудени вярващи ще бъдат 16 годишни, някои 45, някои 92. Някои ще 

бъдат шофьори на камиони, а някои ще бъдат президенти на 
корпорации. Бог издига общество от вярващи, чието пламенно 

посвещение към Него ще вдъхнови останалата част от тялото на Христос 
и ще го подготви за голямата идваща жетва на души. 

 

Какво Може Да Покори Сърцето На Бог? 
 

Както възлюбеният в Песен на Песните, нашият Възлюбен вижда когато 

вярващите отговарят на жестоките изпити на живота с хваление и 
поклонение. Той е напълно залят от посвещението на Неговата невяста 

към Него: 

Хубава си, любезна моя, като Терса, красива като Ерусалим, страшна 
като войска със знамена. Отвърни очите си от мене, защото те ме 

обладаха. Косите ти са като стадо кози налягали по Галаад. 

-Пес. на Пес.6:4-5 

 



         “Отвърни очите си от мен,” вика нашият Възлюбен, “защото те ме 

завладяха!” Помислете за това! Богът на небето завладян. Никоя армия, 

никакво началство, никаква сила в небето или на земята не може да 
завладее Този, който измерва водите в шепите Си и разделя небесата с 

пръстите Си. Богът, който пресмята земната пръст, претегля планините и 

хълмовете на везни. Този, който изброява облаците и обръща зимата в 
пролет. Богът, който извиква всичките звезди по име. Само едно нещо 

може да завладее Божието сърце: страстната любов на Неговите хора, 

които казват да на Него. 
 

Продължаване в Развиването на Свята Страст 

 

Ние видяхме в красивата Песен на Песните, че когато нашият Възлюбен 
ни разкрива дълбочините на Своята личност, това откровение ни дава 

възможност да стоим здраво във времена на неприятности и изпитание. 

Когато започнем да схващаме Неговия величествен блясък и безгранична 
красота, ние не сме раздразнени когато не разбираме начина, по който 

Той ни води. Дори посред най-трудните, непоносими времена нашите 
устни преливат с хваление и поклонение към нашия Възлюбен. 
         Песен на Песните разкрива някои допълнителни истини относно 

страстното и привързано взаимоотношение на вярващия с неговия 
възлюбен. В Тренировъчния Център на Благодатта, нашата 

пълновременна лидерска тренировъчна програма в Metro Christian, аз 

поучавам много от тези принципи, включително следният: 
         Изтъкнато ни е, че след като сме стояли наистина за Исус в лицето 
на лъжливи обвинения и отхвърляне, Той Самият ще ни утвърди (6:4-13). 

Ние повече няма да живеем за наше удоволствие, но само за Негово 
удоволствие (7:1-10). 

         Когато се трудим с Него за да пожънем жетвата, други вярващи из 
народите на света ще започнат да обичат Исус както ние Го обичаме 

(7:11; 8:5). Той ще постави пламтящия печат на Своята любов върху 
нашите сърца (8:6-7). Посвещението и страстта, които Христос има за 

нас ще ни доведат до пълна зрялост и преливаща страст за Него. По този 

начин, Той получи Своето пълно наследство от нашия живот (8:8-14). 
         Точно както славата на един мъж е жена му, ние сме славата на 

нашия Възлюбен като Негова невяста, тази, която татко Му е дал от 

вечността. Ние ще царуваме и ще управляваме с Него. Ние ще бъдем 
най-ценното Му притежание! 

 

Песента на Нашия Възлюбен 
 

Нека да ви насърча да вземете Песен на Песните и да превърнете 

нейните стихове в молитвено размишление. Тази красива песен на 

божествена любов е вдъхновена когато ние започнем да разбираме 



пророческата природа на нейните думи. Те са живото променящи когато 

осъзнаем, че нашият Възлюбен също ги говори и за нас, заявявайки и 

рисувайки качества, които все още не са напълно развити в нашия 
живот. О, че Бог ни дава нови очи за да видим Неговото страстно, 

копнеещо сърце за нас докато ние все още растем, все още падаме, все 

още сме слаби по толкова много начини. 
         Никога не позволявайте истините в красивата любовна песен на 

Бог да бъдат забравени и да повехнат във вашите сърца. Пазете 

грижливо посланието за Неговата любов към вас. Исус ви се наслаждава 
и постоянно ви уверява дори във вашето несъвършенство и незрялост. 

Знанието, че Той е очарован от вашата красота изпълва сърцето ви с 

нова смелост и увереност. Разбирането на страстната личност на Бог ви 

екипира да се биете срещу врага и да събаряте лъжливите, обвинителни 
крепости, които той е издигнал в ума ви. Почиването в сигурното и 

уверено познаване на Божието пленено сърце и преливащата, 

непоколебима любов ще ви даде възможност да стоите безвредни, 
непоклатими и зрели във времена на неприятности или преследване. 

Разбирането, че мощните страсти в сърцето на самият Бог са източника 
на святата страст в собствения ви живот осигурява постоянното 
развиване на вашата страст за Него. 

         Както видяхте в Песен на Песните, Бог ви преследва с 
непреклонна, безпределна любов. Не позволявайте на тази истина да 

изстива във вашето сърце. Бог не е някаква мистична, мъглява сила, 

която обича масите, но не и личностите, чиято любов е фокусирана на 
огромното население, но не и на отделния човек. Вие служите на 
дълбоко, любящ, страстен Бог, чието сърце е пленено от красотата на 

вашето искрено посветено сърце.вие сте толкова красиви за Него, че 
спирате дъха Му! 

         Аз вярвам, че в идните години Господ ще освободи по-голямо 
откровение за Себе Си чрез Песен на Песните, пленяващата песен на 

Възлюбения към Неговата невяста. 
 

Боже, използвай Песен на Песните за да освободиш хиляди песни на 

хиляди езици. Нека Твоето любовно послание да бъде пято свежо всеки 
път! Нека откровението за Твоето пленено сърце да доведе Твоята 

невяста до пълна зрялост. 
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Познаването на Бог 
до Краищата на Земята 

 

В своята книга Пуританска Надежда Йан Мъри документира идването на 

едно съживление в Последното Време, давайки библейско доказателство 



за Пуританското убеждение, че световно съживление е поставено в 

Божия списък да се случи преди завръщането на Господа. 

 
Световно Съживление 

 

Авакум пророкува това славно съживление: 
 

Защото земята ще бъде пълна със знанието на славата Господна, както 

водите покриват морето. 
-Авак.2:14 

 

         Михей също го предрича: 

 
И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото 

име на Господа своя Бог; и те ще се настанят; защото сега той ще бъде 

велик до краищата на земята. 
-Мих.5:4 

         Не само, че всички народи ще чуят великото послание на 
евангелието, че Христос умря за тях. Те също ще видят демонстрирането 
на Неговата велика слава до краищата на земята в предадените животи 

на хората пробудени към страст и пламенност за Бог. 
         Описанието на Павел за славната църква е най-ясния и най-

специфичен пасаж наблягащ на този аспект на Божията цел за Неговата 

църква в последните дни. 
 
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък 

благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за 
назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите; 

докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия 
Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. 

-Еф.4:11-13 
 

         Когато Павел казва, “Достигнем до . . . познаването на Божия Син,” 

той не говори за първоначалното познаване на евангелието. Павел пише 
до вярващите в Ефес, уверявайки ги, че една от целите на служението на 

църквата е да води хората в познаване от опитност и интимност с Исус. 

Тези стихове заявяват много ясно, че църквата ще достигне до три 
специфични неща: 

 

1.единство на вярата 
2.интимно познаване на величието на Исус 

3.духовна зрялост 

 

 



         Божиите цели с църквата в този век не са завършени докато тези 

три неща не се случат: единство, интимност и зрялост. 

         Църквата ще бъде възстановена до тези три измерения преди 
Господ да се върне за да вземе Своята невяста при Себе Си. Бог е 

възстановявал различни истини за църквата за много години. Аз вярвам, 

че нашето поколение е свидетел на ново ускоряване на Божията 
активност за възстановяване. “Докле всички достигнем в единство на 

вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в 

мярката на ръста на Христовата пълнота” (Еф.4:13). 
         Някои хора гледат към Ерусалим, Израел, храмът или дори към 

антихриста тъй като стоят с очакване за идването на Господа. Или пък 

търсят съюза на 10-те нации или Общия Европейски Пазар за да 

определят времето на Господното идване. Аз вярвам, че най-важният 
белег за идването на Господа е възстановяването на църквата в 

единство, интимност и зрялост. 

         Част от възстановяването на църквата включва служения, които ще 
функционират за екипирането и изграждането на църквата в три 

измерения. През църковната история и общия курс на християнството, 
ние сме видели някаква мярка на тези служения винаги когато искрени 
хора са функционирали в тялото на Христос. Но ние сме близо да ги 

видим на световната сцена. 
 

Нова Мярка на Ревност 

 
Как ще дойде възстановяването на църквата? Как изкупените ще бъдат 
изпълнени с интимното познаване на Бог и погълнати от страстни чувства 

към Него? “Ревността на Господа на Силите ще извърши това” (Ис.9:7). В 
идващото десетилетие аз вярвам, че ние ще видим нова мярка на 

ревността на Господа на войнствата. На определеното време в 
съвършения план на Татко, Святия Дух ще изяви Своята ревност и 

усърдие за Исус по безподобен начин, освобождавайки пламенна страст 
за Божия Син. 

 

Възстановяване на Исус като Фокусната Точка на Изкуплението 
 

Църквата е фокусирана на многото привилегии от изкуплението – 

спасението, изцелението, целостта, чистотата, силата и властта. Но ние 
не сме наблягали на Исус в Неговата славна личност като фокусната 

точка на изкуплението. Църквата познава Исус изкупително като 

Спасител, но не и интимно като безкрайно славна личност. Църквата не е 
преживяла превъзходствата на Неговите божествени съвършенства. По 

много начини Исус все още е чужденец в Собствения Си дом. Все пак 

Словото на Бог заявява, че едно интимно разбиране на Христос и 

Неговите божествени превъзходства и съвършенства ще изпълни 



църквата. (Вж. Кол.2:2-3). 

         Исус говори със Своите ученици за Своето уникално 

взаимоотношение със Святия Дух: 
 

Ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви го 

изпратя . . . Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви 
известява. 

 

1.Йоан 16:7, 14 
Святия Дух е освободен в словото на Исус, и Той идва в този свят с 

дневен ред. На върха на Неговия списък от божествени дейности и 

отговорности е да прослави Исус Христос като изпълни чувствата на 

хората с Исус. Колко неотложно се нуждае църквата от това специално 
служение на Святия Дух. 

 

Разкриване на Исус на Църквата 
 

Когато Исус Христос е разкрит, глад за чистота и праведност е 
освободен. Какво извика Исая когато видя Господа издигнат нависоко? 
 

Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея 
между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на 

Силите. 

 
1.Ис.6:5 
Глада за чистота е един отговор на вярващия, който вижда Господа в 

Неговата слава. Друг отговор е да бъде погълнат от страст и ревност за 
Него, както беше Исая когато извика, “Ето ме. Изпрати мен!” (Ис.6:8). 

Исус не идва за църква, която скърца със зъби, бори се за да стои 
свободна от грях, тайно желае да може да се отдаде на малко 

неморалност, но се въздържа защото се страхува от това да не бъде 
хваната. Не, Исус идва за църква страстно и напълно посветена на Него 

– такава, която е свободна отвътре. Най-голямата мотивация за 

покорство на Господа е растящото откровение за това кой е Исус – 
Неговите страсти и удоволствия и безподобното великолепие в Неговата 

личност. 

         В Откр.6:12-17, Йоан описва отговора на естественото творение 
когато величествения, суверенен Исус стъпва отново в историята. Има 

голямо земетресение. Слънцето става черно като козяк. Луната става 

като кръв. Небесните звезди падат на земята. Небето изчезва като 
свитък когато се навива. Планините и островите се изместват от местата 

си. Цялото човечество, от най-големият до най-малкият, викат към 

планините и скалите, “Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на 

седящия на престола и от гнева на Агнето; защото е дошъл великият ден 



на Неговия гняв; и кой може да устои?” (ст. 16-17). Тази вселена ще се 

разтресе и навие защото Царят стъпва отново върху Своето творение за 

да го държи отговорно за неговото покорство към Него. 
         Кой е Господ, че да Го почиташ и да Му се покоряваш с цялото си 

време, пари и таланти? Кой е Господ, че да се противопоставиш на 

удоволствията, възможностите и позициите, които са извън Неговата 
воля за твоя живот? Кой е Той, че трябва да си гладен и жаден за Него и 

да отделиш време да Го търсиш прилежно? Той е великолепният Цар 

пълен с безграничен блясък и красота. Той е Господа, който притежава 
неограничена, величествена, суверенна сила над цялото творение! 

Подготовка за Идващото Съживление 

 

Толкова много християни днес се задоволяват да седят зацапаните 
прозорци на църквата в техните малки комфортни зони, безразлични към 

бедственото положение на невярващите извън вратата на църквата. 

Много вярващи са разочаровани и изцяло погълнати с личните си 
занимания, вместо да бъдат прилежни в молитвената стая за нуждите на 

другите. 
         Аз вярвам, че харизматичната църква е посред живот на криза. 
Нейните членове са доволни с това просто да направят добър живота си, 

с това да обичат Бог и да забравят за всички други. Много вярващи не 
желаят да предприемат никакви нови рискове или да се протегнат отвъд 

познатия комфорт на църквата за да занесат любовта на Бог на тези, 

които не знаят за нея. 
         Защо ние християните се излежаваме наоколо пасивно в 
собствените си малки комфортни зони, извън хармония със Святия Дух, 

пренебрегвайки мястото на молитвата и Божието Слово? Защо 
игнорираме Божиите подтици да се протегнем към изгубените и 

нуждаещите се? Защо правим компромис и се оттегляме? Какво правим? 
         Господа на неописуемия блясък и слава ще разкрие Себе Си на 

църквата. Това разкриване ще пробуди дълбок отклик на абсолютно 
покорство и привързаност. Ние никога няма да се върнем обратно в 

нашия компромис и пасивност. Тялото на Христос ще остави настрана 

своето плитко забавление. То няма да има нужда от празнотата, която го 
разсейва точно сега. То ще отхвърли себе-центрираното евангелие, с 

което е било хранено. То ще изгуби енергията си за борба, дребнави 

спорове и наранявания. 
         Аз вярвам, че идва велика жътва на души. Десетки хиляди ще 

бъдат прибавени към църквата в много от главните градове. Божиите 

хора трябва да бъдат готови, тъй като ние сме тези, които ще се 
погрижим за множествата, които идват. Историята разкрива, че ние ще 

възпроизвеждаме обръщенци според вида си. Ние ще предадем това, 

което имаме в тези нови вярващи. 

         Понякога откривам себе си молейки се, “Боже, не освобождавай 



напълно жътвата докато не освободиш нещо в Своята църква, което е 

достойно за предаване на множествата от нови обръщенци. Не 

позволявай да бъде родено друго поколение от лесно засягащи се 
християни, което страстно желае пари, сила, позиция и удоволствие. 

Моля Те, изпълни ни с по-интимно познаване на великолепието и 

красотата на Твоя Син преди да доведеш множество от нови вярващи, 
които да обучим – докато всички ние достигнем до единство, интимност и 

зрялост.” 

         Денят на духовната супер звезда свърши. Бог не е заинтересован 
от това да прави хора, служения или църкви известни. Той е посветен на 

разпространяване на славата на Неговия Син из нациите. Той търси 

вярващи, които са пламтящи със страст и посвещение към Неговия Син и 

които ще кажат, “Аз имам само кратък момент на земята. Моето 
гражданство е в небето, и аз искам да разпространя Твоята слава. Искам 

да пленя сърцата на хората за Теб!” 

         Бог крайно желае да даде на Своите хора по-голяма благодат и 
сила. Но аз вярвам, че Той ще запази по-голямата сила – по-мощното 

освобождаване на Святия Дух – за времето когато църквата търси да 
изяви богатствата на чудната личност на Христос (Еф.3:8). Той ще 
помаже и упълномощи вярващите, които се стремят да пленят сърцата на 

другите за Неговия Син – не за себе си. 
 

Целта на Помазанието 

 
Святия Дух иска да повлияе хората за Исус, на за най-вълнуващото 
служение в страната или за пастора с най-голямата сграда. Но много 

странно, Святия Дух помазва мъже и жени, които не прославят Исус в 
личния си живот. Той го прави през цялото време. 

         Когато моето служение беше оформено в средата на 70-те, аз 
поглеждах към някои от проповедниците и питах Господа, “Защо 

упълномощаваш тези евангелизатори, които възвишават себе си толкова 
открито?” Когато започнах да раста в Господа, аз почти можех да 

почувствам Святия Дух да ме предупреждава да имитирам Господа, не 

хора, и да бъда уверен в собственото си сърце. 
         Църквата в последните дни ще има неотстъпчива лоялност към 

личността на Исус. Ако някои от днешните служения имат тази лоялност, 

тогава им подражавайте. Но ако нямат, моля ви не се впечатлявайте само 
защото хората падат когато проповедника се моли за тях. Това не е 

достатъчно. Има нещо по-велико от това хората да падат когато се 

молим. Аз вярвам, че нещо от това може да продължи да се случва, но 
нещо повече, нещо далеч по-добро е на хоризонта. Ние също ще открием 

какво означава да живеем и да служим в едно преливане от нашето 

лично преживяване на задоволяващото познаване на личността на 

Христос. 



 

Една Постоянна Цел 

 
Копнеете ли да привлечете хората за Исус? Копнеете ли да Го 

прославите в личния си живот? Тогава ви увещавам да направите 

следващите стихове две от най-първостепенни молитви на вашия живот. 
         Започнете като се молите “Бог на нашия Господ Исус Христос, 

Бащата на славата, да [ми] даде дух на мъдрост и на откровение в 

познаването на Него” (Еф.1:17). Тогава вземете най-великата молитва на 
Христос, “любовта, с която Си Ме възлюбил да бъде в тях” (Йоан 17:26), 

и я направете лична. Молете се да обичате Исус както Татко Го обича. 

         Четете тези два стиха отново и отново. Размишлявайте върху тях. 

Записвайте си това, което идва в ума ви когато се молите с тях. 
Започнете да молите Бог да ви даде дух на мъдрост и на откровение в 

познаването на блясъка и красотата на Исус. Молете се да можете да 

обичате Сина както Татко Го обича. Когато Бог започне да отговаря на 
тези молитви, тогава вие ще се наслаждавате на живот пред Господа, 

който е напълно свят и чист. 
         Вие и аз трябва да постоянстваме докато сме “укрепени със сила 
чрез Неговия Дух във вътрешния човек” (Еф.3:16). Ние ще бъдем 

неспокойни докато не станем пленници на Бог. Ние няма да преживеем 
истински мир и задоволство докато Той не плени нашата любов и 

покорство. Като пленници на Неговата божествена цел, ние ще водим 

другите към страст за Исус и в пленничество на Него (Еф.4:8). 
         Аз ви увещавам да започнете да се изпълвате с познаването на 
красотата и удоволствията в Божията личност във вашия мисловен 

живот. Изгубете се в преследването на познаването на страстите и 
великолепието на Христос Исус. Провъзгласете Неговата чудесна 

личност. Помогнете на другите да дойдат до познаване на Него и да Му 
се покланят. През променливите сезони на вашето служение, и през 

окастрянето на някои плодоносни дейности и напъпването на нови, 
никога не позволявайте на тази постоянна цел да се променя. 

 

Поколението на Праведният 
 

Бог не е заинтересован в това да издига супер звезди така че те да могат 

да построят собствените си царства. Той е заинтересован от това да 
подготвя поколение от праведни вярващи изпълнени с величествения 

блясък и неописуемата любов на Неговия Син. Той е заинтересован в 

това да помаже поколение погълнато от желанието да направи името Му 
познато за народите. Това изисква Божията сила да разчупи и да смекчи 

твърдите сърца. Нека да погледнем един метод, който ще помогне. 
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Благословенията от Интимността 

 
 

 

Едни мои приятели останаха без деца след 23 години брак, много 
молитва, две главни операции за да се коригира заключението, 

безкрайни изследвания и манипулации и разноски и от хиляди долари. 

Отказвайки да бъдат и духовно безплодни, двойката решила отдавна да 
инвестира живота си в Божието царство служейки на другите. Съпругата 

заслужила докторат за да може да служи на Бога по-ефективно в своето 

призвание. Съпругът, успешен бизнесмен, станал сол и светлина в 

политическите служби, които той притежавал в метроплекса, където те 
живеели. 

         Бог ги изненадал. Една смела млада жена отменила аборта, който 

бил планиран за следващия ден, занесла термина на бебето си и го дала 
за осиновяване при раждането, с условието, че бебето ще бъде дадено в 

дома на християнска двойка, която ще отгледа детето за Бог. Досещате 
се. Чрез серия от Божествени съвпадения и намеси, моите приятели, на 
които дори имената им не са били в списъка за осиновяване защото те 

смятали, че са минали възрастта за осиновяване, били благословени с 
едно прекрасно малко момченце, само за няколко дни. 

         Приповдигнатата двойка разбрала, че попълването на всички 

законни документи за установяването на положението на детето като 
член на тяхното семейство било само начало. По-голямата задача лежала 
напред – установяване на дълбоко, сигурно взаимоотношение на любов 

между тяхното осиновено бебе и тях. Те знаели, че ще обичат техният 
малък син посветено без значение дали той някога ще отвърне на 

тяхната любов или не, но те започнали сериозно да спечелват любовта 
на детето като демонстрирали своята любов и привързаност към него. 

Къпан в атмосфера на любов, стабилност и много прегръдки и целувки, 
техният син бил картина на задоволство и сигурност. 

         Минало време, и един следобед докато двойката шофирала пред 

техния прекрасен дом, тяхното малко момче извикало, “Моята къща!” 
Това било истина. Всичко, което притежавали бащата и майката с 

усилена работа било завещано на него от момента, в който той станал 

член на тяхното семейство. Всичко, което те имали било негово. 
         После дошъл денят когато малкият син на двойката започнал да им 

връща тяхната любов. Баща му го целувал по бузата и прошепвал, 

“Обичам те,” точно както го е правил хиляди пъти. Малкото момче 
погледнало, усмихнало се и казало, “И аз!” Когато “И аз” накрая се 

развило в “Аз те обичам,” сочни целувки и безбройни прегръдки, този 

баща усетил нещо от това, което Бог трябва да чувства когато Неговите 

деца започнат да преминават от състоянието на себе-центрирано 



приемане и започнат да връщат любов на Него. 

 

         Можем ли някога да се надяваме да разберем дълбочината на 
любовта, която Бог е демонстрирал към нас като ни е направил синове и 

дъщери в Своя дом? Както Дж. И. Пакър пише в своята книга Познаване 

на Бог, “Новия Завет ни дава две мерки за да измерим Божията любов. 
Първата е кръста (1 Йоан 4:8-10); втората е дарът на осиновяването (1 

Йоан 3:1). От всички дарби на благодатта, осиновяването е най-

великата.” 
         Бог Бащата е осиновил теб и мен като Негови деца, давайки ни 

Себе Си като нашия любящ Баща и правейки ни сънаследници с Исус 

защото Той реши това, а не защото трябваше да го направи. 

Мотива за Духовен Растеж 
 

Какво най-добре мотивира едно дете да бъде като своите родители? 

Интимността ли е това, или любовта и почитта, или изолацията, или 
страха от вина? Същият принцип е истина в духовната реалност. 

Използването на грешни мотивации за да се насърчат вярващите да 
преследват интимност с Христос – страх, насилие, вина или манипулация 
– може да изглежда, че постигат бързи резултати, но тези резултати не 

са трайни. Дори духовни дисциплини като молитва, постене, изучаване 
на Библията и свидетелстване често водят до легализъм, гордост, 

несигурност или болезнено самонаблюдение, ако са преследвани с 

погрешната мотивация. 
         Християните понякога ще започнат да действат по-бързо, ако им се 
казва, че Бог е гневен и загубва интерес към тях или че те ще пропаднат 

жалко, изгубвайки всичко, което им е скъпо на тази земя, ако не станат 
дейни изпълнители и производители. Обаче, в дългото бягане, някои 

много искрени вярващи ще завършат повредени, обезсърчени и 
изгаснали понеже са изградили своя духовен живот на погрешни основи. 

         Сърдечното познаване на дълбоката Божия любов и пълното 
приемане на теб и мен като Негови възлюбени деца е най-добрата 

мотивация за устойчив духовен растеж. Както Павел обяснява на 

римските вярващи, “Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете 
пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: 

Авва Татко!” (Рим.8:15). Нашите духове викат и копнеят за повече от 

Него когато видим как любящо ни е осиновил като Свои деца, вместо да 
ни осъди. 

         Да бъдем вкоренени и основани в силната, сигурна Божия любов 

ни мотивира към по-голяма последователност, духовна страст и зрялост. 
Когато започнем да разбираме привързаността на Татко и цената, която 

Исус плати за да ни изкупи, нашите сърца се стопяват от посвещение и 

благодарност. Ние копнеем за по-пълно,по-интимно познаване на Бог и 

за общение сърце със сърце с Него. Ние желаем да станем мъдри деца, 



които носят радост на нашия Баща. Вместо да станем блудни синове или 

“черната овца” на Неговото семейство, ние искаме да се закачим за Исус, 

нашия по-голям брат, и да израстваме за да бъдем точно като Него. 
         Когато ти и аз преследваме интимност с Исус, ще стане явно, че 

сме Божиите царски деца. Ние ще изявяваме нашата семейна прилика 

чрез съобразяване с Христос. Ние ще се стремим да съдействаме за 
нашето семейно благополучие като обичаме нашите братя. Ние ще 

поддържаме честта на нашето семейство като избягваме това, което 

нашия Баща мрази, преследваме това, което Той обича и търсим 
Неговата слава. Когато развиваме интимност с Исус, от богатствата на 

Неговата слава ние ще бъдем “укрепени със сила чрез Неговия Дух във 

вътрешния човек” (Еф.3:16). 

 
Седем Благословения на Святата Страст 

 

Първата стъпка към преживяване на интимност с Исус е нашето решение 
да преследваме Него повече отколкото преследваме други добри неща 

като помазание, щастие и успех. Когато установите сърцето си да търси 
Господа, вашия живот ще започне да се променя по много начини. Ето 
няколко: 

 
1. Фокусирането на Интимността Измива Нашите Духове. 

 

         Исус възлюби църквата предаде Себе Си за нея “за да може да я 
освети, измивайки с водното измиване на словото, за да може да я 
представи на Себе Си църква” в славно великолепие (Еф.5:26-27). 

         Точно както вие или аз се нуждаем от ежедневна физическа баня, 
ние също се нуждаем и от ежедневна духовна баня за да махнем 

“нечистотата” и оскверняването. Ако на това му се позволи да се 
натрупа, то ще доведе до духовно безчувствие и нечувствителност в 

нашите духове. Вътрешната поквара като гняв, клевета, нетърпение и 
чувствителност оскърбява Святия Дух и прави нашите духове 

нечувствителни и неспособни да Му отговорят напълно. 

         Когато закрепим сърцата си на личността на Исус и общуваме с 
Него, Словото на Бог измива нашите духове. Оскверняването от нашия 

ежедневен контакт с падналия свят е измито. Натрупването на 

информация за Писанията и умственото дисциплиниране в часовете за 
изучаване на Библията никога няма да изчисти напълно вътрешния човек 

по начина, по който ще го направи посветеното, поклонническо 

размишление върху Божието Слово. В изучаването на Библията, ние 
натрупваме важни библейски факти и понятия. Но когато нашето 

изучаване на Библията води до личен диалог с Исус докато 

размишляваме върху Неговото изчистващо Слово, ние също ще 

преживеем растеж в духовен глад, чувствителност и близост с Него. 



 

2. Фокусирането на Интимността Защитава Нашите Души. 

 
         Ние никога няма да имаме истинска чистота без вътрешна 

привързаност към Исус. Външните дисциплини и стандарти за святост без 

посвещение към Исус – не правила и наредби – пази нашите души. Нека 
да споделя един практичен пример. 

         Когато страстта за Исус е изградена в нашите духовни основи, тази 

твърдост в нашите духове автоматично отблъсква чувствителните 
свръзки, които другите ни изпращат. Тя обръща посланието “Не, аз не 

съм на разположение.” Това силно, ясно послание се надига от нашите 

духове, пресичайки изкушението в самия зародиш. 

         Ние сме изпълнени с такъв копнеж и привързаност към Исус, че 
отказваме да бъдем въвлечени в чувствителни и погрешни 

взаимоотношения. Не става въпрос да се страхуваме, че можем да бъдем 

хванати. Не става въпрос да се страхуваме, че можем да бъдем 
посрамени и да изгубим честта си, позицията си, привилегиите си или 

дори помазанието. Ние имаме по-висши мотиви да се съпротивяваме на 
изкушението от това да се страхуваме от ПОМАГАНИЯ или от това да 
дойдем под божествена дисциплина. Нашите сърца са закриляни от 

нашата любов и страхопочитание към Христос. 
         Едно от най-големите великолепия на Христовата църква е нейната 

чистота.вярващия, който е дълбоко влюбен в Исус – душата, която е 

агресивно ангажирана в преследване на Него – е в състояние да 
побеждава изкушението. Това е истина дори в естествените 
взаимоотношения.не много хора са изкушавани да бъдат романтично 

въвлечени с някой друг вместо с новата си съпруга докато са на медения 
си месец. Повечето наскоро венчали се са толкова чувствителни за 

любовта, която споделят един с друг, че изкушението да имат връзка с 
някой друг изглежда абсурдна. От друга страна, пасивната душа скитаща 

се от фантазия към фантазия и без привързаност към Бог е уязвима за 
почти всяко изкушение, на което попада. 

         В нашето преследване на интимност с Исус, вие и аз трябва да 

осъзнаем, че чувствата ще идват и ще си отиват, люлеейки се от свята 
страст към духовна пустота. Ние ще имаме сезони на дълбока, пламенна, 

копнееща любов към Исус, когато се молим със силни чувства на 

вдъхновение. Но ние също ще преживеем и сезони когато се молим без 
никакво усещане за Божието присъствие. Въпреки това, когато 

упорстваме ние ще започнем да осъзнаваме, че дори сухите, безплодни 

сезони нашите сърца стават пламенни в зряла любов към Исус. Нашия 
фокус е на Исус, не на чувствата, които изглежда са избягали завинаги. 

         Както Павел заявява, “Най-голямата от тези е любовта” (1 

Кор.13:13). Любовта е нашият най-голям мотив. Тя е нашата най-голяма 

сила, радост, защита и постоянство. Нагръдника на Христовата любов 



към нас и нашата любов към Него е най-великата част от нашето духовно 

въоръжение. Само глупавите самонадеяни хора дръзват да влязат в 

духовно воюване без нея. 
 

3. Фокусирането на Интимността мотивира и Възпламенява Нашите 

Сърца. 
         Когато “сеем за Духа” (Гал.6:8), ние излагаме себе си на Божието 

присъствие без значение дали го чувстваме или не. Когато фокусирането 

на Него стане обичая на нашите души, ние получаваме чудесното 
помазание, за което се говори в Евреи, “Който прави Своите . . . 

служители огнен пламък” (1:7). 

Пламтящото сърце на Христос възпламенява нашите сърца. Огъня 

поражда огън. 
         Аз обичам стиха в Пес. на Пес., където възлюбеният говори на 

своята невяста и казва: 

 
Положи ме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си; защото 

любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята, 
чието святкане е святкане огнено, самият пламък на Господа. 
Пес. на Пес.8:6 

 
         Святият пламък е безпощаден и поглъщащ. Той ще възпламени 

фокусираната душа, въпреки че може да е пуста, и ще освободи дълбоки 

емоции на глад за Исус. Обаче, ако ние сме твърде заети, лесно 
засягащи се, огорчени или себе-погълнати, пламъка ще бъде намален. 
         Важно е да разбираме този принцип: Докато е истина, че 

лекомисления християнски живот ще направи огъня да умре ,това не 
означава, че Божията любов е намаляла към този вярващ. Вие и аз 

трябва да откажем да вярваме тънката лъжа на врага, че Божията любов 
към нас върви нагоре и надолу с нашите колебаещи се духовни чувства и 

постижения. Пламъка, за който говорим тук не представлява Божията 
любов и чувства към нас; той представлява нашата страст и ревност за 

Него. Ние можем да изгубим нашата страст за Исус без да изгубваме 

Божията любов към нас. 
 

4. Фокусирането на Интимността Задоволява Нашите Човешки Духове. 

 
         Интимността задоволява дълбокия копнеж в нашите духове. 

Хората, които са новородени не винаги са изпълнени с усещане за 

близостта на Бог. Едно ефективно служение произвежда задоволство, 
което идва чрез помагане на другите и чрез това да бъдеш полезен в 

Божието царство, но това не е постоянно, дълбоко задоволяване. Нищо 

освен интимно взаимоотношение с Исус няма да задоволи този вътрешен 

вик роден от Святия Дух. 



         Святия Дух може да дава духовни дарби на вярващите и да 

освобождава ползите от изкуплението върху нас, но нищо от тези неща в 

края на краищата няма да задоволи желанието в нашите духове за Самия 
Исус. Когато нашия духовен глад не е задоволен, вие и аз ще преживеем 

разочароваща досада и свято безпокойство. Божия Дух се опитва да 

раздвижи нашите духове да търсят повече от Бог. 
 

5. Фокусирането на Интимността Ни Освобождава От Несигурността и 

Стараха от Човека. 
 

         Интимността с Исус носи дълбока сигурност и почивка във 

вътрешния човек. Когато взаимодействаме по дълбок вътрешен начин с 

Него, ние растем в нашето знание, че сме приети и скъпи за Бог. Това 
знание прогресивно ни освобождава от чувства на несигурност и 

сплашващият, парализиращ страх от мненията или действията на другите 

срещу нас. 
         Фокусирането на Исус интимно ни води към познаването на 

Неговото сърце на утвърждаване. Това е абсолютно жизненоважно. 
Колкото и важно да е човешкото утвърждаване, то е печално 
незадоволително без Божието утвърждаване за нас. Това е знанието, че 

сме обичани, приети и оценени от Бог, което ни дава чувство за ценност 
и истинско себе-оценяване. Когато сме сигурни и уверени в Божията 

любов, ние израстваме от нашите страхове. Когато знаем, че Му се 

харесваме, критицизма и оскърбленията от другите няма да ни 
въздействат толкова лесно. “Доказването” на нашата ценност на другите 
спира да бъде доминиращата сила в нашето емоционално наваксване. 

Божието удоволствие и Неговата одобрителна усмивка са всичко, от 
което се нуждаем. 

 
6. Фокусирането на Интимността Изцелява Вътрешните Рани на Сърцето. 

 
         Аз вярвам, че съветването е част от процеса на емоционалното 

изцеление. Както почти всичко, което Бог възстановява за църквата, 

съветването и вътрешното изцеление са били злоупотребени и занесени 
в крайности в някои случаи. Но това не означава, че тези средства за 

служение трябва да са отбягвани. Лекарството за злоупотребата е 

правилна употреба, а не неупотреба. Обаче, ако едно наранено човешко 
сърце трябва да преживее истинска, трайна цялост и изцеление, тази 

личност трябва да бъде представена на Самият Изцелител и насърчена 

да изгради взаимоотношение на интимност с Него. 
         Човешките сърца могат да бъдат наранени по много начини. Почти 

ежедневно ние чуваме друга трагична история за сексуална, физическа, 

словесна или емоционална злоупотреба. Възрастта на жертвите варира 

от малки деца до възрастни. Човешката нехуманност към човека 



изглежда, че предизвиква всички граници. Обаче, когато мисля за този 

предмет на изцеление на вътрешни рани на сърцето, аз не мога да не 

мисля за моя брат, Пат. Малко човешки сърца са се справяли с по-тежки 
удари от тези, които сърцето на Пат претърпя след като стана инвалид на 

17 годишна възраст. После той загуби най-скъпата личност в света за 

него само след осем месеца по-късно когато татко умря. 
         Аз наблюдавах моя брат да се бори с един враг, който може да 

бъде по-лош от парализирането или смъртта, и аз го видях да побеждава. 

Моят брат отказа да позволи на горчивината да го победи. Мога да ви 
кажа това: Моят брат е герой на кураж. 

         Той все още е парализиран от врата надолу. Но духът на брат ми 

сега не е спъван от тежестта на себе-съжалението, омразата или 

горчивината. Много години до сега, Пат е обичал Исус със страст. През 
годините той е бил човек на молитва, носейки товарите на другите и 

издигайки нуждите им към Бог. Гледайки примера на моя брат това ми 

потвърди много, много пъти, че едно интимно взаимоотношение с Исус 
може да изцели всяка рана на човешкото сърце. 

         Как се изцеляват вътрешните рани на сърцето? Ние трябва да 
дадем всичко на Бог, включително нашата горчивина, себе-съжаление и 
желанието за отмъщение. Нашата скръб, гняв, срам и гордост – дори 

нашите надежди, мечти и амбиции – трябва да бъдат положени на Божия 
олтар, заедно с всичките ни права и желанието да управляваме 

собствения си живот. Исус Христос трябва да стане фокуса на нашите 

сърца – не нашите трагедии, нашето минало или всичко, което може да е 
било. Само Исус може да трансформира себе-съжалението в хваление 
или сълзите в триумф. Фокусирането на интимността с Исус изцелява 

вътрешните рани на сърцето. Живота на моя брат ежедневно 
потвърждава този факт. 

 
7. Фокусирането на Интимността е Ефективно Средство за Духовно 

Воюване. 
 

         Силата на духовното воюване е страст за Исус. Стратегията на 

врага е да ни премести от нападателност в отбрана, където ние се 
опитваме да отблъснем изкушението и греха чрез силата на собствената 

ни воля и решение. Той се страхува от нападателното християнство, 

което преследва личността на Христос и изпълва живота ни с цел. Ако 
Сатана може да ни отдели от нашата страст и от нашата цел, тогава ние 

ставаме пасивни и безцелни – лесна плячка за грях. 

         Нека да погледнем два духовни принципа илюстриращи мъдростта 
да се поддържа едно нападателно отношение когато се справяме с врага: 

Принципа на растене и смаляване и принципа на светлина и тъмнина. 

 

Принципа на Растене и Смаляване 



 

“Той трябва да расте, а аз трябва да се смалявам” (Йоан 3:30). Този 

принцип може да бъде приложен извън оригиналния си контекст, където 
Йоан позволи на служението на Исус да измести неговото. Той също се 

прилага за това как растем като личности. 

         Растежа в нашето познаване на Бог идва преди смаляването на 
нашето робство на тъмнина. Това е Божият божествен ред. Опитването да 

се смалим в грях когато Исус не е първо израснал в нас е трудно и 

неефективно. Когато познаването на Божията личност проникне в 
нашите човешки духове, това има освещаващ ефект върху нашите 

емоции. Когато Исус става по-реален за нас, неизбежния резултат е 

желание да дадем себе си на Него и смалим тези неща в нашия живот, 

които работят в опозиция на Него. 
 

Принципа на Светлина и Тъмнина 

 
Вярващите се борят с духовната тъмнина в своя живот с духовна 

светлина! Йоан говори за Исус от гледна точка на светлината: “В Него 
беше живота, и живота беше светлината на хората” (Йоан 1:4). Йоан 
продължава, “И светлината свети в тъмнината, но тъмнината не я 

схвана.” Тъмнината е изгонена от човешкия дух от светлината на 
откровението за Исус Христос чрез Божието Слово. Никаква тъмнина в 

живота на един искрен вярващ няма силата да надвие Неговата 

светлина. 
         Опитването да изгоним тъмнината от нашите сърца сами е 
разочароващо и безполезно, но когато личността на Христос ни е 

разкрита, и Неговата светлина влиза в сърцата ни, тъмнината бяга. 
Същото е истина за естествената светлина в една стая, защото тъмнината 

в стаята изчезва когато включим светлината. Ние не можем да изпразним 
тъмнината за да направим място за светлината. По-скоро, ние пускаме 

светлината да влезе, и тъмнината автоматично е надвита. Ние се 
изчерпваме като се опитваме да се приготвим и да направим място за 

повече светлина като се фокусираме на това да се опитваме да изгоним 

тъмнината. Вместо това, ние трябва индиректно да атакуваме тъмнината  
в нашия живот като се фокусираме на освобождаването на повече 

светлина. 

         Сатана не е сплашван от виковете и самохвалствата на вярващи, 
които нямат интимно взаимоотношение с Исус. Той знае, че докато 

тъмнината властва без да бъде предизвиквана и побеждавана в много 

области в техния живот, тези вярващи не представляват никаква 
истинска заплаха за неговото царство. Исус е Единствения, от когото 

Сатана се страхува. Ако вярващите не са изпълнени с реалността и 

познаването на Христос, Сатана знае, че е само въпрос на време докато 

те станат жертви, а не победители. 



         Сатана е обезпокоен от вярващи, които не са отвлечени от 

чистотата и простотата на посвещение на Исус. Той бяга пред меча на 

Духа когато е притежаван от мъже и жени, които имат история на 
вярност и покорство чрез тяхната интимност с Бог. Той е възпрепятстван 

от молитвите на благочестиви ходатаи, които пронизват тъмнината, 

изобличавайки и унищожавайки нейните крепости (2 Кор.10:5). 
         Исая заявява, “Око не е видяло друг бог, освен Тебе. Да е 

извършил такива дела за ония, които го чакат” (Ис.64:4). Няма значение 

колко слаби, несъвършени и незрели сме ние, ако установим себе си да 
търсим Божието лице и да Го чакаме, продължавайки да постоянстваме в 

молитва, Божията мощна ръка ще се движи в наша полза. Божествените 

дела са освободени дори в отговор на слабите човешки същества, които 

чакат Господа. 
         Фокусирането на интимността е мощно средство за духовно 

воюване, защото Сатана е спиран от страстта за Исус, чистотата и 

постоянстването в молитва. Най-слабият, незрял вярващ, който има 
сърце фокусирано на свята страст ще стане заплаха за царството на 

Сатана. 
 
Поканени към Интимност 

 
Когато продължаваме да се фокусираме на интимността с Исус, ние ще 

бъдем възнаградени и обогатени чрез освобождаването на тези седем 

свръхестествени привилегии в нашия живот. Нека да ги прегледаме още 
веднъж. 
 

1.Нашите духове ще бъдат измити от оскверняването чрез Словото на 
Бог. 

2.Нашите души ще бъдат укрепени срещу изкушението чрез нагръдника 
на вярата и любовта въздействаща нашите емоции. 

3.нашия вътрешен човек ще бъде мотивиран и възпламенен чрез 
освобождаване на божествен глад и ревност когато нашите духове са 

изложени на възпламеняващото сърце на Исус. 

4.Дълбокия вик в нашите духове за интимност с Исус ще бъде задоволен. 
5.Ние ще бъдем свободни от несигурност и от страха от човек. 

6.Вътрешните рани на сърцето ще бъдат изцелени. 

7.Ние ще бъдем екипирани за духовно воюване. 
 

 

Изборите са рязко очертани: страст или пасивност? Победител или 
жертва? Благословения или безплодие? 

         Вие и аз сме поканени да преследваме една личност активно, 

защото интимността не идва случайно. Интимността идва чрез глада и 

копнежа на нашите сърца и чрез сеене за Духа. Когато сме гладни и 



жадни за Исус, търсейки Него и прекарвайки време в Неговото 

присъствие, ние ще се влюбим в Него. 
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Взиране в Трона на Бог 
 

Мога да изобразя това сега: момента във вечността хиляди години след 

сегашния момент когато един изкупен светия се обръща към друг и 
казва, “Спомняш ли си земните години когато се борехме със 

сладострастието, алчността и гордостта? Когато нашите души бяха 

постоянно безпокоени от похотта на този настоящ свят?” 

         “Да, спомням си всичко точно. Как сме могли да позволим на 
такива временни желания да ни отдалечат от Бог е трудно да си го 

представя. Всеки от нас от Адамовата раса, от първото поколение до 

последното, е инвестирал и изградил своя живот около несвяти желания 
и удоволствия, които траят само за един кратък момент.” 

         Това изглежда толкова абсурдно поглеждайки назад, нали? Какво 
сме правили, обичайки страстните удоволствия на падналия век? Какво 
сме мислили, инвестирайки нашите емоции в напразни копнежи, 

продавайки душите си за пари и постоянно борейки се за да докажем 
себе си? 

         ‘Погледнете това. Бога на този свят върши своята работа добре, 

заслепявайки толкова много от нас и по този начин помрачавайки 
вечните реалности. Греха винаги е бил банкрутирала система, а ние 
нямаме разума да разберем това. Ако само бяхме взели мъдростта и 

истината намиращи се в Книгата на Господа, ние бихме видели 
предупреждението на Святият: ‘Светът преминава, и неговите похоти; а 

който върши Божията воля, пребъдва до века’” (1 Йоан 2:17). 
         Мислите ли, че идеята за разговорите в небето за нашия живот на 

земята е невероятна? Аз не мисля, че ще бъде твърде изненадващо, ако 
чуем толкова много дискусии във вечността. 

         Една от причините, поради която обичам книгата Откровение е 

защото тя поддържа нашето време и цел тук на земята в ясна 
перспектива. Тя излага такива удивителни контрасти: небе и земя, време 

и вечност, зло и добро, илюзия и реалност, лъжи и истина, царството на 

светлината и царството на тъмнината. Четенето на книгата Откровение е 
мощно напомняне, че този свят преминава. Тя поставя нашия фокус на 

идващия свят, вместо на Лоу Стрийт. Тя ни напомня за един вечен трон в 

небесата. Тя разкрива величието и вечността на Този, Който седи на този 
трон и неописуемия блясък на славната личност, която седи от дясната 

Му страна. Откр.1:3 дори обещава благословение върху тези, които четат 

книгата, отваряйки сърцата им за нещата написани в нея и се стремят да 

се вслушат в тях. 



 

Взиране в Трона на Бог 

 
В миналото когато се молех аз се чувствах като че ли се молех на 

въздуха – на някакво мъгляво същество, далеч отвъд схващането на 

моята същност. Аз имах усещане на несвързаност, без никакво истинско 
усещане, че се моля на реална личност. 

         Но моя молитвен живот беше трансформиран и обогатен чрез една 

проста молитвена подкрепа, която открих преди няколко години. Аз я 
нарекох “взиране в Божия трон.” 

         Йоан описва сцената в небето, където се възкачват нашите 

молитви. Той ни казва какво се случва когато издигаме гласовете си и 

казваме, “Татко, аз Те обичам.” Той обрисува словесна картина за 
обстановката, в която нашите искания и молби отиват. Това описание на 

Божия трон, Господ Исус, четирите живи същества и 24-те стареи беше, 

което значително промени молитвения ми живот. 
         Както Тозер казва, “Ние трябва да практикуваме изкуството на 

дълго и любящо размишляване върху великолепието на Бог,”  което е, 
почтително размишление за Божието същество. Аз взех неговия съвет и 
започнах да размишлявам върху великолепието на Бог. Тогава беше 

когато четвъртата глава на Откровение се отвори за мен. 
         За да подпомогна моето размишление, аз изучавах Откр.4 фраза по 

фраза, използвайки самата Библия като мой коментар. Особено в 

писанията на Данаил и Езекиил аз открих подобни словесни картини, 
които правеха сцената, която Йоан описва дори по-жива. (Вж. Дан.7:9-
10, 13; Езек.1; Мат.19:28; 3 Царе 22:19; Откр.5; 15:2; 20:4; Фил.2:5-

11). Когато продължих моето изучаване, личността на Бог, небесната 
тронна зала и това, което се случва там когато ние се молим и се 

покланяме и пеем хваления на Бог стана повече и повече реално за мен. 
         Това не е някаква фалшива Ню Ейдж техника за зрителна 

представа. Изобразяването на страхотната сцена, която Йоан описва в 4-
та глава на Откровение ми помага да се наслаждавам на свято 

взаимоотношение с Исус. Вместо да “се моля на въздуха,” аз често 

фокусирах мислите си на любящата, величествена личност седяща на 
Своя славен трон и говорех в Неговото сърце. 

         В Откр.4:1 Йоан казва, “След това погледнах и видях, ето врата 

отворени на небето” (NKJV). Във видение възрастния апостол можеше да 
се взре директно в сърцето на небесната тронна зала. Прочетете 

неговото страхотно, засвидетелствано с очите му описание: 

 
Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше 

поставен на небето, и на престола седеше Един. И седналият приличаше 

на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, на глед като 

смарагд. И около престола имаше двадесет и четири престола, и видях, 



че на престолите седяха двадесет и четири старци, облечени в бели 

дрехи, и на главите им златни корони. И от престола излизаха 

светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени 
светила, които са седемте Божии духове. И пред престола имаше като 

стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него 

четири живи същества . . . И четирите живи същества, имащи по шест 
крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре; и те не престават денем и 

нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщий, Който бе и 

Който е, и Който ще бъде. 
-Откр.4:2-6, 8, NKJV 

 

         Ето картина на трона на благодатта (Евр.4:16). Това не е трон на 

легализъм или религия. Бог е поканил всички Свои хора да дойдат пред 
този трон за да могат да получат милост и да намерят благодат в тяхното 

време на нужда. Но той е много повече от това. 

         Този трон е една вечна реалност. Той няма да стане реален когато 
ние отидем на небето и го видим за първи път – той е реален сега. Той 

не съществува само защото ние сме в нужда, защото той е съществувал 
от вечното минало. Той е бил закрепен в небесата преди дори небесата и 
земята да са били създадени. 

         Завършеното дело на Исус Христос на кръста направи възможно за 
слабите, разорени хора да идват свободно пред този трон, без 

осъждение. 

         Бог Бащата възкреси Христос от мъртвите, постави Го от дясната 
Си страна в небесни места, постави всичко в подчинение под нозете Му и 
Го даде като глава над всичко за църквата, която е Неговото тяло 

(Еф.1:20-23). Господ Исус може да спасява вечно онези, които се 
приближават при Бог чрез Него, тъй като Той винаги живее за да 

ходатайства за тях (Евр.7:25). 
         Духът на Бога постоянно вика светиите на земята да живеят пред 

трона. Един ден ние радостно ще хвърлим короните си пред този трон. 
Тези корони представляват нашите духовни постижения когато ходим 

пред Господа в покорство и съдействаме на благосклонната работа на 

Святия Дух в нашия живот (Откр.4:10). Но първо ние трябва да се 
научим да хвърляме сърцата си пред него в посвещение и страст  за Сина 

на Бог. 

 
Намиране на Предназначение за Нашия Живот 

 

Този трон, пълен с благодатта на Бог, е най-страхотното място в цялото 
съществувание. Той вечната основа на целия създаден ред. Той е 

центъра на всичко. Той е целта за всичко, защото Този, който е създал 

всичко седи на трона, и всичко съществува за Негово удоволствие 

(Откр.4:11). 



         Когато застанем пред Него на съдийския престол, това, което Той 

мисли за нас ще бъде единственото нещо, което струва. Когато разбрах, 

че единственото нещо важно в моя живот е това, което Бог мисли, че е 
важно, тогава имах по-лесно схващане на предназначението за моя 

живот. 

         Нашия живот има предназначение само когато го разберем с 
отношение на покорство към Христос Исус, който седи от дясната страна 

на Татко. Ако загубим нашия фокус върху Него, тогава ние загубваме 

нашата връзка с реалността, целта и реда. Ако загубим нашето виждане 
за трона на Бог като центъра на всичко, за което живеем, тогава ние 

загубваме нашият баланс и стабилност. Ние загубваме причината си да 

издържаме трудности. Ние изгубваме нашата мотивация да благославяме 

враговете си. Ние изгубваме истинската причина защо Бог ни дава добри 
неща. 

         Когато загубим съзнанието за Бог нашия Баща на този трон с Исус 

седящ от дясната Му страна, тогава нашите проблеми стават 
непреодолими в нашето мислене. Отчаянието може да бъде невероятно. 

Ние забравяме, че всичко друго преминава, и нищо няма никакво 
значение, смисъл и предназначение извън реалността на личността 
седяща на този трон. Всичко друго е временно, с изключение на нещата, 

които Го удоволстват. 
Семейството на Бог 

 

Забележете как ангелите и 24-те стареи се обръщат към Бог. те се 
отнасят към Него като “Господ Бог Всемогъщи, който бе и който е и който 
ще бъде!” (Откр.4:8); “Този, който седи на трона” и “Този, който живее 

до вечни векове” (Оркт.5:13-14). 
         Но Исус учи  да се обръщаме към Него като “Татко”: “А вие се 

молете така: татко наш . . .” (Мат.6:9). 
         А Павел ни напомня, че ние сме приели дух на осиновение като 

синове, чрез който викаме, “Авва, Татко” (Рим.8:15). 
         Ангелското множество не Го нарича “татко наш.” Само Исус и 

новородените вярващи – осиновените синове и дъщери на Бог, които са 

влезли в благословеното взаимоотношение Баща-дете с Бог единствено 
въз основа Христовото синовничество – имат привилегията да Го наричат 

“Авва, Татко,” което се превежда, “Татенце, Татенце.” 

 
Поклонническо Общество 

 

Исус каза да се молим Неговата воля да се върши на земята както е на 
небето (Мат.6:10). Божието общество на земята – църквата, семейството 

на Татко – е част то едно по-голямо общество, което е вече в небето. 

Божието общество на земята трябва да живее както Божието общество в 

небето. 



         Божието общество в небето е изпълнено с поклонение и обожаване 

на Него. Те осъзнават и се взират във величието, красотата, прелестта и 

блясъка на Исус на Неговия трон. Те дълбоко обичат Божия Син. Те се 
взират в Този, който е на трона на благодатта. Църквата на земята също 

трябва да бъде страстно, поклонническо общество съществуващо за да 

предаваме себе си напълно на Божия Син. Целта и на небесното Божия 
общество и на земното Божие общество започва и свършва с поклонение 

около трона. 

         Тъжен факт е, че много християни рядко идват пред трона. Това не 
означава, че тези вярващи са духовно провалили се. Това не означава, 

че те са незаинтересовани или безразлични към Бог. Много искрени 

вярващи копнеят за по-задоволяващо взаимоотношение с Бог и са 

ревностни да преживеят Неговото присъствие. Но това означава, че 
техният живот не е бил обогатен от благодатта на Бог идваща от трона. 

Вместо да живеят в контакт с Величествения, който седи на трона, 

мнозина в тялото на Христос пренебрегват и не зачитат тази свещена 
привилегия. 

         Някои вярващи се фокусират на трона на Бог, съзерцавайки 
Неговата слава и великолепие, за няколко кратки минути по време на 
поклонението в неделя сутрин. Но много християни са нечувствителни, 

че Бог копнее да преживеем и да вкусим от поклонението  пред Неговия 
трон сега – преди да отидем на небето. Следователно, днешната църква 

носи болезнени рани и отвратителни белези, които са резултатите от 

нашето невежество и нехайство. 
         Вярващото общество не функционира правилно когато ние 
пропускаме да докоснем Божието сърце, и следователно загубваме 

нашето интимно взаимоотношение с Него. 
         Ако аз се наслаждавам на Господа, аз мога да се чувствам 

пренебрегнат от другите, но това не ме безпокои. Но ако аз не се 
наслаждавам на интимността на Неговото присъствие, аз съм много лесно 

раздразняван. Когато това се случва, аз отивам на някое спокойно място 
за няколко часа и потапям себе си в такива класики като Тозер, 

Пуританските писания или дори Песен на Песните. Тази практика е като 

лекарство, което ме освежава и ме прави щастлив. Каквото и да ме е 
безпокояло повече не е товар. 

         Без личността на Господ Исус като нейния централен фокус, без да 

се наслаждава на Господа и да има нежно сърце, църквата не може да 
функционира като динамично общество служейки си един на друг в 

дълбоко взаимоотношение. Борбата и разделението следват когато 

вярващите се опитват да се приближат един до друг без също да се 
приближават до Исус. Единствения начин Божието общество на земята да 

функционира по предназначение е Христос да бъде центърът. Обаче, ако 

вие и аз загубим този фокус, нашето отчаяние може да бъде изцелено, 

ако дойдем в молитва пред Божия трон на благодат и хвърлим сърцата си 



пред Него. 

         В своето видени, апостол Йоан описва 4-ри живи същества 24 

стареи падащи пред Господ Исус, Божието Агне, “като всеки държеше 
арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите” 

(Откр.5:8). Аз вярвам, че арфите говорят символично за нашето 

поклонение, а благоуханния тамян се отнася за нашите молитви 
издигащи се пред Божия трон посред неизброимите ангели. 

         Дадено е едно описание на покланящи се вярващи стоящи пред 

стъкленото море, което е смесено с огън (Откр.15:2). Ние говорим в 
Божието сърце докато Той радостно ни слуша от Своя трон. 

         Аз започнах да осъзнавам, че когато се молим, Бог не иска да 

говорим с безразличие и равнодушно на въздуха като че ли на никого. 

Той иска да говорим в Неговото сърце. Затова, когато се моля, аз говоря 
на реална, славна личност, давайки моята хвала, поклонение, молитви и 

себе си директно на Него. Аз си се представям стоящ пред това стъклено 

море пълно с огън докато се взирам в трона обграден от дъгата. Когато 
го правя, моите мисли и чувства се променят. 

         Проблемите ми не изчезват ненадейно, но начина, по който мисля 
и се чувствам относно тях се променя в по-правилна, балансирана 
перспектива. Аз откривам, че писателят на песента е бил прав в края на 

краищата: Земните неща наистина силно избледняват в светлината на 
Неговата слава и благодат. 

         През двете десетилетия от това време, аз съм продължавал тази 

практика на взиране в трона и общувайки интимно с една страхотна, 
безкрайно любяща, благосклонна личност. 
         Тъй като ние седим в небесни места с Христос (Еф.2:6), да се 

научим да говорим директно в сърцето на реалната, славна личност 
седяща на Своя трон в небесата е една от най-съществените движещи 

сили за вдъхновение на молитва. 
         Стремейки се да помогна на другите да израснат в своя молитвен 

живот, аз съм поучавал и съм водил молитвени събрания редовно за 
повече от 15 години. Почти всеки ден за 10 години аз съм водил 

молитвени събрания в нашето църковно тяло, и за почти 5 от тези години 

по три пъти на ден – сутрин, обед и вечер. 
         В тези събрания аз понякога давам кратко учебно послание и 

модел на молитва за присъстващите. После различни хора от моя 

лидерски тим могат също да се молят, следвайки модела, който току-що 
съм поучавал. 

         Средно от 20 до 30 различни хора идват на всяко събрание. 

Всъщност, аз насърчавам всички в църквата да идват поне веднъж 
седмично. 

         През последните 4 години когато съм бил у дома, аз все още съм 

водил три молитвени събрания на ден по различно време през 

седмицата. И докато пътувам аз поучавам за лична молитва и общо 



ходатайство за съживление. 

         Това наблягане на молитва е нещо, което Господ е наредил за нас 

като църковно тяло. Но поради това, ние сме станали недостатъчни в 
други служения. Ние сега наблягаме на малки групи за пасторска грижа 

и евангелизиране, и забелязваме западане в посещението на 

молитвените събрания. И това е ОК. Когато идва нарастване в една 
област, смаляването е неизбежно в друга. 

         Много хора са ми казвали през годините, че чрез това да бъдат 

предизвиквани да познават личността на Бог и да имат пламенно сърце 
за Него, страст се е събудила в сърцата им. Дори хора с нечувствителни 

сърца са били повлияни. 

         Моята молитва е повече и повече пастори да проповядват това 

послание и повече членове на тялото на Христос да отворят себе си за 
него. 

         За последните 20 години аз преднамерено съм отварял сърцето си 

като съм слушал касети и съм чел книги от хора, които наблягат на това 
послание. Преди години един проповедник на една касета ме предизвика 

да чета Живота на Дейвид Брайнърд от Джонатан Едуардс. Едуардс бил 
известен теолог живял през 17 век в Америка. Брайнърд служил като 
мисионер на американските индианци през 1740. книгата се превърна в 

най-влиятелната книга, която някога съм чел извън Библията. 
         Книги за атрибутите и личността на Бог, като тези от А. У. Тозер, А. 

У. Пинк и Дж. И. Пакър, творбите на Джонатан Едуардс и молитвените 

класики на Пуританите могат да помогнат да се събуди страст във вашето 
сърце. 
 

Небесната Тронна Зала 
 

Ние сме поставени в небесни места с Исус (Еф.2:6). Представяли ли сте 
си някога, че седите в тронната зала докато се покланяте и 

ходатайствате? Понякога аз прошепвам, “О, как Те обичам, Господи. Дай 
ми да видя Твоя славен трон.” После, без да казвам и дума, аз просто се 

взирам в страхотната сцена, която апостол Йоан и другите святи мъже са 

описали за нас. 
         Погледнете с мен поразителното зърване, което Словото на Бог ни 

дава във този видим свят, който управлява нашия видим свят. 

Представете си един могъщ трон, потопен в пламъци, стоящ в небето. 
Представете си неописуемо славната личност с коса като чиста вълна и 

дрехи бели като сняг, седяща на този трон. Неговия изглед е като 

сияйна, ослепителна светлина на светло зелен яспис и огнено червен 
сардис. Представете си яркия свод, който изглежда като дъга смарагд  

обкръжаващ целия трон. Това Негово сияние, като изгледа на дъга в 

облаците, е изгледа на подобието на Господната слава. 

         Наблюдавайте блестенето на светкавиците и слушайте тътените и 



ехтежите на гърмовете излизащи от трона. Взирайте се в 

страхопочитание в течащата огнена река пред Него. Представете си 24-

те по-малки трона обграждащи  големите тронове отдясно и отляво и 24-
те стареи облечени в бяло и носещи златни корони, които седят на тези 

тронове. 

         Пред трона на Този, който живее вечно във вечността, си 
представете пламъците на 7-те горящи светила – седмократния Божий 

Дух – отразяващи се в едно огромно стъклено море като кристал, 

смесено с огън. Величествения, ослепителен простор на това чисто, 
стъклено море отразява цялата сцена, създавайки огледален образ. 

         Дан.7:9-10 описва една огнена река течаща от Неговия трон 

изглеждащата като стъкленото море, което е смесено с огън (Откр.15:2). 

Представете си четирите, шесткрили, живи същества кръжащи около 
пламтящия трон. Те са пълни с очи отпред и отзад, което изразява 

интелигентност както за това, което е отпред така и за това, което е зад 

тях. Чуйте как ден и нощ тези същества никога не спират да прогласяват, 
“Свят, свят, свят, Господ Бог Всемогъщий, който бе и който е и който 

идва!” (Откр.4:8). 
         Музика! Чувате ли музиката? Нека вашата душа да погълне всяка 
нота докато 24-стареи дрънкат със своите арфи и пеят славна песен на 

поклонение на Исус, Божието Агне. Чуйте мощният рев на хвала издигащ 
се от множествата и множествата ангели от всяка страна на трона когато 

те заедно викат, възхвалявайки Агнето, което беше пожертвано за нас. 

         Вижте! Виждате ли Го! Исус е там от дясната страна на Своя Баща. 
Неговата красота и блясък са неописуеми. Той те приветства при трона 
на благодатта, усмихвайки се и канейки те да дойдеш. Големите 

множества ангели се разделят за да ти позволят да минеш, защото те 
стъпват нежно настрани когато видят някое дете на Бог да приближава. 

         Откр.15:2 описва мястото, където ние стоим при стъкленото море 
смесено с огън. Ние стоим тук когато говорим в Неговото сърце. 

         Това е сцената, в която аз започнах да принасям моите молитви. И 
ти също можеш да влезеш в тази сцена в молитвения си живот. 

         Когато отиваме там, ден след ден, година след година, нашия 

живот е обогатен; нашите духове са укрепени; и умовете ни са обновени. 
Ние сме изчистени от земните замърсявания, и душите ни са 

възстановени. Безплодните, временни земни неща загубват влиянието си 

над нас когато ги виждаме от гледната точка на този вечен, невидим 
свят. И в течение на времето ние сме променяни – трансформирани – от 

слава в слава. 

 
Петкратен Отговор 

 

Йоан описва пет специфични действия, които са извършвани от четирите 

живи същества и 24-те стареи в отговор на личността седяща на трона: 



 

И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на 

Този, Който седи на престола и живее до вечни векове, двадесетте и 
четири старци падат пред седящия на престола, и се кланят на Онзи, 

Който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, 

казвайки: Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, 
почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля всичко е 

съществувало и е било създадено. 

-Откр.4:9-11, Курсивът е добавен 
 

         Забележете величествената активност около трона на Бог. 

Четирите живи създания дават на Бог слава, почит и благодарение. 24-те 

стареи Му дават поклонение и полагат короните си пред Него. 
         Аз не претендирам да съм хванал пълното определение на тези 

думи и фрази. Но вярвам, че ние трябва да отделим време за да 

разгледаме петте отговора изтичащи от сърцата на живите създания и 
стареите когато те се покланят пред Бог на Неговия трон. Помислете за 

съответните изводи на тези 5 отговора за вас и мен като вярващи днес. 
 
1. Даване Слава на Бог 

 
Първо, четирите живи създания постоянно дават слава на Бог. Какво 

означава да “даваш слава на Бог”? Как можем вие и аз да Му даваме 

слава? Павел каза, че ние “се хвалим в Христос Исус” – ние се радваме и 
се наслаждаваме в славното свещеничество на Исус (Фил.3:3). Когато 
даваме на Бог слава, ние изразяваме страстно обожание, святи чувства 

изпълнени с желание за Бог. 
         Аз вярвам, че Господ ми показа, че Той ще даде един дар на 

църквата, и в САЩ и по света. Виждам това да се случва в книги, на 
семинари и лидерски конференции по света. 

         В идните години, Той ще издигне лидери, които познават Неговата 
личност от преживяване на Него в собствения си живот. Мъже и жени, 

които са изпълнени с екстравагантна обич към Исус ще изплуват и ще се 

издигнат на места на лидерство. Както Павел, те също ще се “хвалят в 
Христос Исус.” Те ще прогласяват Божието Слово и ще водят другите 

вярващи в страстни чувства към Божия Син. На Бог ще Му се дава слава 

от църква изпълнена със святи чувства към Него. 
 

2. Даване Почит на Бог 

 
Въпреки че познаха Бога, те не Го прославиха като Бог. 

-Рим.1:21, NKJV 

 

         Какво означава да даваш почит на Бог? Ние Го почитаме с нашето 



страхопочитание и хвала. Ние също почитаме Бог с живот на радикално 

покорство, който поддържа нашите желания да Го прославяме със сърце 

на святи чувства. Това означава да оставим настрана личните си планове 
за да се покорим на Него с целите си сърца. Ние демонстрираме 

смиреното си посвещение, нашето уважение и безценната ценност, която 

поставяме на Него като прави това, което Той казва. Както Самия Исус 
заяви, когато Го обичаме ние ще се стремим да Му се покоряваме 

напълно (Йоан 14:15). 

 
3. Даване Благодарение на Бог 

 

         Благодарението изтича от признаване, че всички наши дарове 

идват Божията доброта и посвещение на нас, а не от нашата доброта или 
посвещение на Него. Ние не мотивираме Бог да ни обича; това е Той, 

който ни мотивира да Го обичаме. 

         Разумните вярващи признават Бог като източника на тяхното 
благословение – не собственото им посвещение и проницателност. 

Благодарението ще бъде установено в нашите сърца когато ние 
непрекъснато осъзнаваме, че всички дарове, на които се наслаждаваме 
във времето и вечността идват от Него, а не от нас. 

         Виждането на това кой е Той и какво издържа и извърши Той за 
нас на кръста вдъхновява нашето благодарение към Него. Христос Исус 

плати цената. 

 
4. Даване Поклонение на Бог 
 

         За толкова дълго ние сме имали образа на един дистанциран Бог, 
който само от време на време е добър към нас. Но когато осъзнаем 

Неговия суверенитет, величие, божествени превъзходства и 
съвършенства, ние ще бъдем напълно пленени от красотата и блясъка на 

Неговата личност. Когато видим несравнимата стойност на Бог във 
връзка с всичко друго, нашите сърца ще изригнат и прелеят в 

поклонение. 

 
5. Полагане на Нашите Корони Пред Господа 

 

         Климатичния отговор на поклонението на 24-те стареи беше да 
свалят златните си корони, и без колебание, да ги хвърлят пред Божия 

трон. Аз вярвам, че короните в небето символизират вечната награда на 

вярващите като резултат от техните лични постижения чрез благодатта 
на Бог. 

         Когато вие и аз застанем пред съдийския престол на Христос, и 

нашите земни животи и дела са оценени, всичко, което е било започнато 

и поддържано от човек, всичко, което е било нечисто, безстойностно и 



земно – дървото, сеното и сламата – ще изгори (1 Кор.3:11-15). Само 

това, което е било родено от чисти мотиви е с вечна стойност. Златото, 

среброто и скъпоценните камъни, представляващи всичко, което е било 
започнато и поддържано от Духа в нашия живот, ще издържат огъня и ще 

излязат невредими. Всички съкровища, всички корони, които получаваме 

в небето представляват всичко, което сме и всичко, което сме постигнали 
когато сме съдействали на благосклонната работа на Святия Дух в нашия 

живот. Короните са забравяни в скъпите, понякога болезнени, огньове на 

покорство, но те са наши завинаги. Но ние няма да имаме никакво 
желание да ги държим за себе си. Без колебание, в екстравагантна 

импулсивност, ние ще ги хвърлим в краката на Господа. 

         Ние никога не трябва да позволяваме на нашите постижения да 

стават наши идоли. Както Павел напомня на коринтяните, “Какво имаш, 
което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че 

не си го получил?” (1 Кор.4:7). Без Бог, ние бихме били нищо и не можем 

да извършим нищо. 
         Моите двама млади синове, Лука и Павел, ме снабдиха с една 

“илюстрована проповед” в тази насока. Когато Лука беше на около 6, а 
Павел на около 4 години, те дойдоха при мен и казаха, “Тате, ние нямаме 
никакви пари, а твоят рожден ден идва.” Така че аз бръкнах в портфейла 

си и хванах една пет доларова банкнота. (Тогава аз помислих отново и 
им дадох $20, вместо това!) 

         Синовете ми взеха парите, които им дадох и излязоха за да ми 

купят подарък. Те се върнаха и ми подариха един пакет с ярка опаковка, 
предполагайки невинно, че всичко това ще бъде пълна изненада за мен. 
Тези две малки момчета бяха толкова възбудени. Те едва ме дочакаха да 

скъсам панделката и хартията и да отворя кутията. 
         Когато издърпах красивата риза, която те бяха избрали, 

възкликвайки колко ми харесва, аз видях такава гордост и радост да 
блещука в очите им. “Ние я купихме за теб, тате!” казаха в хор те. 

“Можете ли да повярвате?” Въпреки че аз им дадох парите за да купят 
подаръка, когато погледнах в техните блещукащи очи, моето сърце, като 

техните, беше залято от огромна радост и задоволство. Това беше такава 

чудесна, топла размяна. 
         По този начин ще бъде когато застанем пред нашия небесен Баща. 

Това няма да бъдат “нашите” служения или “нашите” успехи и 

постижения, които са ни спечелили короните, които ще хвърлим в 
екстравагантна импулсивност в Неговите крака. Тези корони нямат нищо 

общо с “нашите” пощенски списъци или “нашата” известност. Без нашия 

Бог, ние не можем да направим нищо. Въпреки това сърцето на нашия 
Баща, като нашите, ще бъде разширено от наслада когато ние вземем 

нашите корони и Му ги представим. 

 

Виждане на Трона 



 

Блуждаел ли е умът ви безцелно в молитва? Загубвали ли сте фокус 

когато сте се стремили да общувате с Исус? Аз знам какво е това. 
Понякога молитвеното ми време също изглежда невдъхновено. Но с 

течение на годините, нашия живот ще бъде неизмеримо обогатен докато 

ние поддържаме това срещане с Бог. 
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Виждане на Славата замъглено 

 

 

 
Назад, в моите колежански дни, аз се опитвах толкова усилено да открия 

тайната за успешен молитвен живот, но това абсолютно ми се 

изплъзваше. Въпреки че четях много силни книги за молитва, по 
дълбокия живот и общение с Бог, когато ставаше въпрос за действително 

молене, аз бях напълно провалил се. О, аз внимателно планувах време, 
което да прекарвам насаме с Бог и бях верен да спазвам моите 
определени срещи с Него през повечето време. Въпреки това моите 

усилия в молитва бяха разочароващи и неизпълнени. 
         След месеци на тежка работа и неуспех в молитва, свидетелстване 

и постене, аз казах на Бог, “Господи, аз наистина Те обичам, но не 

харесвам да се моля. Не харесвам да свидетелствам. Абсолютно мразя 
постенето. И също не харесвам и изучаването на Библията, въпреки че то 
е по-лесно за мен отколкото молитвата и постенето. Въпреки това, аз 

наистина Те обичам, Господи. Но знам, че не се справям много добре.” 
         Спомням си ужасното осъждение и объркване, които чувствах 

понеже удрях в 4-те “посоки” в религиозните дисциплини. Обаче, аз се 
наслаждавах да посещавам събрания за изучаване на Библията. Обичах 

да пея красиви хвалебствени и поклоннически песни. И аз можех да 
взема свръхдоза когато ставаше въпрос за слушане на касета с добро 

Библейско поучение. Но все още помня провала, който чувствах когато 

клатех главата си и въздишах, “Господи . . . ще харесвам ли някога това 
да говоря с Теб?” 

         Аз живеех с три други момчета в апартамента на колежа. Всички 

ние работехме заедно в училищно служение. Всяка вечер около 20:45 
моите съквартиранти можеха да ме видят да започвам да се измъчвам 

понеже се страхувах от моето молитвено време от 21 до 22 часа. Аз 

мразех да отивам в моята стая да се моля. Знаех, че следващия час щеше 
да бъде ужасен, безжизнен и отегчителен. Но всяка вечер в 21 часа, аз 

бях там на колене. От 21:2 аз се молех с нещо такова: 

         “Господи, благодаря Ти за ръцете и за краката. Благодаря Ти за 

храната, която имам да ям. Някои хора в бедни страни нямат много за 



ядене – помогни им, Исусе. Благодаря Ти за мама и за Пат. Благодаря Ти 

за моите 5 чудесни сестри. Благодаря Ти за ъъъъъ . . . о, да . . . 

благодаря за това, че ми позволи да бъда част от футболния тим на 
колежа. Помогни ми да играя по-добре. Помогни ни да печелим. Ъъъъъ . . 

. о, човече, още 53 минути! ОК, нека да видя . . . ъъъъъ . . . благодаря Ти 

за Америка.” Така, Майк! Това е добро! (Аз трябваше да продължавам да 
се насърчавам и да говоря на себе си, за да стоя с това.) 

         Понякога можех да чуя двама от моите приятели в другата стая да 

се смеят на моето ужасно повтаряне. От време на време, те мушваха 
главите си и казваха, “Човече, защо просто не си починеш?” А аз поемах 

дълбоко въздух, повдигах раменете си като че ли щях да се бия с 

някакъв гигант и измърморвах, “Аз ще правя това нещо дори и то да ме 

убие!” 
         На аз го правех напълно погрешно. Аз напълно не разбирах цялата 

цел на личната молитва. Следователно, аз се страхувах от времето за 

молитва. Но направих обет на Бог, че ще се моля по един час всяка 
вечер, и аз нагласявах ума си да се прилепва към това, въпреки всичко. 

 
Като Огледало 
 

Една вечер аз бях в молитвената стая, и, както обикновено, се бях 
изчерпал напълно какво да кажа. Отворих Библията си, търсейки 

вдъхновение. Докато четях, беше като че ли светлина дойде отвътре за 

мен. 
 
А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната 

слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа 
Господен. 

2 Кор.3:18, Курсивът е добавен 
 

         Умът ми изведнъж излетя. Ъъъъъ . . . като в огледало . . . аз гледам 
славата на Бог като в огледало. Какво е огледало? Е, огледалото дава 

съвършено отражение. Чакай малко. Огледалото каквото го имаме днес 

дава съвършено отражение. Но преди две хиляди години когато Павел 
пише, огледалата в онези дни не са давали съвършено отражение: 

“Защото сега виждаме в замъглено огледало . . .” (1 Кор.13:12). 

         Замъглено! Едно древно огледало направено от лъскав метал би 
дало слабо, непълно, много замъглено отражение. Това беше като че ли 

Господ казва, “Да ме виждаш замъглено е всичко, което някога Съм 

искал от теб.” 
         Идеята, че дори замъглени съзирания са достатъчни за да 

трансформират живота на вярващия беше напълно нова за мен. Можеше 

ли също тази невдъхновена молитва да бъде достатъчна за изпълнението 

на Божието условие за вътрешна трансформация? Аз си мислех, че 



всички тези агонизиращи часове, които прекарвах в моята молитвена 

стая бяха напразни и безсмислени защото не ги чувствах вдъхновени, 

енергични и изпълнени с божествена енергия и живот. Аз си мислех, че 
единственото молитвено време, което щеше да доведе до моята 

вътрешна трансформация беше това, в което аз бях раздвижван до сълзи 

от присъствието на Бог. 
         Изведнъж си спомних всички онези привидно невдъхновени, 

непомазани, Молитви. О-Боже-къде-Си? Можех да си представя Господ 

да казва, “Да, те бяха замъглени, точно така. Но това време с Мен все 
пак беше трансформиращо, защото всичко, което някога съм искал е да 

Ме виждаш замъглено.” 

         Замъглено виждане . . . като в огледало, замъглено . . . “Е, аз мога 

да правя това,” казах аз на Господа. “Мога да Те виждам замъглено. Да, 
сър, аз съм експерт в това да Те виждам замъглено! Това е бил моят 

проблем.” 

         Истината изгряваше в мен. Дори привидно непомазаната, 
невдъхновена молитва е важна за Бог! “Това е фантастично!” извиках аз. 

“Аз мога да го правя! Това е прогресивен процес. Ако продължа да се 
моля – дори в тези замъглени, трудни молитвени времена, с които съм 
толкова свикнал в действителност ще бъда променен в един от тези дни. 

Аз бавно ще започна да се променям от слава в слава!” 
         Аз изтичах от молитвената стая и обявих на моите изумени 

съквартиранти. “Познайте какво, момчета? Непомазаната молитва е 

важна!” 
         “Какво?” 
         “Непомазаната молитва е важна! Тя работи! Няма значение дали е 

помазана. Няма значение дали е вдъхновена. Един непомазан, замъглен 
молитвен живот е важен за Бог!” 

         Това стана главното ми послание навсякъде където отивах. Някои 
от моите приятели от училище просто свиваха рамене и казваха, “Бикъл 

не е на себе си за някаква странна сила на непомазаната молитва!” 
         Аз не мисля, че те някога наистина разбраха това, което се опитвах 

да кажа. Може би аз не го обяснявах много добре. Но това беше 

правилно. Моето сърце схвана освобождаващото Божие слово на 
надежда за мен. Аз знаех, че ако постоянствам в молитва – дори 

замъглена молитва – нямаше никакво съмнение за това: аз постепенно 

щях да бъда трансформиран! 
 

Открито Лице 

 
Като продължих да търся Господа, аз открих поне два ключови елемента 

за фразата “А ние всички, с открито лице гледайки като в огледало” (2 

Кор.3:18). В Старозаветни времена, покриването на лицето било начин 

да се изрази голямата бездна между човек и Бога, и нуждата от 



посредник. Но Бог ни е поканил да дойдем смело – безстрашно, уверено, 

решително – при Неговия трон на благодат (Евр.4:16). Ние можем да 

стоим пред Бог в пълна сигурност и увереност, знаейки, че  Неговото 
сърце е напълно пленено от нас. Ние можем да дойдем смело, без 

чувство на провал, осъждение или обвинение. Христос ни изкупи, и 

Неговият дар на праведност ни е направил чисти и сигурни в Божието 
присъствие. 

         Първият елемент в идването при Бог с открито лице се отнася за 

идването със смелост и увереност вкоренени в разбирането на 
завършената работа на кръста. Ние не приемаме никакво осъждение 

защото Исус зае нашето място в Божието осъждение. 

         Вторият елемент за тази фраза “с открито лице” се отнася за 

честност на сърцето . Никаква измама. Никакви фалшиви фасади и 
религиозен жаргон. Никакви прикрития или извинения. Ние можем да 

отворим сърцата си за Господа и да говорим откровено за нашите 

провали, наранявания, разочарования, страхове и сривове. 
         Когато един от моите синове е ударен и се опитва да ми даде 

внимателно обмислено извинение, аз мога да си представя Господ да ми 
казва, “Като баща, като син. Това е как ти понякога Ми говориш.” Обаче 
Бог чувства дори повече любов, нежност и състрадание към нас 

отколкото ние чувстваме към собствените си деца. 
         Ние виждаме славата на Господа, поставяйки умовете си на 

присъствието и личността на Исус Христос с открито лице. Всяко 

замъглено виждане на Неговата слава е като мъничка стъпка в 
благодатта на Бог. Ако вие и аз сме верни да правим тези малки стъпки, 
ние постепенно ще преживеем вътрешна трансформация. Ние все повече 

ще преживяваме  тези треперещи, радващи и целуващи аспекти на 
великата Божия благодат описани в Пс.2:11: “Служете на господа със 

страх, и радвайте се с треперене.” 
         Ние ще бъдем трансформирани в самия образ на Христос във вечно 

нарастващ блясък и от една степен на слава в друга. Замъгленото 
виждане е плодоносно виждане. То е началото. 

 

От Слава в Слава 
 

Повечето от нас не забелязват, че славата на Бог присъства в нас. 

Толкова много пъти аз съм пренебрегвал великото нещо, което Бог е 
правел в и чрез мен. Аз наистина мога да се идентифицирам с един 

обезсърчен приятел на име Зоровавел. Неговата история е разказана в 

книгата на Захарий. 
         След 70 години на робство във Вавилон, юдеите най-накрая им 

беше позволено да се върнат в тяхната земя в Израел. Зоровавел беше 

назначен като управител на новата колония. Захарий, млад пророк от 

свещеническа линия, стоеше до Зоровавел за да го насърчава в 



лидерството. 

         Когато хората стигнаха в Ерусалим, те първо поставиха олтара за 

всеизгарянията. После продължиха да полагат основата на новия храм 
сред масивните руини. От тук, позволете ми да ви дам парафразата на 

Майк Бикъл на Зах.4:6-10. 

 
Зоровавел се опитваше да накара хората да работят по възстановяването 

на храма, но те бяха толкова обезкуражени, че никой не искаше да 

работи. Така че обезсърчения управител седна на един огромен камък, и 
се загледа в купчините натрошени камъни от това, което е било велик 

храм преди вавилонската армия да го разруши. 

         “Човече, това място е бъркотия,” въздъхна Зоровавел. “Защо 

въобще искахме да се върнем тук? Няма нищо останало в този град 
заради което да си заслужава да се върнем. Катурнати камъни и 

развалини навсякъде. Това място е катастрофа.” 

         Точно тогава, младежът Захарий, пророкът, потупа Зоровавел по 
рамото. “Здрасти,” каза той утешително. “Как е?” 

         “Каква катастрофа!” изохка Зоровавел. “Никой не се яви за работа 
отново днес. Ето ме, ‘великият възстановител на земята на Израел.’ Аз 
възнамерявах да издигна този храм за славата на Бог, но не мога да 

вдъхновя никой да работи за това.” 
         “Зоровавел, Бог е с теб.” 

         Поглеждайки, Зоровавел пита, “Бог е с нас?” 

         “Разбира се, че е. самият факт, че не сте повече в робство, но сте в 
тази земя е доказателство за Божията благодат. Вие сте много по-близо 
да видите това място възстановено отколкото си мислите, че сте. Бог 

казва, че твоите ръце са положили основата на този дом, и твоите ръце 
ще го завършат. Но има нещо, което първо трябва да направиш.” 

         Зоровавел изпъшка и разтърси главата си. 
         “Не, не. Чуй ме. Ти можеш да го направиш. Виждаш ли този камък 

ей там почти скрит от трева и бурени? Това е горният камък, 
завършителния камък на новия храм. Това е последния камък, който 

хората ще поставят на място, камъкът, който посочва, че сградата е 

завършена.” 
         “Да, ОК. Така?” 

         “Е, Бог казва, че ти трябва да викаш, ‘Благодат, благодат!’ на 

него.” 
         “На какво?” 

         “На камъкът.” 

         “Трябва да викам на един камък?” 
         “Чуй ме, Зоровавел. Бог каза да ти кажа, ‘Това не е чрез мощ, нито 

чрез сила, но чрез Моя Дух.’ Ти трябва да сложиш увереността си в 

благодатта на Бог. За това трябва да викаш ‘Благодат!’ Ела сега. Стани, 

върви там и викай, ‘Благодат! Благодат!’” 



 

         “Захарий, добре знам какво имаш предвид. Но аз вече имам 

трудност да накарам хората да ме следват. Ако те ме видят да стоя тук 
посред тези бурени, викайки на един камък –“ 

         “Зоровавел, ще се покориш ли на Господа или не? Ще се довериш 

ли на Неговата благодат, или не? Кажи сега!” 
         “ОК. Какво имам да губя? Ще го направя. Ето: ‘Благодат . . . . 

Благодат . . . .’” 

         “Не, не, така никога няма да стане. Ти трябва да му викаш: 
Благодат! Благодат!” 

         Усилието на Зоровавел беше нещо по-малко от ентусиазирано. 

След няколко вяли вика, и двамата стояха мълчаливо гледайки камъка. 

Най-накрая Захарий каза, “Знаеш ли какъв е проблема с теб, Зоровавел? 
Ти презираш денят на малките начала.” 

         Зоровавел не отговори. Захарий продължи, “Понеже не виждаш 

много да се случва около теб точно сега, ти смяташ тези дни за 
маловажни. Ти ги захвърляш като незначителни. Но самият факт, че ти 

си тук в земята е началото на движението на Бог. Има нещо много 
велико, което Той иска да извърши.” 
         “Това не ми изглежда като движение на Бог.” 

         “Това е защото ти не си се допрял до това как Бог го вижда. Ти 
презираш това, което се случва сега защото то изглежда малко. То е 

малко, но е реално;  то е законно. Всички тези обстоятелства, които ти 

изглеждат като голяма планина ще станат равно поле. Ти ще видиш 
денят когато този дом е завършен и връхният камък е поставен на 
мястото си. Защо да чакаш до този велик, климатичен ден когато 

последният завършителен камък е поставен на храма преди да започнеш 
да виждаш валидността на твоята работа? Започни да хвалиш Бог точно 

сега, и Му се довери, че твоите усилия са важни дори в този ден на 
малките начала.” 

 
         Това, което се случи на Зоровавел когато той възстановяваше 

храмът се случва на много вярващи в изграждането на собствения им 

духовен живот. Те правят грешката да мислят, че са прахосали времето 
си защото не виждат или не чувстват много да се случва когато започнат 

да търсят Бог и да размишляват върху Неговото Слово. 

         Но да бъдем трансформирани от слава в слава е действие на 
Святия Дух отвътре – в нашите умове, желания и емоции. Ние започваме 

да бъдем укрепявани със сила чрез Неговия Дух (Еф.3:16). 

         Има една фалшива идея сред много християни, че Божието Слово 
работи само, ако имате 10 часа на ден затворени в една стая четейки го. 

Но Божието Слово беше написано преди всички за 99% от човешката 

раса, които никога нямаше да бъдат във “фул-тайм,” заплатени позиции 

на служение. 



         Божиите обещания не са само за платени проповедници. Те са 

също и за обикновения човек на улицата; стресираната майка 

занимаваща се с детето, което прохожда удрящо се наоколо; за шофьора 
на камион; за чиновника, секретарката; стресирания бизнесмен; 

училищния учител и съдията. Божието Слово е за вярващият, който пада 

в грях и загубва всичко с изключение на сърце, което вика за Бог. 
         Всеки християнин – който и да е той – може да бъде прогресивно 

променян от слава в слава. Проблема е нашата представа за слава. Ние 

имаме тази идея, че не е славно докато не преживеем пълната, 
неизмерима, заслепителна слава на Бог излъчваща се от Неговия трон в 

небето. Някои хора не могат да разпознаят реалността на присъствието 

на славата на Бог. 

         Славата на Бог не е ограничена до среща с Бог при горящия храст. 
Тя не е, както някои хора погрешно мислят, пълната слава или никаква 

слава въобще. Да бъдеш променян от слава в слава е обещание 

направено за всеки вярващ. Ние можем да преживяваме една постоянно 
растяща мярка на тази слава в малките, едва доловими измерения, които 

често заминават незабелязани. 
         Представете си, че сте нов християнин. Факта, че мислите 
различно сега от начина, по който сте мислили преди да бъдете спасен е 

началото на славата на Бог в действие във вашия живот. Преди вашето 
обръщане вие може би рядко сте мислили за това какво се харесва на 

Бог. Но сега вие преживявате дълбок интерес и заинтересованост в 

нещата, на които Той се наслаждава. Това е началото на Божията слава 
във вашия живот. Това не е малко нещо. То може да бъде само начало, 
но то е от значение! 

         Някои вярващи са направили следващата стъпка. Те гладуват да 
растат в техния молитвен живот. Те копнеят да могат да разбират и да се 

хранят от Писанията. Те се опитват да служат с Исус на техните 
съпружески партньори и на децата си, или на хората на работа. Въпреки 

че се провалят, явното присъствие на тези желания е изява на Божията 
слава в техния живот. Това е въздействието и работата на Святия Дух. не 

презирайте тези малки начала. 

         Като християни, ние винаги плануваме начини да се освободим от 
греха. Ние със сигурност не измисляме начини да покрием греха и да си 

заминем с него. Но ние ходим наоколо с наведени глави, чувствайки се 

осъдени защото още не сме се усъвършенствали. Факта, че ние сме 
чувствителни към осъждението разкрива нашата дълбока загриженост и 

копнеж да угодим на Бог. Ние трябва да бъдем научени да не 

омаловажаваме стойността на нашите желания за покорство. Тези 
желания са изява на постоянно нарастващата слава на Бог в нашия 

живот. 

         Посочването, което правя е това: Дефиницията на някои хора за 

славата на Бог е, че тя е толкова недосегаема, че те си мислят, че никога 



няма да я преживеят. Затова, тези вярващи идват заключението, че Бог 

не е реален или че спасението не е реално дело. Все пак през цялото 

време то се изработва много по-добре отколкото ние имаме 
разпознаването за да го схванем. Отломъците от миналото са 

разчиствани. Бавно, но сигурно, се полага основа в Бог. Някой ден ще се 

издигне един красив храм от руините. Започнете да викате “Благодат! 
Благодат!’ точно сега. Имайте увереност, че “Този, който е започнал 

добро дело във вас ще го усъвършенства” (Фил.1:6). 

         Не подценявайте благодатта на Бог. Не презирайте денят на 
малките начала. Не казвайте, “Аз никога няма да бъда нещо различно. Аз 

винаги ще бъда в робство на похот, гняв и алчност. Никога няма да бъда 

свободен.” Славата на Бог вече работи във вашия живот. Благодарете Му 

за искреното желание, което имате да се отскубнете на свобода от 
грешните навици и да ходите в Духа. Тези малки начала са решителни 

стъпки в посоката на пълната зрялост. 

 
Променени и Все Пак Променящи се 

 
Промяната е труден процес. През историята на църквата, хората са се 
опитвали да снишат процеса на промяна до механично поставяне на 

духовни упражнения. Римските католици и евангелските деноминации 
имат своите собствени версии на този механизъм за освещаване. 

         Ето добрите новини. Освещението и промяната идват от гледане – 

не от борене! Аз скачах през всеки духовен обръч, но моето сърце не 
беше променено докато не започнах да гледам. 
         Павел ревностен повече от всички негови съвременници, но той 

счете всичко това за измет (Гал.1:14; Фил.3:4-8). Но когато видя 
възкресеният Христос, той беше променен завинаги. Като католик, 

Мартин Лутер изтощавал себе си опитвайки се да извърши всички 
упражнения предвидени за святост. Но един ден той имал откровение за 

Божията благодат, и той и църквата никога не били същите оттогава. 
         Изглежда, че християнския свят се е гмурнал стремително  в един 

никога несвършващ цикъл на съвземане, себе-помагане и как-да-го-

направя проповеди, книги и касети. Повечето материали са безполезни, 
но ние не трябва да забравяме това важно посочване: Промяната не идва 

от борене, нито от психологични техники. Промяната идва от гледане на 

чудесата на Бог и от това да бъдеш погълнат от истинското познаване на 
Христос. Тази огнена страст изгаря много от продължаващите да 

съществуват проблеми от миналото и поставя настоящите трудности в 

перспектива. 
         Много хора вземат тържествени решения за това какво ще правят  

отсега или за това какво никога повече няма да правят. Но ако Бог не ви 

промени, вие винаги ще бъдете такива каквито сте. Ние можем да влачим 

себе си в молитвения килер с правилната основа, но само Бог може да 



промени сърцето. Това става чрез Неговата благодат работеща във вас. 

Благодатта е Божията сила упълномощаваща ви да вършите нещо и да 

бъдете повече отколкото някога сте можели да бъдете в собствената си 
сила. Павел говори за Божията благодат като източника на всички 

негови постижения: 

 
Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова 

благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, 

обаче, но Божията благодат, която беше с мене. 
-1 Кор.15:10 

 

         Две десетилетия минаха от тази вечер в моята стая когато 

“светлината дойде” за мен по отношение на последователната лична 
молитва, на която й липсват чувства на вдъхновение. През годините, аз 

съм забивал моя списък, притуряйки повече време с Господа докато моят 

глад за интимност с Него се увеличаваше. За мен, редовното молитвено 
време, четенето на Библията и постенето са упражнения за да заслужа 

Божията благосклонност. Манталитета на заслугата си замина, и моето 
взаимоотношение с Бог повече не е ориентирано върху изпълнение. 
Трансформиращата сила на моя молитвен живот е в гледането, дори и да 

виждам само замъглено. 
         Аз действително се наслаждавам на молитвата сега, и това е добре. 

Аз дори мога да се справям с непомазани времена. Аз абсолютно обичам 

да чета, да размишлявам и да изучавам Словото. Свидетелстването е 
радост. Дори съм дошъл до оценяването на това как постенето може да 
изостри моя фокус на Господа и вечните неща. 

         Толкова много неща са се променили за добро вътре в мен. Сега се 
наслаждавам на духовните дисциплини, които преди мразех. През 

годините аз съм открил по-силна съпротива в моето сърце по отношение 
на някои безсмислени, грешни неща, които някога съм обичал. Все още 

откривам някои неща в моите емоции и мислене, които не харесвам. Аз 
вярвам, че Святия Дух ще укрепи и промени моя вътрешен човек също и 

в тези области. 

         Това е като че ли съм спечелил победа над определени грешни 
области, които са очевидни когато “микроскопа” на Духа е поставен на 

10-та степен на увеличение. Но когато силата на увеличение е нагласена 

на 100, аз виждам нови дълбочини на моята плътска природа докато 
раста в Духа. Но аз не съм обезсърчен. Докато продължавам в моето 

взаимоотношение с Исус, гледайки Го чрез Словото и в молитва, процеса 

на промяна ще продължава. Аз съм уверен, че Христос постоянно ще 
бъде по-пълно изобразяван в мен (Гал.4:19. 

         Така че запомнете: Не презирайте денят на малките начала. 

Започнете да почитате Бог за всяка трансформираща стъпка, без 

значение колко малка или незначителна изглежда. И не позволявайте на 



невдъхновената молитва да ви събори или да ви накара да спрете да 

търсите Господа. “Замъглено виждане” е всичко, което Бог изисква от 

вас. Замъглените виждания са плодоносни виждания. Тези замъглени 
виждания, на своето време, ще бъдат достатъчни за да ни променят от 

слава в слава! 

 
 

14 

Изхабете Живота Си за Исус 
 

 

 

На югоизток от Ерусалим се намира едно дълбоко, тясно дефиле със 
стръмни, скалисти страни, познато като долината на Хином, или “Геена.” 

На северния склон гледайки от високо долината, цар Соломон издигнал 

един олтар на бога Молох, който бил почитан чрез дяволския обичай на 
жертване на бебета на боговете. В тази долина Ахаз и Манасий, царе на 

Юда, пожертвали своите синове като жертви, “прекарвайки ги през 
огън.” Ужасната практика изглежда продължила значителен период от 
време. 

         Цар Йосия се опитал да сложи край на тези отвращения чрез 
оскверняване на идолските олтари, правейки ги церемониално нечисти. 

От тогава, Геена явно е станала общата помийна яма на Ерусалим. 

Градът изпразвал своите канални мръсотии в долината за да бъдат 
отнесени от водите на потока Кедрон. Огньове горяли в долината за да 
погълнат масивните отпадъци поставени там. Долината била пълна с 

непреодолима смрад и служела като влагалище за отпадъци, смет и 
всичко, което замърсявало святия град. Тя станала символ на мястото на 

пустош, разрушение и вечно наказание. Юдеите апокалиптични писатели 
започнали да наричат долината входа към ада. По-късно нейното име 

Геена станало синоним със самия ад. 
         Думата Геена, появяваща се12 пъти в Новия Завет, винаги е 

преведена “ад.” Това е името за вечното пребиваване и мястото на 

последното наказание на Сатана, неговите зли сили и грешниците. 
Самият Исус често използва термина във връзка със съдбата на 

изгубените и като страховито предупреждение за последствията от 

греха. 
         Предвид този факт, аз често разглеждам думите на Христос в Йоан 

3:16 в малко по-различна светлина от обикновеното. Повечето от нас 

могат да цитират този познат стих от сърце: “Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя възлюбен Син, така че всеки, който вярва в 

Него да не погине, но да има вечен живот.” Когато казваме “да не 

погине,” ние автоматично мислим за вечно унищожение в ада. Да, това е 

истина, че Исус прокламира послание, което може да избави 



човечеството от наказание в тази огнена сметна маса наречена “ад,” 

където всички, които оскверняват Божия свят град – Новия Ерусалим – 

са хвърлени. Но думите на Исус “да не погине” също означават, че Той 
иска да ни предпази от един друг вид наказание – от това да изхабим и 

да пропилеем живота си сега, тук на земята. 

         Много вярващи водят безполезен, безсмислен, разочароващ живот. 
О, те отиват на небето, добре. Но, междувременно, те буквално 

изхабяват Божият дар, пропилявайки скъпоценния час, който Бог им е 

дал на земята. 
         Бог е създал човечеството с огромни капацитети и способности. 

Говорейки за човека, в Евреи се казва: “Ти си го направил само малко 

по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал, и поставил си го 

над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му. И като му е 
подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено нему, обаче сега не 

виждаме още да му е всичко подчинено” (Евр.2:7-8). Бог е планирал 

чудни неща за изкупените. Той желае ние да бъдем трансформирани в 
образа на Неговия Син и въздействаме за Него в живота на другите по 

време на нашето кратко стоене на земята. 
         Вашия живот няма да бъде изгубен във вечността. Но това не спира 
Сатана от това да се опитва да ви накара да изхабите живота, който сега 

живеете на земята. Той иска да се провалите и да отпаднете от вашия 
потенциал в Бог. Исус никога не е възнамерявал вярващите да загиват 

във всяко измерение на думата – в този живот или в идния. Ако Исус 

каза който вярва в Него да не погине, защо тогава ние виждаме толкова 
много християни загинали в този живот като прахосват земното си време 
и таланти? 

         Ние трябва да разберем, че думата вярвам означава много повече 
от това да се протегнеш веднъж към Бог в момент на отчаяние. Думата 

вярвам означава постоянен процес на протягане към Бог във вяра и 
покорство, не само за да се избегне вечно унищожение в ада, но също да 

се избегне изхабяването на нашия живот на земята като се преживее 
Божията цел сега. 

         Аз искам да правя нещо екстравагантно за Бог. От любов и 

благодарност аз искам да върша това, което не се изисква. Аз искам Той 
да пожъне пълното Си наследство от моя живот. Колко е трагично, колко 

е жалко, колко напълно излишно е да се изхабим в този век чрез 

лекомислие, пасивност и желание за други неща. 
         Вие и аз трябва да бъдем бдителни. Ние трябва да стоим духовно 

напълно будни. Ние не трябва да загубваме нашия фокус или да бъдем 

улавяни в грешни взаимоотношения. Божието царство е достойно за 
нашата бдителност. Ние не трябва да развиваме никакви желания, които 

ще попречат или угасят нашия духовен живот, иначе в онзи ден ще 

претърпим загуба, и нашия живот ще бъде отсъден като неплодоносен и 

изхабен. 



 

Неразбрано Разточителство 

 
Странно е, но когато ние се стремим с цялото си сърце да вършим волята 

на Бог и да Му се покоряваме напълно, нашите семейства, приятели, 

дори хора на позиции на духовна власт (самите хора, които трябва да 
знаят най-добре) често ни съдят неправилно и ни критикуват. Например, 

религиозните лидери от Неговите дни се присмиваха и противопоставяха 

на Исус, и Собствените Му братя и сестри понякога Го съдеха 
неправилно. Ако тези неща се случиха на Христос, тези, които Му се 

покоряват напълно могат да очакват също да бъдат съдени неправилно. 

         Ние очакваме ценностната система на света да бъде центъра, 

слагайки сила, пари и престиж над всичко друго. Но ценностната система 
на църквата също е център. Например, много християни смятат за 

нещастие когато един млад вярващ с ясен ум или финансов успех избира 

да пренебрегне определени привилегии и поощрения за да живее своето 
време и живот в Бог по-пълно. 

         Много християни надушват отдалеч някой “свръхдуховен, по-свят-
от-тези-фанатици,” който има добра заплата, но избира да живее просто, 
изливайки своите ресурси в Божието царство вместо да я харчи за 

разточителен живот за себе си. Някои вярващи критикуват и гледат от 
високо на християнски майки, които избират да си стоят в къщи и 

инвестират живота си в своите деца вместо в кариери, организации и 

дрехи. Примери за ценностната система на света, която е завладяла 
църквата са навсякъде около нас. 
         Спомням си разочарованието, което видях изписано на много лица 

когато взех решението да не се занимавам с медицинското училище, но 
вместо това, отидох в служение. В края на краищата, да стана доктор 

беше моята цел за години, и аз работех усилено за това. “Но, Майк,” 
протестираха хората, “Бог те е благословил с добър ум, и ти винаги си 

имал добри оценки. Ти вече беше уверен от борда на медицинското 
училище, че твоето приемане в медицинското училище е сигурно. Ти 

можеш да работиш за Бог и като доктор. Ти все още можеш да помагаш 

на хората, и с докторската заплата, ти можеш да даваш много пари на 
църквата и да помагаш на нуждаещите се. О, Майк! Ти – проповедник? 

Какво прахосване!” 

         Бог не е призовал вас или мен да бъдем “успешни”; Той ни е 
призовал да бъдем верни. Ако Бог ви призовава да бъдете медицински 

доктор, по-добре ще е да го направите защото там е, където ще можете 

да изпълните Неговите най-висши цели за вашия живот. Ако Бог ви 
надарява да бъдете механик, адвокат, шофьор на камион или учител, 

тогава вие никога няма да бъдете напълно плодоносни вършейки нещо 

друго. Бог никога не измерва успеха чрез жертва, заплата или 

университетска степен; Той го измерва чрез покорство и вярност. Света, 



и дори някои в църквата, може да ви гледат, да клатят главите си и да 

въздишат, “Какво прахосване!” Но накрая вие ще се наслаждавате на 

Божията усмивка, Неговата плодовитост и Неговата награда. 
 

Защо се Прахоса Това? 

 
Една жена, която аз считам за една от най-великите светии в Новия 

Завет беше укорена, че е “прахосничка.” Посвещението, което тя показа 

към Исус е укрепвало собствената ми решителност много пъти. Аз обичам 
нейната вяра, смелост и чувствителност за нещата на Бог. Аз ще гледам 

да срещна Мария от Витания във вечния град един ден. 

         Фактите, които имаме за Мария са малко. Тя беше сестрата на 

Лазар и Марта. Тя живееше във Витания на около една миля източно от 
Планината на Маслините в дома на сестра си Марта. Тя и сестра й се 

появяват за първи път в 10-та глава на Лука, където Исус похвалва 

Мария, която седи слушайки с жажда всяка дума, която пада от Неговите 
устни. Тя беше “избрала добрият дял,” “единственото нужно нещо,” 

докато “Марта, затрупана с много служене,” беше разсейвана от всичките 
и подготовки. 
         Следващото споменаване на Мария е при смъртта и възкресението 

на нейния брат, Лазар. След това ние виждаме Мария още веднъж в 
Писанието. Около година беше минала от времето когато Исус беше гост 

в дома на Марта и тя се беше оплакала, “Господи, не Те ли е грижа, че 

сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне” 
(Лук.10:40). Сега, само дни преди Неговото разпъване, Исус се беше 
върнал във Витания. 

         В този случай, Исус беше гост в дома на прокажения Симон. Матей 
ни казва, че Мария, Марта и Лазар присъстваха. Йоан добавя: “Те Му 

направиха вечеря там, и Марта прислужваше” (12:1-2). Аз вярвам, че в 
Марта и Мария ни се представят двата вида хора в тялото на Христос. И 

двата типа могат да излязат извън баланс. Единият тип са вярващите с 
манталитет на служене, а другият са вярващите с манталитет на 

общение. Тялото на Христос не функционира добре без двете. 

         Йоан 12:1-9 и Марк14:3-9 описват какво се случи във Витания в 
дома на прокажения Симон. Исус, Лазар и другите бяха полегнали около 

масата, а Марта служеше. Същия този ден Исус беше казал на Своите 

ученици, че след два дни, ще настъпи Пасхата, и Той ще бъде предаден 
за разпъване (Мат.26:2), все пак Неговите думи изглежда бяха паднали в 

глухи уши. Всеки седеше наоколо ядейки, пиейки и просто бърборейки. 

Никой ли не беше чул това, което Исус каза? Никой ли не беше разбрал? 
         От това, което се случи след това, изглежда, че някой беше. Без 

предупреждение, Мария се появи, стискайки здраво алабастрово 

шишенце съдържащо скъп парфюм – един паунд чист нард струващ 300 

динарии, едногодишна заплата. Преди някой да може да я спре, Мария, 



следвайки юдейския обичай, където богати хора помазват телата на 

своите любими със скъпо масло преди погребение, счупи шишенцето и 

започна да излива скъпоценното му съдържание на главата на Христос и 
да помазва краката Му. В следващия момент тя беше на коленете си пред 

Него, бършейки краката Му с косата си докато аромата на парфюма 

изпълни цялата къща. 
         За момент всички в стаята останаха безмълвни. Тогава тяхната 

смайваща тишина беше разбита от гневните възражения на Юда 

Искариотски: “Защо не се продаде този парфюм за 300 динарии,” попита 
той, “и да се раздаде на бедните?” Йоан разкрива истинските мотиви и 

намерения на протестиращия ученик: “А това, рече не защото го беше 

грижа за сиромасите, а защото бе крадец, и като държеше касата 

вземаше от това, което пускаха в нея” (Йоан 12:6). 
         Юда не беше единствения човек критикуващ екстравагантното 

показване на посвещение на Мария. Другите присъстващи също я 

гълчаха. Марк казва, че те “негодуващи, думаха помежду си: ‘Защо така 
се прахоса мирото?’” (14:4-5). 

         Това често е реакцията на хора, които “харесват” Исус, но не Го 
обичат дълбоко. Всичко над минимума, всичко със специална ценност 
предложено на Него – дали ще бъде забележителен музикален талант, 

брилянтен ум или цялото сърце на някого – е считано като ненужно 
прахосничество. Посвещението на Мария стои в остър контраст на 

повърхностното посвещение на такива последователи на Христос. 

         Когато започнете да обичате Исус както Мария от Витания Го 
обичаше, рано или късно, вие ще получите хокане от другите. 
Забележете моите думи. Само защото хората имат големи имена, големи 

позиции и големи служения не означава винаги, че те имат напълно 
привързани сърца. 

         Около тази маса в дома на Симон, цялата врява утихна когато Исус 
започна да говори. Сигурно Той ще укори Мария за нейната 

безразсъдност. В края на краищата, не учеше ли Учителят за блудния 
син, който прахоса своето богатство с разгулен живот и за домакина, 

който беше опустошил притежанията на своя господар? След като 

нахрани и 4-те хиляди и 5-те хиляди, не инструктира ли Исус Своите 
ученици да съберат в големи кошници всички останали късове хляб и 

риба за да не се прахоса нищо? Със сигурност Мария щеше да получи 

най-суровото смъмряне в своя живот! 
         Отговора на Исус шокира групата почти толкова колкото 

действията на Мария; 

 
Но Исус рече: Оставете я; защо й досаждате? тя извърши добро дело на 

Мене. Защото сиромасите всякога се намират между вас, и когато щете 

можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас. Тя 

извърши това, което можеше; предвари да помаже тялото Ми за 



погребение. Истина ви казвам: Гдето и да се проповядва благовестието 

по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя стори. 

-Марк.14:6-9 
 

         “Нека да чуем, Тома. Спри да я мъмриш, Матей. Филип, не казвай 

друга дума за нея. Юда, Петър, седнете. Истинското сърце на Мария 
беше разкрито, точно както вашите скоро ще бъдат. Аз знам точно защо 

тя направи това, което направи, и това беше добро нещо. Тази жена 

направи всичко, което можеше да направи за Мен.” 
         Днес, много християни дори не знаят всички имена 12-те апостоли 

на Христос, които присъстваха и вероятно я мъмреха в този случай. Но 

ние все още чуваме проповеди за Мария от Витания и нейното действие 

на посвещение. Точно както Исус каза, “гдето и да се проповядва 
благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, 

което тя стори” (Марк14:9). 

         И Мария и Марта служеха на Исус този ден. Трудейки се много за 
да приготви банкет достоен за Господаря, Марта служеше на своя Господ 

на естествения празник. Мария подготви Исус за духовен празник, нещо 
на което Той можеше да се наслаждава и да празнува само два дни 
преди да издържи най-тежките Си часове в цялото Си съществуване – от 

вечното минало до вечното бъдеще. Мария даде на Исус нещо от своето 
сърце, което Той можеше да носи със Себе Си на кръста. 

 

Даване Без Значение от Цената 
 
Няма никакви правила, които казват, че всички ние трябва да изпразним 

банковите си сметки, да затворим вратите на нашия бизнес и да хванем 
следващия самолет за Африка. Никога не правете грешката да мислите, 

че Исус изисква екстравагантност. Той иска само простото даване от 
нашите сърца в любов и покорство, вземането на нашите кръстове и 

следването на Него. 
         Някои богати хора могат да се наслаждават на лукса на 

екстравагантността – да живеят и да дават без значение от цената. Те 

може никога да не трябва да гледат табелката с цената. Те прахосват ако 
искат и никога да не почувстват ефектите финансово. Това не прави 

никаква разлика защото все още им остава много. Но това не беше 

случаят с Мария. Тя вероятно щеше да усеща финансовите ефекти от 
нейната скъпа жертва през останалата част от живота си. Въпреки тази 

жена счупи своето най-скъпоценно земно съкровище и радостно го 

разпиля върху най-безценното Съкровище на вековете, който скоро 
щеше да бъде счупен за нея. 

         Как бихте допуснали, че една млада жена като Мария би имала 

бутилка парфюм на стойност едногодишна заплата? Нищо в тези пасажи 

не посочва, че Марта, Мария или Лазар бяха богати. Но факта, че къщата 



спомената в 10-та глава на Лука е наречена къщата на Марта загатва 

няколко неща. Или Марта беше вдовица и беше наследила къщата от 

нейния покоен съпруг, или родителите на Марта, Лазар и Мария може би 
бяха умрели, оставяйки къщата на Марта тъй като тя беше най-голямата. 

(Ако Лазар беше най-големият, според юдейския обичай, къщата щеше 

да отиде на него.) това също ни кара да се чудим дали скъпия парфюм 
можеше да бъде оставен на Мария като част от наследството от нейните 

покойни родители. Ако е така, парфюма трябва да е представлявал 

финансовата сигурност на Мария за нейното настояще и бъдеще. Ние 
няма начин да узнаем тези неща със сигурност, но някои неща са 

сигурни: Парфюмът принадлежеше на Мария, и той беше много скъп. 

         Аз съм сигурен, че загрижени приятели и роднини по-късно 

приближиха Мария питайки, “Какво ще кажеш за утре, Мария? Ти нямаш 
никаква сигурност сега.” 

         Мога да си я представя да отговаря, “Аз имам Него, и това ми е 

достатъчно. Моето бъдеще е в Неговите ръце. Преди повече от година 
Исус ми каза, че съм избрала добрият дял, който няма да ми се отнеме, и 

аз слагам упованието си в това, което Той каза” (Лук.10:42). 
 
Приятелство С Исус 

 
Един ден докато седях размишлявайки за това, което Писанията ни 

казват за Мария от Витания, аз осъзнах, че във всеки от трите случая 

където тази млада жена се появява в Новия Завет, тя завършва при 
нозете на Исус. (вж. Лук.10:39; Йоан 11:2; 12:3.) Основано на 
дълбочината на посвещението към Исус, което виждаме в живота на 

Мария, чудно ли е, че Исус обичаше Мария, Марта и Лазар и ценеше 
високо тяхната специална привързаност и приятелство? 

         Витания беше само на една миля или толкова, двайсет минути 
пеша, от Ерусалим. Шест дни преди Пасхата, Исус отиде до Витания, в 

дома на Мария, Марта и Лазар. 
         Защо избра Той да прекара последните 6 дни от Своя живот на 

земята с тях? Защо не с Никодим, водещ фарисей, “юдейски началник” и 

член на Синедриона, духовния и политически съвет на Израел? Исус 
можеше да използва това време за да налее Своите стратегии и цели в 

този влиятелен човек, изграждайки го духовно, упълномощавайки го да 

стои здраво на неговата стратегическа позиция по време на идващите 
тежки дни. 

         Защо Исус не стоя със Сила и Варнава, лидери в ранната църква от 

нейното начало, хора, които живееха в Ерусалим и които по-късно 
пътуваха и служеха с апостол Павел? Защо не стоя в дома на Йосиф от 

Ариматея, богат ученик, който можеше да финансира много неща за 

Ерусалимската църква, или с Матия, който по-късно беше избран да 

заеме служението и апостолството освободено от Юда Искариотски? 



Защо не отиде Исус на мястото където беше майка Му? 

         От 500-те последователи, на които Той щеше да се яви след Своето 

възкресение и 120-те, които присъстваха в горницата на деня на 
Петдесятница, защо Исус избра да прекара оставащите дни от Своя 

живот в дома на Марта, Мария и Лазар? Вероятно една от причините 

беше Неговите ученици да служат като защитна преграда за Лазар, тъй 
като главните свещеници, които заговорничеха смъртта на Христос 

планираха също да убият и Лазар (Йоан 12:10). Обаче, аз съм склонен 

да вярвам, че главните Му причини бяха, че тези трима приятели Го 
обичаха с голямо посвещение и здраво вярваха, че Той беше Христос – 

Месията. Техният дом беше убежище на мир, обич и почивка. Той беше 

място, където Той можеше да Си почине, чувствайки се напълно приет и 

обичан, и да бъде укрепен за мъчителните дни, които идваха. 
         В този дом, хората бяха погълнати от любов към Исус. Марта и 

Лазар бяха верни, посветени приятели, а Мария беше човек, който 

чувстваше това, което Неговото сърце чувства. Нейните внимателни уши 
бяха способни да уловят значението на Неговите покрити думи. Тя беше 

приятел, който никога не участваше в споровете на учениците, такива 
като кой от тях беше най-великият; който никога не дърпаше ръкава на 
Христос, молейки за привилегията да седи от дясната Му страна в 

царството. Тя беше просто Мария, Негов посветен приятел. Тя осъзна 
каква безценна привилегия беше това просто да седи в Неговите крака, 

да се наслаждава на красотата на Неговото присъствие и да попива 

всяка Негова дума. 
         Мария може никога да не е била помазана да проповядва или да 
върши знамения и чудеса, но тя беше помазана с плачещо сърце. 

Писанията никога не споменават, че Мария от Витания имаше известно 
служение като някои от другите. Но по време на последните дни на 

Христос преди Голгота, красивият, поклоннически дух на тази жена 
трябва да е послужил велико на Божият Син. 

 
Прахосване на Нашия Живот за Исус 

 

Исус Христос обича света и Той обича и църквата, но има специален 
хляб, с който храни онези, които Го обичат интимно. Има божествена 

манна, която Той запазва за онези, които екстравагантно прахосват себе 

си в Неговото присъствие. 
         Никой от нас няма право на избор когато става въпрос дали нашия 

живот да бъде прахосан или не. Единствения избор, който имаме е как да 

бъде прахосан. Всеки от нас ще прахоса своя живот или в грях и 
компромис, пасивност и грижите на този живот, или ще го прахосаме за 

Исус. Ние можем да прахосаме живота си служейки на дявола и да 

завършим в горящата отпадъчна маса наречена ад, или можем да 

прахосаме нашия живот и нашите ресурси за Исус както направи Мария, 



влагайки си съкровища в небето, където молци и ръжда не ги изяждат и 

крадци не подкопават и не ги крадат. О, Боже, дай ни благодат да 

живеем както Мария. 
         Как прахосвате вашия живот за Исус? Лесно. Това не е тайна. 

Вземете решение в умът си, и сърцето ви ще го грабне. Влезте в 

Неговото присъствие. Отхвърлете греха. Викайте към Него в молитва. 
Издигайте душата си към Него в поклонение. Четете и размишлявате 

върху Словото докато сърцето ви е изпълнено с нещата, които изпълват 

Божието сърце. Предайте напълно себе си на Него, защото интимността с 
Бог отнема време, и няма заместител на това да чакате в Неговото 

присъствие. Като Мария, изберете да оставите някои от по-маловажните 

неща ставащи около вас за да имате повече време да развивате 

взаимоотношение с Него. Разточително, екстравагантно изливайте своя 
живот като жертва на възлияние върху святия олтар на Бог. Позволете да 

бъдете разчупени и разляти за Безценният, чието тяло беше разчупено и 

чиято безценна кръв беше пролята за вас. 
         Господи Исусе, в сладко предаване, нека да бъда разлят и 

използван за Теб! 
Това ли е вашата молитва? Тогава подредете наново планът си за да 
имате време за Него. 

         Защо не хванете ръката ми и да дойдете с мен само за малко? 
Изправете се тук и се взрете през вратата, която Йоан отвори за нас в 

този невидим свят. Това е света, в който вие и аз можем утре да живеем 

– света, където ще живеем 10 билиона години отсега нататък. 
         Нататък! Виждате ли го? Трон обграден от дъга! Седящият на трона 
е Този, който живее завинаги и винаги. Сред 7-те огнени светилника 

горящи пред трона виждате ли тези крилати същества, които изглеждат 
толкова странно за нашите очи? Можете ли да ги чуете да викат, “Свят, 

свят, свят”? Гледайте сега! Когато живите същества дават слава, почит и 
благодарение на Този, който бе и който е и който иде, 24-те стареи с 

бели роби ще се прострат пред трона, покланяйки се на Бог. 
         Виждате ли Го? Агнето, което изкупи хора за Бог със Собствената 

Си кръв и ги направи да бъдат царство и свещеници на Бог. Той е там. 

Погледнете! Обградилите трона, живите същества, стареите и Агнето са 
хиляди и хиляди ангели, и те всички викат, “На Този, който седи на 

трона, и на Агнето, да бъде благословение и почит и слава и господство 

завинаги и винаги” (Откр.5:13). Чувате ли ги? Можете ли да видите 
големият облак свидетели, съставен от вярващи от всички векове, 

събрани като една мощна нация? 

         Искате ли да отиде пред трона и да паднете? Ние можем. Не трябва 
да се отдръпваме назад в страх или срам. Там до Татко е Христос, нашият 

първосвещеник. Той разбира нашите слабости и немощи. Той ни 

съчувства на нашата способност да падаме в изкушение, защото Той 

беше изкушен точно като нас, но без да съгреши. 



         Няма нужда да се боим. Ние не сме пристъпили на някоя забранена 

земя. Ние всъщност сме били поканени да дойдем тука. Аз самият 

прочетох поканата, и се казва, че ние можем без страх, уверено, смело 
да се приближим към Божия трон на благодат за да можем да получим 

милост за нашите провали и да намерим благодат, която да ни помага в 

нашето време на нужда (Евр.4:14-16). 
         Тъй като сме били поканени, аз идвам пред трона често, за да 

размишлявам, да се взирам, да излагам духа си на величието и вечността 

и святостта на нашия славен Цар и за да поставям земните неща във 
вечна перспектива. Аз нося моите нужди и грижи, моите изповеди и 

посвещения, моите молби и моите постижения и ги представям на Него. 

Аз гледам как те се издигат като благоуханен тамян пред Господа. 

         Преди да си заминем, нека просто да коленичим тук за момент 
заедно . . . пред трона 

 


