
Някога питали ли сте се...
Защо съм тук? Какъв е смисълът на моя живот?  

Има ли Бог? Трябва да има нещо повече от това!

Всеки от нас в някакъв момент има подобни мисли и въпроси. 

И докато не намерим отговор, ние не можем да имаме мир в 

ума си, истинска трайна радост и удовлетворение от живота.

В книгата на Джойс Майер ТОЗИ НОВ ЖИВОТ можете да 

откриете отговор на такива въпроси. Всичко започва с 

истината за Бога и да разберете колко много ви обича Той! 

Докато четете, вие ще откриете кое е най-важното решение, 

което някога можете да вземете в живота си, защо имате 

нужда от Бога и защо Той е решението на всеки проблем, 

който имате и пред който някога ще се изправите. Вие 

наистина можете да се наслаждавате на живота, за който 

сте създадени! Истината е, че Бог ви обича и има изумителен 

план за вашия живот. Всичко, за което копнеете и от което 

някога ще се нуждаете, можете да откриете чрез едно лично 

взаимоотношение с Бога. В това се крие тайната да намерите 

този нов живот, който наистина търсите!
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Глава 1

НАЙ-ВАЖНОТО РЕШЕНИЕ,  
КОЕТО НЯКОГА ЩЕ ВЗЕМЕТЕ  

Изпитвате ли неудовлетворение от живота си? 
Ако е така, не сте единствените. Толкова много хора 
са уморени, изтощени, чувстват се празни и недовол-
ни. Някои са опитали да намерят в религията разре-
шение на подобни чувства, но вместо това откриват 
само безжизнени и ненужни правила, които изобщо 
не могат да следват. Ако сте опитали религия, това 
не означава, че сте се докоснали до Бога в търсене 
на отговор за вашия празен, объркан и изпълнен с 
чувство на вина живот. 

Ако се нуждаете да усетите обич, ако се нуждаете 
от приятел, ако се нуждаете от прошка за греховете 
си и ако се нуждаете от бъдеще..., отговорът за вас е 
Исус Христос. Той чака, за да ви даде този нов живот 
и да ви преобрази в изцяло ново създание. 

Ако не сте удовлетворени от живота си, вие 
трябва да промените нещо. Когато продължавате да 
правите същите неща, които винаги сте правили, ще 
водите живота, който винаги сте водили. Трябва да 
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вземете решение и то е най-важното решение, пред 
което някога сте се изправяли. 

Този избор е по-важен от избора на кариера, от 
това къде ще учите, за кого ще се ожените, как ще ин-
вестирате парите си или къде ще живеете. Вечността 
е време, което няма край и всеки един от нас трябва 
да знае къде ще го прекара. Има живот след смъртта. 
Когато умрем, ние няма да спрем да съществуваме, а 
само ще продължим да съществуваме на друго мяс-
то. За смъртта говорят, че е като преминаване през 
врата. Тръгваме си от едно място и отиваме на друго. 

Искате ли да имате взаимоотношения с Бога тук, 
на земята, както и да прекарате вечността с Него? 
Ако е така, вие трябва да приемете Исус Христос за 
свой личен Спасител. Всички ние сме съгрешили и 
се нуждаем от Спасител. Бог изпрати Своя единствен 
Син, за да плати цената за нашите грехове. Той бе 
разпънат на кръст и проля невинната Си кръв като 
наказание за нашите престъпления. Умря и беше 
погребан, но на третия ден възкръсна от смъртта и 
сега седи на небето, от дясната страна на Бог Отец. 
Той е нашата единствена надежда да имаме мир, 
радост и възстановени взаимоотношения с Бога. 

Библията ни учи, че за да бъдем спасени от гре-
ховете си, ние трябва да изповядаме и да признаем, 
че Исус е Господ и да повярваме в сърцето си, че Бог 
го е възкресил от мъртвите.
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Защото, ако изповядате и признаете с устата 
си, че Исус е Господ и ако повярвате в сърцето 
си (ако се придържате към, доверявате се и 
уповавате на истината), че Бог Го е възкресил 
от мъртвите, вие ще се спасите.   

Римляни 10:9

Да вярваш по този начин е много повече от това 
да приемеш нещо с ума си, то е искрено и е дълбоко в 
сърцето. Много хора знаят, че има Бог, но не предават 
живота си на Него. Бог е Авторът на живота и иска 
вие по свое желание и с радост да Му го поверите 
обратно. Той ви е създал със свободна воля и никога 
няма да ви насили да изберете да Му се доверите. Но 
изборът, който правите или не правите, ще окаже 
влияние на качеството на живота ви тук на земята, 
както и ще определи къде ще прекарате вечността 
след като умрете. 

Успявате ли добре да управлявате живота си? Ако 
не, защо да не го предадете на Онзи, Който ви е съз-
дал и знае много повече за вас, отколкото вие някога 
ще разберете за себе си? Ако си купя автомобил и 
се окаже, че имам проблеми с него, аз го карам при 
производителя, за да може да го поправи. Същият 
принцип важи и при Бога. Той ви е създал и много 
ви обича. Ако животът не ви удовлетворява, тогава 
предайте го на Него, за да може Той да го оправи.

Както вече посочих, нищо няма да се промени, 
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ако първо не вземете това решение. Искате ли да 
бъдете християни? Готови ли сте да предадете не 
само греховете си, но и живота си на Бога? Готови ли 
сте да се откажете от греховните си пътища и да се 
научите как да водите съвсем нов живот, който е със 
и за Бога? Ако е така, продължете да четете нататък, 
защото ви очаква един живот, който надминава и 
най-смелите ви мечти и представи. Този живот е 
достъпен за всеки човек, без изключение. Никой не 
е лишен от достъп до него. Ето какво казва Бог за 
вашето бъдеще: 

Защото аз зная плановете и мислите, които 
имам за вас, казва Господ, планове и мисли за 
благоуспяване и мир, а не за зло, за да ви дам 
надежда за вашето бъдеще. 

Еремия 29:11

Никой не може да избере вместо вас. Вие и само 
вие можете да решите това. Какъв живот искате да 
живеете? Наистина ли сте удовлетворени да следвате 
примера, който ни показва нашето общество днес? 
Божието слово говори, че сме дошли на този свят, без 
да донесем каквото и да било, и ще си тръгнем от 
него, без да вземем нещо (I Тимотей 6:7). Бог е Алфа и 
Омега, началото и краят. В началото е бил Бог и в края 
отново ще бъде Бог. Всеки човек ще се изправи пред 
Бога и ще отговаря за своя живот (Римляни 14:12). 
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Най-важното решение, което някога ще вземете

Сега е моментът да се подготвим за това. Винаги съм 
казвала: „Независимо дали сме готови, или не, Исус 
идва отново.” Затова пригответе се още сега, вземете 
правилното решение днес, защото утре вече може да 
е твърде късно.  
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Глава 2

ВСИЧКИ СЪГРЕШИХМЕ  

Грехът е преднамерено непокорство към изяве-
ната Божия воля. Всички ние сме съгрешили. Няма 
никой по лицето на земята, който да не е вършил 
грях (Римляни 3:23; Еклисиаст 7:20). Това е лоша - 
та новина. Но има и добра. Всички ние можем да по-
лучим прошка за греховете си и да оправим взаимо- 
отношенията си с Бога.

Понеже всички съгрешиха и отпаднаха от 
славата и почитта, които Бог дава и получава.
А [всички] се оправдават (оневиняват, из-
виняват, застават в правилна позиция пред 
Бога) даром и чрез Неговата щедра благодат 
(незаслужена милост и благоволение) чрез 
изкуплението, което е [осигурено] чрез Исус 
Христос.    Римляни 3:23–24

Исус вече е заплатил за вашите грехове. Всичко, 
което трябва да направите, е да повярвате в това и 
да го приемете. Ако признаете греховете си, ако ис-
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крено съжалявате, че сте ги извършили, и сте готови 
напълно да се откажете от тях, Бог ще ви прости и 
ще ви направи нов човек. 

Ако [доброволно] признаем, че сме съгреши-
ли и изповядаме греховете си, Той е верен и 
праведен (верен на собственото Си естество и 
обещания) да ни прости греховете [да отмахне 
беззаконията ни] и [непрестанно] да ни очист-
ва от всяка неправда [всичко онова, което не е 
съобразено с Неговата воля в целите, мислите 
и действията ни].                                  I Йоан 1:9

Не е необходимо да стоим и да чакаме Бог да 
направи нещо. Той вече е извършил всичко, което 
трябваше да бъде свършено. Даде своя Син да умре 
вместо нас, защото единствено съвършена и без-
грешна жертва можеше да заплати за всичките ни 
прегрешения. Грехът беше наказан справедливо 
и сега ние можем да живеем свободни чрез вяра в 
Исус Христос и да имаме чрез Него близки взаи-
моотношения с Бога. Не можем да идем сами при 
Бога – нуждаем се от адвокат (защитник). Нуждаем 
се от някого, който да бъде посредник, и това е Исус 
Христос. Той застана в пропастта между нас и Бог – 
пропастта, причинена от нашия грях – и ни доведе 
обратно при Бога. 

Както едно дете носи гените на своя баща (него-
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вата кръв, неговата ДНК, неговите хромозоми и т.н.), 
така Бог бе в Христос и примири света отново със 
Себе Си. Бог обича хората, които е създал и не желае 
да ги вижда продадени в робството на греха, без да 
им подсигури изходен път! Исус е този път!

Грехът носи проклятие

Божието слово казва, че греховете ни ще ни 
намерят (Числа 32:23). Грехът носи проклятие, а по-
корството донася благословение (Второзаконие 28). 
Понякога изглежда така, сякаш на човек му се раз-
минават последствията от греховете. Животът му 
изглежда толкова хубав, колкото на всички остана-
ли, но накрая последствията от решенията, които е 
вземал, винаги стават явни.

Когато изберем да живеем в грях, вместо да се 
покоряваме на Бога, започваме да изпитваме неудо-
влетворение и страдание в душата си. Човек е много 
повече от едно тяло от плът и кръв. Той е дух и има 
душа, която се състои от ум, воля и емоции. Това е 
личността на човека. Грешникът преживява страда-
ния в ума си. Той е изпълнен с умствени терзания 
и без значение какво прави или какво притежава, 
нищо не може да го удовлетвори напълно. Той стра-
да и емоционално. Поради това, че е решил сам да 
управлява живота си, той изпитва разочарования, 
безпокойство, гняв (емоционално разстройство), 
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когато нещата не се получават по начина, по който 
иска. Той не осъзнава как действа вярата. Доверието 
в Бога – сила, многократно по-велика от него самия –  
за него е неразбираемо. Такъв човек никога не може 
да има покой в душата си, защото никой не може 
да влезе в Божията почивка, освен чрез вяра в Него 
(Евреи 4:3).

Да, животът в грях е живот, пълен с проклятия. 
Нищо добро не може да произлезе от него. Ето какво 
казва Бог за последствията в живота на човек, който 
се опитва да живее без Него: 

Аз така ще поразя човеците със скръб, че 
ще ходят като слепи, защото са съгреши-
ли против Господа; кръвта им ще се излее 
като прах и месата им като нечистотии.  
Нито среброто им, нито златото им ще може 
да ги избави в деня на Божието негодувание 
и гняв; но цялата земя ще бъде погълната от 
огъня на ревността Му. Защото Той е подгот-
вил погибел за всички жители на земята, и 
при това внезапно.                    Софония 1:17–18

Тези стихове звучат страховито, но не бива да 
причиняват страх в сърцето на искрено вярващия 
в Исус Христос. Онези, които вярват в Исус, никога 
няма да бъдат осъдени или погубени (Йоан 3:18).



14

Т О З И  Н О В  Ж И В О Т

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
вате самотни, но просто помнете, че никога не 
сте сами, защото Бог стои до вас!

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
вате самотни, но просто помнете, че никога не 
сте сами, защото Бог стои до вас!

Вина и осъждение

Вината присъства постоянно в живота на греш-
ника. Той може да се опитва да прави какво ли не, за 
да я игнорира, но дълбоко в себе си знае, че не живее 
както трябва. Исус казва, че грешниците не могат да 
избягат от вината за греха (Йоан 9:41).

Библията е разделена на Стар и Нов завет. 
Старият завет е точно такъв – „стар“. Той представля-
ва завет, който Бог използва, за да покрие греховете 
на хората, докато дойде времето, в което Исус да ус-
танови един Нов завет. Чрез спазването на система 
от жертвоприношения греховете на хората можеха да 
бъдат покрити, но не и напълно премахнати. Вината 
винаги оставаше. Но сега вече, при Новия завет, 
имаме съвършена и окончателна жертва, която не 
просто покрива греха, а напълно го отстранява. Тя 
измива не само нашите грехове, но и вината, която 
ги съпровожда.

Моля ви, прочетете следните стихове внима-
телно и размишлявайте върху смисъла на това, 
което се казва в тях. Всички те са извадени от Евреи,  
10 глава. 

В съгласие с тази воля [на Бога], ние сме напра-
вени святи (отделени и осветени) чрез прина-
сянето на тялото на Исус Христос (Помазаника) 
веднъж и завинаги. 

Евреи 10:10 (курсивът е мой – Дж. М.)
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Всички съгрешихме  

... но Той [Христос], като принесе една жертва 
за греховете ни [която има вечна давност], 
седна завинаги отдясно на Бога.   Евреи 10:12

„Ето завета (споразумението, завещанието), 
който ще направя и ще сключа с тях след ония 
дни, казва Господ: Ще положа (запечатам) 
законите Си в сърцата им и ще ги напиша в 
умовете им (в най-дълбоките им мисли и в 
самата им същност)“, а после прибавя: „И гре-
ховете им, и беззаконията им няма да помня 
вече“.                                                Евреи 10:16–17

... нека всички да пристъпваме и да се при-
ближаваме с искрено (открито и честно) сърце 
в непоколебима увереност и абсолютна сигур-
ност, породени от вяра (като така се облягаме 
с цялата си човешка същност на Бога с пълна 
увереност и доверие в Неговата сила, мъдрост 
и доброта), със сърце, очистено от виновна 
(лукава) съвест, и с тяло, измито в чиста вода.

Евреи 10:22

Тези стихове ни показват много важни и чу-
десни неща. Първото е, че Исус се пожертва веднъж 
завинаги и няма нужда друга жертва да се прибавя 
към Неговата. По времето на Стария завет жертви са 
били принасяни отново и отново, но те не са можели 
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да отнемат вината. Исус се пожертва веднъж, като 
тази жертва е достатъчна и има силата завинаги да 
заличи греха и вината от хората. 

И макар вината законно да е отстранена, чо-
век трябва да се научи как да живее свободен от 
чувството на вина. Всъщност новият живот, който 
живеем за Христос, изисква от нас да се научим да 
живеем независимо от своите чувства. Не бива да 
позволяваме на чувствата да ни управляват. Трябва 
да се учим от Божието слово и да му се покоряваме, 
без значение как се чувстваме. Когато живеем такъв 
живот в покорство на Бога, това носи неизмерими 
благословения.  
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Глава 3

ВРЕМЕ Е ДА ПРЕДАДЕМ  
ЖИВОТА СИ  

Ако четете това, вие или вече сте приели Христос 
и сами сте проявили желание да ви бъде изпратена 
тази книга, за да ви помогне да започнете своя нов 
живот с Христос, или ви е подарена от някого и ве-
роятно сте готови да вземете това решение сега.

В Йоан 3:16 се казва: „Защото Бог толкова възлюби 
света, че даде Своя единороден Син, за да не погине 
ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” 

Нека ви разкажа една история, която ще ви по-
могне да разберете силата на написаното в този стих.

В една студена мрачна нощ в Чикаго се разразила 
силна снежна виелица. Малко момченце продавало 
вестници на ъгъла на една улица. Хората стояли по 
домовете си поради студа, а на него му било толкова 
студено, че дори не се опитвало да продаде нещо. 
Приближило се до един полицай и го попитало: 
„Господине, дали случайно не знаете къде може едно 
бедно момче да си намери топло място, на което да 
преспи тази нощ? Аз спя в един кашон зад ъгъла, 
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а е много студено. Сигурно ще е приятно да се спи 
някъде на топло.”

Полицаят свел поглед към малкото момче и му 
казал: „Ето какво ще направиш... Тръгни по тази 
улица и върви, докато стигнеш до една голяма бяла 
къща, и почукай на вратата. Когато дойдат и ти от-
ворят, ти кажи само „Йоан 3:16”, и ще те пуснат да 
влезеш.”

Момчето така и направило. Стигнало до къщата, 
качило се по стълбите и почукало. Отворила му една 
жена. То я погледнало и ѝ казало: „Йоан 3:16”.

Жената го поканила да влезе. Приютила го, сло-
жила го да седне в люлеещ се стол пред една голяма 
камина и излязла. Стоейки там, момченцето си по-
мислило: Йоан 3:16... не разбирам какво е това, но то 
със сигурност може да стопли едно премръзнало момче.

След малко жената се върнала и го попитала: 
„Гладен ли си?”

Детето отговорило: „Ами, да. Не съм ял от два дни 
и сигурно ще мога да хапна малко.” Жената го заве-
ла в кухнята. Сложила го да седне пред маса, пълна 
с чудесна храна, и то яло, яло докато не можело да 
вкуси нищо повече. Тогава си помислило: Йоан 3:16... 
не разбирам какво точно е това, но със сигурност може 
да нахрани едно прегладняло момче.

Жената го отвела на горния етаж в баня, в която 
имало вана, пълна с топла вода. Момчето влязло във 
ваната и докато се отпускало в топлата вода, си по-
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мислило: Йоан 3:16... изобщо не разбирам какво е това, 
но със сигурност може да направи едно мръсно момче 
чисто. Жената се върнала и го отвела в уютна стая, 
настанила го в старо меко легло, завила го хубаво и го 
целунала за лека нощ. На излизане загасила осветле-
нието. Докато лежало в тъмното, момчето погледнало 
към прозореца и видяло, че снегът продължава да 
вали в студената нощ. Тогава си помислило: Йоан 3:16... 
не разбирам какво точно е това, но то със сигурност 
може да даде почивка на едно изморено момче.

На следващата сутрин жената отново го отвела 
до същата голяма маса, отрупана с храна. След като 
се нахранило, тя го завела на люлеещия се стол 
пред камината. Взела една Библия и го попитала: 
„Разбираш ли какво е това Йоан 3:16?” „Не, госпожо, 
не разбирам. За първи път го чух снощи от устата 
на полицая, който ми каза да го използвам.” Тогава 
тя отворила Библията на Йоан 3:16 и започнала да 
му разказва за Исус. И там, пред камината, момчето 
предало сърцето и живота си на Исус. Седяло там и 
си мислело: Йоан 3:16... не го разбирам, но със сигурност 
успя да накара едно изгубено момче да се почувства 
сигурно и да намери спасение. (неизвестен автор)* 

Ако и вие сте готови и искате да предадете жи-
вота си на Бога, като приемете Неговия син Исус 
Христос, Който е платил единствената приемлива 
цена за греховете ви, насърчавам ви да се молите с 
тази молитва. Повторете думите високо на глас и се 
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вслушайте във всяка една от тях, за да придобият 
смисъл лично за вас. 

Господи, Татко небесен, обичам те! Идвам при Теб 
днес с вяра и Те моля да ми простиш греховете. Исусе, аз 
вярвам в Теб. Вярвам, че Ти умря на кръста за мен, проля 
невинната Си кръв заради мен, зае моето място и пое 
всичките наказания, които аз заслужавах. Вярвам, че 
Ти умря и беше погребан, и на третия ден възкръсна от 
мъртвите. Смъртта не можа да Те удържи. Ти победи 
Сатана и отне ключовете на смъртта и ада от него. 
Вярвам, че Ти направи всичко това за мен, защото ме 
обичаш. Искам да стана християнин. Искам да Ти слу-
жа през всичките дни на живота си. Искам да се науча 
как да живея този нов живот, който Ти си ми обещал. 
Приемам Те, Исусе, и сега се предавам на Теб. Приеми 
ме такъв, какъвто съм, и ме направи такъв, какъвто 
Ти искаш да бъда. 

Благодаря Ти, Исусе, че ме спаси. Изпълни ме със 
Святия Си Дух и ме научи на всичко, което трябва да 
знам! Вярвам, че вече съм спасен, че съм новороден и 
че когато умра, ще отида на небето. Господи, Татко 
наш, искам да се наслаждавам, когато вървя през този 
живот заедно с Теб, и искам да го живея за Твоя слава!

Ако искрено сте се помолили с тази молитва, 
то вие сте взели най-важното решение в живота си. 
Без значение как се чувствате, Бог е чул молитвата 
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ви и е отговорил. Възможно е да усетите мир или 
радост, облекчение или свобода, но може и нищо 
да не почувствате. Не позволявайте на чувствата да 
продължават да диктуват живота ви. Повярвайте на 
Божието слово, защото Бог е истинен и верен във 
всичките си обещания. Исус казва:

Всички, които Ми дава (поверява) Отец, ще 
дойдат при Мене и който дойде при Мене, Аз 
никак няма да го изпъдя [със сигурност няма, 
никога няма да отхвърля никого от тези, които 
идват при Мене].                          Йоан 6:37

Бог е обещал да бъде винаги с вас, дори до края 
на света. Може би  невинаги ще Го усещате, но Той е 
навсякъде по всяко време. Той винаги държи погле-
да Си насочен към вас и внимателно ви пази. Той 
е загрижен за всичко, свързано с вас, и е обещал 
винаги да ви помага. Бог е започнал добро дело във 
вас и непременно ще го доведе докрай (Битие 28:15; 
Псалом 138:8, Филипяни 1:6).

Поздравления, вече имате нов приятел и Неговото 
име е Исус! Той е най-добрият приятел, който някога 
ще имате. Можете да разговаряте с Него за абсолютно 
всичко, защото винаги ще ви разбере (Евреи 4:15). 
Той никога няма да ви отхвърли, нито ще ви осъди. 
Няма нищо, което да е твърде голямо или трудно за 
Бога, но и същевременно нищо не е прекалено малко 
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и незначително за Него. От вас Той иска да Го при-
знавате във всичките си пътища и да Му позволите 
да бъде част от всяка една област на вашия живот. 

Вие вече сте ново създание. Всички стари 
неща са преминали и са станали съвършено нови  
(II Коринтяни 5:17). Дадено ви е едно чисто ново 
начало.

Ще допускате грешки – всички го правим. 
Предстои ви да научите много неща. Започнали 
сте пътешествие, което ще продължи през целия 
ви живот. Винаги помнете, че когато допускате 
грешки, Божията прошка и очистване са на ваше 
разположение, стига да ги поискате. Бъдете бързи да 
се покайвате за всеки грях и никога не се опитвайте 
да криете каквото и да било от Бога, защото Той така 
или иначе знае всичко. 

Бог много ви обича. Той ви обича винаги, през 
цялото време. Бог не ви обича повече в дните, когато 
се държите добре, а по-малко, когато се държите зле. 
Той просто ви обича!

Сега е време да се научите как да живеете този 
нов живот!
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Глава 4

НОВ НАЧИН НА ЖИВОТ  

Когато започнете своя нов живот, който трябва 
да живеете за, чрез и със Бога, вие ще откриете, че 
повечето от Неговите принципи сякаш са напълно 
противоположни на тези, които хората следват в 
света. Всъщност светът е обърнат наопаки, а Божието 
царство е в правилната позиция. Ние обаче не сме 
свикнали да правим нещата по Божия начин, затова 
отначало може да ни се струва трудно, дори невъз-
можно да разбираме и следваме Неговите принципи. 

Кръщение

Едно от първите неща, които трябва да напра-
вите като току-що повярвали в Исус Христос, е да се 
кръстите във вода. Кръщението е само един външен 
белег на вашето вътрешно решение да следвате 
Христос. Когато човек вземе водно кръщение, пота-
пянето символизира погребването на стария начин 
на живот. Издигането от водата символизира въз-
кръсването за нов живот. Това е нещо, което правим 
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в покорство на Бога. 

Водата, която в образа (символа на тяхното 
спасение) на кръщението и сега ви спасява 
[от вътрешни съмнения и страхове], не чрез 
измиването на външната, плътска нечистота, а 
чрез дадената от Бога [снабдена за вас] чиста и 
добра съвест (вътрешна чистота и мир), с която 
стоите пред Него (защото така демонстрирате, 
че това, в което вярвате, ви принадлежи) чрез 
възкресението на Исус Христос.                                         

I Петрово 3:21

А Петър им каза: Покайте се (променете глед-
ната си точка и вземете решение да приемете 
Божията воля с цялото си естество, а не да я 
отхвърляте) и всеки от вас нека се кръсти в 
името на Исус Христос за прощение на (и ос-
вобождение от) греховете ви; и ще приемете 
този дар, Святия Дух.”           Деяния 2:38

Ходене на църква

Друго нещо, което горещо ви препоръчвам, е да 
станете част от местна църква. Да ходиш на църква 
не те превръща в християнин, както и да стоиш в 
гараж не те превръща в кола. Не ставаме християни 
само поради това, че ходим в църква, но ако сме 
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християни, би трябвало да искаме да се покланяме 
на Бога и да общуваме с други вярващи. Църквата е 
и мястото, където да изучаваме Божието слово. 

Не всички църкви са добри. Някои са само рели-
гиозни здания, които външно изглеждат добре, но 
вътре не се случва нищо, което може да помогне на 
някого. Ако посещавате църква, в която не ви хранят 
с Божието слово и не ви предизвикват към ежедневно 
израстване в ходенето ви с Бога, продължавайте да 
търсите, докато не намерите такава. Църквите, подоб-
но на лекарите, не всички са добри, но и не всички 
са лоши. Вие просто трябва да намерите тази, която 
е най-добрата за вас. Някои хора предпочитат голе-
ми църкви, а други – малки. Някои избират църква 
от дадена деноминация, а други – църква, която не 
принадлежи на деноминация. Това означава само, че 
не е част от някоя голяма организация. Най-важното 
е, че ако се посветите на дадена църква, това ще е 
полезно за вас. Така ще имате възможност да си на-
мерите приятели, които споделят вашите вярвания, 
и ще бъдете в среда с морални ценности, което ще 
ви помогне да избягвате светските изкушения. 

Постарайте се да ходите на църква там, където 
ще можете да израствате като християни. Много е 
важно за един новоповярвал да научава нови неща. 
Ако нищо не научава и не напредва във вярата, той 
е изправен пред опасността да отпадне и да се върне 
обратно в старите си пътища.
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Малките групи за библейско изучаване също са 
много полезни за новите вярващи. В една малка гру-
па обикновено имате възможност да научавате нови 
неща, да задавате въпроси, да получавате молитва и 
също самите вие да се молите за другите. Надявам се 
вашата църква да организира такива уроци за изу-
чаване на Библията за възрастни, както и домашни 
(малки) групи, в които да можете да се включите. 
Църквата е не само място, където ни служат на нас, 
но и място, където ние да намерим и осъществим 
своето служение в тялото Христово (църквата). Освен 
да получавате от други хора, вие трябва да се научите 
и да давате на другите. 

Посвещение

Много е важно човек да бъде посветен. Не онова, 
което сме сбъркали веднъж, е направило живота ни 
толкова объркан, а нещата, които бъркаме постоянно 
и не правим както трябва. По същия начин, ако на-
правим нещо по правилния начин един, и дори два 
пъти, това няма да ни помогне да заживеем новия 
живот, който Бог има за нас. Трябва да устояваме и 
да се стараем да правим онова, което знаем, че е до-
бро, дори да не ни се прави. Трябва да се научим да 
бъдем постоянни. Бог ни е дал дух на самоконтрол 
и дисциплина (II Тимотей 1:7) и всичко, което трябва 
да направим, е да го прилагаме. 



27

Нов начин на живот

Бъдете посветени на това да прекарвате време 
с Бога. Изучавайте Неговото Слово и четете книги, 
които ви помагат да разбирате Библията още по-
добре. Слушайте проповеди, гледайте добри хрис-
тиянски телевизионни предавания. Отделяйте време 
за молитва. Научете се да се молите за всяко нещо 
през деня. Запомнете, че Бог се интересува от всичко, 
за което ви е грижа, и молитвата е просто разговор 
с Него. Колкото повече израствате като християни, 
толкова по-добре ще се научите не само да говорите 
на Бога, но и да Го слушате и това ще прибави ново, 
вълнуващо ниво на взаимоотношения в живота ви 
с Него.

Друга много важна област, която изисква вашето 
посвещение, е даването. Бог ни е дал толкова много, 
че за нас трябва да е съвсем естествено да искаме да 
даваме за Него и за Неговото дело на земята. Когато 
на вас ви помагат, естествено е и вие да искате да 
помогнете на другите. Един от начините да прави-
те това е чрез посветено даване във вашата църква 
и на други служения, които са ви помогнали и на 
които вярвате. Всичко, което даваме на Бога, Той ни 
го връща многократно. Неговото Слово казва, че ние 
жънем това, което сеем. 

Преди да повярваме в Христос и да станем нови 
създания в Него, ние не сме гледали сериозно на 
даването. Били сме егоисти и сме искали всички да 
дават на нас, но сърцето ни започва да се променя, ко-
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гато все повече се доближаваме до Исус и Го обичаме.

Да бъдем кръстени в Святия Дух

Кръщение означава „пълно потапяне”. Всеки съд, 
който се потопи в течност, се изпълва догоре, ако в 
него има отвор и ако се потопи напълно. Ако вие сте 
отворени, можете да бъдете изцяло изпълнени със 
Святия Дух. Вие сте приели и Святия Дух, когато сте 
приели Христос за свой Спасител, но може би не сте 
стигнали до момент, в който да сте готови да отво-
рите всяко кътче от сърцето си и да Му позволите да 
ви изпълни догоре. 

Вие имате Святия Дух, но трябва да сте сигурни, 
че и Той има всяка една част от вас. Бог иска да ви 
използва, за да Му служите, а вие ще се нуждаете 
от силата на Святия Дух, за да бъдете успешни и 
продуктивни. 

Бог също така ни предлага свръхестествени 
дарби (дарява ни със свръхестествена сила), за да 
ни помага всеки ден от нашия живот. Дарбите са 
най-различни и всеки ги получава, но някои дарби 
са по-силно изразени. Аз например имам дарбата да 
поучавам, други са надарени в областта на музиката, 
имат административни дарби, дарби на милост или 
на помагане. В I Коринтяни 12:7–10 са изброени девет 
дарби, за които трябва да знаем. Всъщност Словото 
ни казва да копнеем за (сериозно да желаем) тези  
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дарби. Те са слово на знание, слово на мъдрост, дар-
бата вяра, изцелителна дарба, вършене на чудеса, 
пророческа дарба (тълкувание на Божията воля и 
целите на Бога), способността да разпознаваме кои са 
добри и зли духове, дарбата да говорим на непознати 
езици и способността да тълкуваме тези езици. 

Дори да не разбирате тези дарби, насърчавам ви 
да поискате от Бог да ви ги даде и да ви научи повече 
за тях и тяхната правилна употреба. Четем за много 
ситуации в Божието слово за хора, които говорят на 
непознати езици (духовен език). Когато се молим 
на езици, ние говорим тайни и мистерии на Бога, 
а също назидаваме и поправяме себе си. Апостол 
Павел казва, че би искал всеки да говори на езици  
(I Коринтяни 14:2,4–5).

По-специално дарбата говорене на езици дълги 
години е била причина за раздори и разделения 
между християните. Някои вярват, че дарбите са за 
днес, а други, че не са. Но аз лично съм преживява-
ла тези дарби в моя живот и говоря на други езици 
повече от тридесет години. Затова знам, че те се от-
насят и за съвременния християнин. Имаме нужда 
от всяко нещо, което може да ни помогне. 

Много често хората отхвърлят онова, което самите 
те не са преживявали или не могат да разберат. Това 
е грешка. Трябва да си четем Библията и да вярваме 
на онова, което казва. 
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Предупреждавам ви да се съсредоточите върху 
Святия Дух, върху Него Самия, а не върху дарбите 
Му. Дарбите ще дойдат. Някои хора наблягат повече, 
отколкото трябва, на дарбата говорене на езици, или 
на някоя друга. Когато отиваме да си купим чифт 
обувки в магазина, не искаме от продавача чифт 
подметки. Искаме му обувки, а подметките са част 
от тях. Така е и със Святия Дух. Искайте всеки ден 
повече от Неговото присъствие в живота си, а езици-
те, както и другите дарби, ще дойдат заедно с Него 
на точното време. 

Търсете присъствието на Бога,  
а не Неговите подаръци

Бог иска да прави добри неща за вас. Той иска 
да ви даде много благословения, но е важно да Го 
търсите заради това, което е Той, а не само заради 
онова, което може да направи за вас. Бог е толкова 
чудесен, че не може да се сравни с никого, и да бъ-
деш в Неговото присъствие е удивително. Когато 
търсите лицето Му, ще откриете, че и ръката Му е 
винаги отворена. Ако търсите само ръката Му, това 
ще Го нарани. Никой, дори и Бог, не желае някой да 
се възползва от Него за лична облага. 

Можете да помолите Бог за всяко нещо, което 
искате или от което се нуждаете, и ако това е според 
Неговата воля, на най-точното време Той ще ви го 
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даде. Но винаги помнете това, че повече от всичко 
друго вие се нуждаете от Него Самия в живота ви. 
Повече от Неговото присъствие, от Неговите пътища, 
от Неговия характер, от Неговата мъдрост, от Неговия 
разум, от Неговата сила и т.н.

Бог е всичко и без Него ние сме нищо. Исус каз-
ва: „Отделени от Мене не можете да сторите нищо” 
(Йоан 15:5).

Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. 
[Защото всичко произлиза от Него и идва от 
Него; всяко нещо живее благодарение на Него; 
всички неща се концентрират в Него и свърш-
ват в Него]. На Него да бъде слава завинаги! 
Амин.                               Римляни 11:36

Има много неща, които трябва да научим

Има толкова много неща, които да научите, но 
няма как да ги споделя в една малка книжка. Ще 
трябва да научите библейските доктрини, на които 
се основава вашата вяра и основните учения на хрис-
тиянството. Повечето църкви обикновено предлагат 
курсове за новоповярвали и силно ви насърчавам 
да се запишете на такъв курс. Ще научите, че Исус е 
роден от девица. Знам, че ви звучи невъзможно, но 
въпреки това е истина и за вас е важно да разберете 
защо. Ще научите, че е важно да подкрепяте финан-
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сово Божието дело, за да може да се проповядва благо-
вестието и да достигне до онези, които все още не по-
знават Бога. Ще научите за триединството на Бога –  
истината за това, че служим на ЕДИН Бог, който се 
изявява в три лица – Отец, Син и Святия Дух. Ще 
научите за служението на ангелите, за значението 
на кръвта на Исус, как да чувате от Бога, доктрината 
за праведност, покаянието и още много други неща. 

И макар да не мога да засегна всичко в тази кни-
га, има неща, които искам да споделя с вас, защото 
вярвам, че те са от основно значение за вашия нов 
живот. Затова нека да продължим напред.
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Глава 5

НОВ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ  

Изключително важно е за всеки един от нас да 
се научим да мислим по съвсем нов начин. Бог има 
добър план за нас и за живота ни, но ние трябва да 
сме в съгласие с Него относно този план. Сатана  
също иска да се намеси в живота ни, а неговият план 
определено не е добър. Крадецът (Сатана) идва, за да 
открадне, убие и унищожи (вж. Йоан 10:10). Сатана 
инжектира всякакви негативни мисли в нашия ум, 
като се надява, че ще ги повярваме и следователно ще 
се съгласим с него. По този начин той мами хората 
и намира достъп до живота им.

И недейте се съобразява с тоя век (този свят) 
[като следвате и се приспособявате към не-
говите външни и повърхностни обичаи], но 
преобразявайте се (променяйте се) чрез [пъл-
ното] обновяване на ума си [с нови идеи и ново 
отношение], за да познаете от опит [лично] 
каква е Божията воля – това, което е добро, 
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благоугодно (Нему) и съвършено [в Неговите 
очи за вас].                               Римляни 12:2

Този стих ясно ни показва, че няма как да проме-
ним живота си, ако преди това не променим начина 
си на мислене. Ако искате нов живот, вие трябва да 
придобиете нов начин на мислене. Бог има добър 
план за всеки един от нас, но ние можем да го видим 
изпълнен единствено ако разберем колко важно е да 
мислим правилно.

Вие можете да контролирате  
вашите мисли

Вероятно и вие, като мен преди – смятате, че не 
можете да направите нищо относно онова, което 
мислите. Това не е вярно. Вие можете да изберете за 
какво ще мислите или няма да мислите и трябва да 
го правите много внимателно. Накъдето ви поведе 
умът, там ще го последвате и вие. Всички знаем как-
во става, когато започнем да мислим за нещо, което 
ни се яде. Може да е сладолед, шоколад или някаква 
друга съблазнителна храна. Колкото повече мислим 
за нея, толкова по-силно сме решени, че трябва да си я 
набавим. Ако мислим за нея достатъчно дълго, може 
дори да се качим в колата и да караме няколко кило-
метра, за да си я купим, а след това да съжаляваме, 
че сме я изяли и сме изгубили време и пари за това. 
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Ако някой е постъпил зле с нас и това ни е нара-
нило, ние го премисляме отново и отново и усещаме 
как все повече се разстройваме и започваме да се 
гневим. Нашите мисли влияят на емоциите ни и 
се превръщат в думите, които по-късно изговаряме. 

Следващия път, когато сте сърдити или депре-
сирани, само се запитайте за какво сте си мислили 
преди това и ще видите, че има връзка между вашите 
мисли и чувства. 

Умът е бойното поле, на което ние водим битката 
със Сатана. II Коринтяни 10:4–5 ни учи, че трябва да 
събаряме погрешни помисли и представи и да ги по-
коряваме на Исус Христос. Това означава да мислим 
съобразно с Божието слово. Всяко нещо, което не е в 
съгласие с учението на Христос, следва да бъде из-
вадено от ума ни и отхвърляно като лъжа от дявола. 
Ако врагът ви (Сатана) може да контролира вашия 
ум, той ще контролира целия ви живот и съдба. 

Ако например ви минават мисли за само- 
убийство, не Бог е този, който ги поставя в ума ви. 
Той иска вие да живеете и да се наслаждавате на своя 
живот. Ако си мислите, че не сте добри, че никой не 
ви обича, това отново не са мисли, които идват от 
Бога, защото те не са в съгласие с Неговото Слово. 
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Негативно мислене

Внимавайте всеки път, когато ви минават нега-
тивни мисли през ума. Няма нищо негативно в Бога 
и в Неговия план за вашия живот. По-добре да се 
научите да виждате чашата като наполовина пълна, 
вместо като наполовина празна. Никога няма да ви 
навреди да бъдете позитивни.

Без значение какъв е бил животът ви досега, тряб-
ва да имате позитивно виждане за вашето бъдеще. 
Съгласете се с Бога и повярвайте, че ви предстоят 
добри неща. Ако сте негативен човек, каквато и аз 
бях някога, ще е добре да се упражнявате, за да за-
почнете да мислите позитивно. Аз съм отраснала в 
много негативна среда и винаги съм очаквала само 
неприятности и нещастия, но по-късно разбрах, че 
злините могат да произлизат и от нашите негативни 
мисли.

За наскърбения и отчаяния всичките дни 
са зли [поради тревожните мисли и пред-
чувствия], а оня, който е с весело сърце, има 
непрестанно пируване [без значение от обстоя-
телствата].                      Притчи 15:15

Първия път, когато Святият Дух ми обърна вни-
мание върху този стих, не знаех какво означава 
„лошо предчувствие”, но разбрах, че това са негатив-
ни и страховити мисли за нещо лошо, което предстои 
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да се случи. Трябва да си призная, че повечето пъти 
получавах точно това, което очаквах – неприятности. 
Аз исках животът ми да се промени и не проумявах 
защо Бог не го прави, но най-накрая осъзнах, че 
трябваше първо аз да променя начина си на мислене, 
преди Той да може да промени начина ми на живот. 

Не бъдете негативни за нищо – нито за бъдещето 
си, нито дори за миналото си. Миналото ви може 
да бъде употребено в Божия цялостен план за вас, 
ако вие Му се доверите. Всичките грешки, които 
сте допускали, могат да ви превърнат в по-добър и 
по-мъдър човек. Можете да се научите от тях и да 
решите никога повече да не ги допускате отново. Не 
бъдете негативни за своите финанси, за приятелите, 
семейството, за външния си вид, за работата, която 
имате или все още нямате, мястото, на което живеете, 
колата, която карате, или каквото и да било друго 
нещо. Развийте положително отношение и това ще 
ви помогне да живеете позитивно, изпълнени със 
сила.

Не се тревожете и не се безпокойте

Тревогата и безпокойството са два вида непра-
вилно мислене. Тревогата не може да доведе до нищо 
добро, но може много да ви навреди. Заменете всяка 
ваша тревога с доверие в Бога, Който може и иска 
да се погрижи за проблемите ви. Тревогата ви кара 
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да изглеждате по-стари, отколкото сте, причинява 
ви главоболия и стомашни проблеми и дори прави 
трудно за другите да се разбират с вас. Тя не е според 
Божията воля за живота ви.

Отначало може да ви се струва трудно да не се 
тревожите, защото сте свикнали сами да се грижите 
за себе си и да измисляте какво да правите, но за-
помнете, че сега се учите да живеете живота си по 
един нов начин. 

Хората, които нямат взаимоотношения с Бога, 
може би смятат, че трябва да се притесняват, но не 
и вие. Бог е на ваша страна и ви казва да Му преда-
дете всяка своя грижа, защото Той се грижи за вас 
(I Петрово 5:7).

Безпокойството означава да прекарате днешния 
ден в тревоги за утрешния. Исус ни казва да не пра-
вим такова нещо, защото във всеки един ден има 
достатъчно проблеми (Матей 6:34). Вие ще знаете  
как да постъпите, когато му дойде времето да на-
правите дадено нещо, но дотогава може би няма да 
знаете какво точно да правите. Бог иска да се научите 
да Му се доверявате. Той никога не закъснява, но 
обикновено и не подранява. За един новоповярвал 
човек чакането е трудна задача, просто защото той 
все още не е свикнал с това. Не след дълго обаче това 
ще започне да ви харесва. Умът ви ще бъде спокоен 
и ще бъдете свободни да живеете пълноценно всеки 
един ден, без никакви тревоги за утрешния.  
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Всеки път, когато сте изкушени да се разтрево-
жите, напомнете на дявола, че вие сте Божие дете и 
Бог е обещал да се погрижи за вас. 

Ще намерите път към обновяването на ума си 
чрез изучаването и размишляването върху Божието 
слово. Само така ще научите каква е разликата меж-
ду правилното и погрешното мислене. Например, 
човек може да си мисли, че трябва да живее целия 
си живот в бедност, само защото семейството му 
винаги е живяло по този начин, но в Божието слово 
ще откриете, че това изобщо не е истина. С Божия 
помощ, прилагайки Неговите принципи във финан-
совата сфера, вие можете да прекъснете цикъла на 
бедност и да имате повече от достатъчно във всяка 
област от живота си. Божието слово казва, че преди 
всичко друго Той иска да ви направи да преуспява-
те и да сте здрави така, както преуспява и душата 
ви (III Йоан:2). Когато съзрявате душевно и ходите в 
покорство на Бога, Той ще ви даде всяко добро нещо, 
с което вие бихте могли да боравите правилно и да 
използвате мъдро.

Бог ще снабдява нуждите ви, затова не е необхо-
димо да живеете в страх. Ако се нуждаете от работа, 
можете да се молите и Той ще ви помогне да си наме-
рите работа. Ще ви даде благоволение и ще направи 
всяко нещо, до което се докосвате, да преуспява и 
процъфтява. 
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Исус иска вие да имате един добър живот. Той 
иска да се наслаждавате всеки ден на живота, който 
ви е подарил и заради който е умрял. Придобивайте 
знание, придобивайте разум, стремете се да раз-
познавате и преценявате нещата. Без знание хората 
погиват, затова го придобивайте по всякакъв начин. 
Исус Христос е нашата мъдрост от Бога (I Корин - 
тяни 1:30). Поискайте от Него да направи така, че 
мъдростта вътре във вас да се увеличава и да просве-
ти ума ви, за да сте способни да ходите в Неговите 
пътища. „Защото изкусната и благочестива Мъдрост 
от Бога е по-добра от скъпоценни камъни (перли и 
рубини) и всичко, което бихме пожелали, не може 
да се сравнява с нея.” (Притчи 8:11)

Моята най-продавана  книга е Бойното поле на 
ума. Препоръчвам ви да я прочетете колкото може 
по-скоро. Помнете – за известно време обновяването 
на начина ви на мислене вероятно ще ви изглежда 
като невъзможна битка, но не се предавайте. Онези, 
които усърдно търсят Бога, ще бъдат възнаградени.
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Глава 6

НОВ НАЧИН НА ГОВОРЕНЕ  

Думите съдържат сила. Те носят или творческа, 
или разрушителна сила. В началото на времената, 
когато Бог говори, Той създаде добри неща и ние 
трябва да следваме Неговия пример. 

От плодовете на устата на човека ще се на-
сити коремът му [моралното му естество]; от 
произведението на устните си човек ще се 
насити [ще бъде удовлетворен от последстви-
ята на думите си – били те добри, или лоши].  
Смърт и живот има в силата на езика и ония, 
които го обичат, ще ядат плодовете му [за жи-
вот или за смърт].  Притчи 18:20–21

Внимателното изучаване на този пасаж ни по-
казва ясно, че има последствия от нашите думи. 
Някои носят добро, а други – зло. Когато отворим уста 
да говорим, трябва да осъзнаваме силата на своите 
думи. Нашите мисли определят думите ни и това 
е една от основните причини, поради които Сатана 
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поставя негативни мисли в ума ни. Той знае, че ако 
ги приемем за свои мисли, тогава ще започнем да 
ги изговаряме и това ще му отвори врата, за да се 
намеси и да върши мръсните си дела в живота ни.

Който внимава и въздържа устата си и езика 
си, опазва душата си от смущения.

Притчи 21:23

Най голямото изкушение, което имаме в света, е 
да говорим за нещата, които виждаме и чувстваме. 
Бог обаче иска да се научим да говорим за нещата, 
които Неговото Слово казва, че можем да имаме. Не 
твърдя, че трябва да пренебрегвате вашите обстоя-
телства, но ви казвам, че можете да ги преодолеете, а 
начинът, по който говорите по време на проблемите 
си, оказва голямо влияние за това. 

Израилтяните прекараха четиридесет години в 
пустинята в опит да изминат път, който отнема едва 
единадесет дни. Те непрекъснато обикаляха около 
едни и същи и планини, без някакъв напредък. Те 
имаха много проблеми, но един от най-големите 
беше това, че не спираха да се оплакват.  Те мърмо-
реха и мрънкаха всеки път, когато нещата не ставаха 
по техния начин. Бог иска ние да Го хвалим и да Му 
благодарим, както когато минаваме през пустиня, 
така и когато сме на върха на планината. Нещата, 
които говорим, когато имаме трудности, определят 
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колко дълго ще сме в техния капан.
Това може да ви звучи странно, но думите ви 

имат сила. В Римляни 4:17 се казва, че ние служим 
на един Бог, Който извиква в съществуване неща, 
които не съществуват, сякаш вече са били. Бог вижда 
онова, което иска да се случи, и говори за него така, 
сякаш то вече се е случило. За да направите това, 
вие трябва да се научите да гледате с очите на вярата. 
Вярата вижда като реално онова, което не може все 
още да види и усети в естествения свят. Вярата взема 
обещанията на Бога и постъпва така, сякаш те вече 
са реални!

Ако имаме проблем и наистина вярваме, че Бог 
ще ни избави, можем още сега да започнем да се 
радваме. Не е необходимо да чакаме, докато видим 
промяна, защото я получаваме чрез вяра. Дълбоко в 
себе си ние знаем, че Бог работи в наша полза.

Когато пророк Езекиил се огледа, всичко, което 
видя наоколо, бяха сухи мъртви кости. Бог го попита 
дали те могат да оживеят, а Езекиил му отговори:  
„О, Боже, само Ти знаеш.” В отговор на това Бог му 
каза да пророкува (да говори) върху тези сухи кости 
и да им заповяда да чуят Господното слово. Езекиил 
започва да пророкува, както му е заповядано, и тези 
кости започват да се сглобяват така, както са били 
преди. След това те се покриват със сухожилия и 
плът и се изправят на краката си като една мощна 



44

Т О З И  Н О В  Ж И В О Т

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
вате самотни, но просто помнете, че никога не 
сте сами, защото Бог стои до вас!

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
вате самотни, но просто помнете, че никога не 
сте сами, защото Бог стои до вас!

армия (Езекиил, 37 глава). Какъв невероятен пример 
за силата на Божието слово!

Да говорим Божието слово на глас

Навсякъде, където ходя, уча хората да говорят на 
глас Божието слово и да го правят всеки ден като част 
от своята духовна практика. За мен това е било едно 
от най-важните неща, на които Господ ме е научил, 
и мога откровено да кажа, че то ми е помогнало да 
обновя ума си и е променило целия ми живот. 

Божието слово е мечът на Духа. То е най-великото 
оръжие, с което разполагате срещу Сатана. Той се 
страхува и трепери от Божието слово. В Лука 4 глава 
виждаме как Исус беше изкушаван от дявола. Той 
беше в пустинята, от дълго време не беше ял, а Сатана 
започна да поставя мисли в ума му. Всеки път, кога-
то дяволът лъже Исус, Той му отговаря, като казва: 
„Писано е...” и след това цитира на висок глас стих от 
Писанието, който опровергава лъжата. Ако се научим 
да следваме Неговия пример, със сигурност вече сме 
поели по пътя към победата.

Готови ли сте да започнете да обръщате вни-
мание на нещата, които говорите? Ако е така, ще 
видите, че като всички и вие казвате много неща, 
които определено не бихте искали да се случват във 
вашия живот. Вярвам, че можем да увеличим или 
да намалим степента на своите радост и мир само 
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поради начина, по който говорим. Ако съм права, 
защо да не започнете да казвате неща, които ще ви 
носят радост вместо тъга?

Говоренето с вяра е част от вашия нов живот, 
затова започнете още сега. Можете да изповядате 
неща като тези:

Бог ме обича и има добър план за живота ми.
Аз имам Неговото благоволение, където и да 
отида.
Всяко нещо, върху което сложа ръцете си, пре-
успява и процъфтява.
Бог отваря правилните врати за мен и затваря 
тези, през които не трябва да мина.
Аз ходя с мъдрост.
Аз съм изпълнен с мир.
Аз съм радостен.
Аз ходя в любов. 
Нещо добро ще ми се случи днес.
Всичките ми деца обичат Бога и Му служат.
Бракът ми става все по-добър с всеки изминал 
ден.
Аз служа за благословение навсякъде, където 
отида.

Този списък може да продължи до безкрай. Само 
внимавайте нещата, които изповядате, да са според 
това, което се казва в Божието слово. Ако се научите да 



46

Т О З И  Н О В  Ж И В О Т

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
вате самотни, но просто помнете, че никога не 
сте сами, защото Бог стои до вас!

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
вате самотни, но просто помнете, че никога не 
сте сами, защото Бог стои до вас!

се съгласявате с Бога, това ще разкрие един съвсем нов 
свят пред вас. Ще задейства Божия план за живота ви и 
дяволът няма да може да направи нищо, за да го спре.
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Глава 7

НОВ НАЧИН, ПО КОЙТО  
ДА ГЛЕДАМЕ НА СЕБЕ СИ  

Как виждате себе си? Представата, която имате за 
себе си, е като една снимка, която носите в портмоне-
то на своето сърце. Открила съм през дългите години 
на служение на хората, че повечето не се харесват 
особено. Аз самата съм имала много лошо „взаимо-
отношение” със себе си дълги години и то тровеше 
всяко нещо в живота ми. Бог ви обича и иска и вие 
да обичате себе си. Тук не говорим за егоистично и 
егоцентрично отношение към себе си, а за едно здра-
вословно приемане. Не можеш да дадеш нещо, което 
нямаш. Бог ни обича и иска първо да позволим тази 
любов да ни изцели, а след това чрез нас да протича 
към другите хора. Ако откажете да приемете любов- 
та, която Бог изпитва към вас, и не обичате себе си 
по правилния начин, тогава никога няма да можете 
истински да обичате останалите хора.

Мнението, което имате за себе си, основано ли е 
на външните ви изяви? Защото за повечето от нас е 
точно така и няма как мнението ни да е добро, поне-
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же изявите ни не винаги са добри. Ние сме несъвър-
шени човешки същества и допускаме грешки. Много 
искаме да правим правилните неща, но сякаш все 
объркваме по нещо. Точно затова се нуждаем от Исус. 
Той изявява силата Си най-добре в нашата немощ.

Не можем да изненадаме Бога. Той знаеше какви 
сме, но пожела да има взаимоотношения с нас. Той 
вече знае всяка една грешка, която някога ще допус-
нем в живота си, но въпреки това продължава да ни 
обича и да копнее да бъде с нас. Не бъдете толкова 
сурови към себе си! Научете се да приемате Божията 
милост всеки ден от живота си. Ставайте всеки ден 
и давайте най-доброто от себе си за Божия слава. 
Правете най-доброто, което можете, понеже обичате 
Бога, а не за да Го накарате Той да ви обича. Той вече 
безкрайно много ви обича и Неговата любов към вас 
е съвършена. В края на всеки ваш ден искайте от Бог 
да ви прости греховете и грешките, наспете се добре 
и започнете следващия ден начисто. 

Сатана е против вас, но Бог е откъм вас. Вие 
трябва да изберете страната на Бога, понеже когато 
двама са в съгласие, те стават много силни. Вие сте 
скъпоценни в очите на Бога и имате много таланти, 
с които можете да Му служите. Не гледайте само не-
щата, които смятате, че не са наред с вас. Не гледайте 
само на това колко път ви предстои да извървите, а 
вижте колко много сте изминали. Сега вече вие сте 
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вярващи в Исус Христос и това е началото на един 
чудесен живот. 

Разбиране за праведността

Праведността (правилното стоене пред  Бога) 
идва чрез вяра в Исус Христос, а не чрез нашите 
дела. Това е дар от Бога и ви се дава в мига, в който 
приемете Исус за свой Спасител. 

Има много стихове, които говорят в подкрепа на 
тази истина. Ще цитирам няколко, за да ви насърча. 

Който за нас (на практика) направи грешен 
Христос, Който не е знаел грях, за да станем 
ние чрез и във Него (считани за, пример за, 
надарени да сме) праведни пред Бога (онова, 
което трябва да бъдем – одобрени и приети, в 
правилно взаимоотношение с Него, поради 
Неговата доброта).            II Коринтяни 5:21

Това е изумително! Какъв невероятен стих! 
Христос беше безгрешен, но поради Своята любов 
към нас Той пое върху Себе Си греховете ни, за да 
можем да имаме прекрасни взаимоотношения с Бог 
Отец. Сега вече Бог гледа на нас като на одобрени, 
приети, стоящи като праведни пред Него, защото 
сме приели Исус за наш Спасител. Не мога да не 
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възкликна отново колко е невероятно това!
Вместо да се боим, че Бог е недоволен и гневен, 

ние можем да стоим пред Него поради Христос и да 
сме сигурни, че ще бъдем приети.

Защото никой човек няма да се оправдае (да 
бъде счетен за праведен, намерен за невинен, 
преценен като приемлив) пред Него чрез 
спазване на дела, изисквани от закона, поне-
же чрез [истинската цел на] закона става само 
познаването и осъзнаването на греха [не обик-
новено разбиране, а осъзнаване на греха, което 
да доведе до покаяние, вяра и свят характер].

Римляни 3:20

Именно праведността на Бога, която идва 
чрез лична вяра и сигурно упование в (пълно 
разчитане на) Исус Христос (Месията), [и тя е 
предназначена] за всички, които вярват; защо-
то няма разлика.                  Римляни 3:22

Като знаем все пак, че човек не се оправдава (не 
се счита за праведен и в правилно стоене пред 
Бога) чрез дела по закона, а [само] чрез вяра и 
пълно [абсолютно] упование, привързаност и 
доверие в Исус Христос.  

Галатяни 2:16а
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Важно е за духовното ви израстване да виждате 
себе си като стоящи в правилни взаимоотношения 
с Бога чрез вяра в Исус Христос. Това е дар от Бога. 
Ако непрекъснато се съжаляваме и се чудим дали 
Бог не ни е разгневен, ние изгубваме силата, с която 
Бог иска да ходим. Ние имаме власт над дявола, като 
вярващи в Исус, но трябва да стоим пред Бога облече-
ни в праведност, а не в дрипи на вина и осъждение. 

В Ефесяни 6 глава всъщност се казва, че ние 
трябва да обличаме праведността, да я слагаме като 
нагръдник.  За един войник нагръдникът е това, 
което покрива и предпазва сърцето му. Какво на-
истина вярвате за себе си? Можете ли чрез вяра да 
приемете, че вие стоите праведни пред Бога? Можете 
да го направите само ако държите погледа си насочен 
към Исус и това, което Той е направил за вас, а не 
към грешките, които допускате всеки ден. Грешки 
със сигурност ще правите, но когато ги направите, 
бъдете бързи да се покаете и да приемете Божията 
прошка. Това е единственият начин, по който можете 
да ходите в праведност. Нека да не ходим в своята 
праведност, защото тя е като опетнена дреха, но 
можем и трябва да се научим да ходим в Божията 
праведност чрез нашата вяра в Исус Христос.

Това чудесно ново отношение, което сега вече мо-
жете да имате към себе си, е част от „пълния пакет” 
на този нов живот, който получаваме като вярващи 
в Исус Христос.
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Радвайте се на това, което сте!

Сега вече сте свободни и можете да се наслаж-
давате на живота. Това е Божията воля за вас. Не 
определяйте вашата стойност и значимост от онова, 
което другите ви казват или са ви казвали преди. 
Не основавайте ценността си на това как хората са 
се отнасяли към вас или какво сте постигнали в 
живота. Бог ви е счел за достатъчно ценни, когато е 
изпратил Сина Си да умре за вас и това е причина 
да се радвате.

Библията ни учи съвсем ясно, че Бог иска да се 
наслаждаваме на живота. А това е възможно само 
ако можем да се радваме на самите себе си. Вие сте 
единственият човек, от когото никога няма да се  
отървете, нито дори за секунда. Ако не се научите да 
се наслаждавате на себе си, ще живеете нещастни и 
неудовлетворени. 

Също като мен, вие най-вероятно сте различни от 
хората, които познавате, но в това няма нищо лошо. 
Всъщност Бог нарочно е направил да бъде така. Той 
създава всеки от нас различен от останалите. Бог 
обича разнообразието. Вие не сте странни, вие просто 
сте с уникален произход и имате много по-голяма 
стойност от нещата, които са обикновено копие на 
нещо друго.

Не се сравнявайте с останалите, нито прекарвайте 
живота си в надпревара с тях (II Коринтяни 10:12). 
Бъдете себе си и се наслаждавайте на това, което сте. 
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Със сигурност ще трябва да се промените в някои 
области, както всеки един от нас, но Святият Дух ще 
ви помага и ще извършва тези промени във вас през 
целия ви живот. Добрата новина е, че сте свободни да 
се насладите и да се радвате на себе си, докато Той 
върши Своето дело във вас.
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Глава 8

ДА РАЗМЕНИМ СТРАХА С ВЯРА  

Всички знаем какво означава да изпитваме страх. 
Той е мъчителен и спъва нашия напредък. Страхът 
може да ни накара да треперим, да се потим, да из-
питваме слабост, както и да бягаме от нещата, с които 
трябва да се преборим. 

Страхът не е от Бога. Той е инструмент на Сатана, 
който ни пречи да приемем добрия живот, който Бог 
има за нас (II Тимотей 1:7). Бог иска да живеем с вяра. 
Вярата е да се доверим с цялото си естество на Бога, 
с пълно упование и сигурност в Неговата сила, мъд-
рост и доброта. Тя е доказателство за нещата, които 
не виждаме, и увереност в тяхната реалност.

Вярата действа в духовната област. Вероятно вие 
сте свикнали да вярвате само на това, което можете 
да видите и да усетите, но като Божие дете, ще трябва 
да се научите да живеете удобно в една сфера, която 
не можете да видите – духовната сфера. Не виждаме 
Бог, защото Той е дух, но твърдо вярваме в Него. 
Обикновено не виждаме и ангелите, но Божието 
слово казва, че те са навсякъде около нас, за да ни 
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пазят. Като полагаме вярата си в Бога и в Неговото 
Слово, ние можем да достигнем до духовната сфера 
и да вземем неща, които Той иска да имаме, но все 
още не са станали реалност за нас. 

Сатана се удоволства да привлича вниманието 
ни към обстоятелствата и да ни кара да се страхуваме 
от бъдещето. От друга страна, Бог иска да Му се до-
верим, като вярваме, че Той е по-велик от всяко едно 
обстоятелство или заплаха на дявола.

Библията е пълна с невероятни примери на мъже 
и жени, които попадат в отчайващи ситуации и 
поради това страх изпълва сърцата им. Но те вземат 
решение да положат вярата си в Бога и затова пре-
живяват велико избавление. Вие трябва да решите 
дали ще продължавате да живеете в страх, или с 
вяра. Въпреки че вече сте християни, възможно е да 
продължават да ви измъчват всякакви страхове, освен 
ако не решите да живеете чрез вяра. Приели сте Исус 
за свой Спасител чрез вяра и следващата ви стъпка е 
да се научите как да живеете чрез вяра.

Защото в Евангелието се открива правдата, 
която е от Бога, която произлиза от вяра и 
води към вяра [разкрива се чрез вяра и води 
към повече вяра]. Kакто е писано: „Праведният 
(този, който е оправдан чрез вяра) чрез вяра 
ще живее“.                                       Римляни 1:17
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Колкото повече осъзнаваме любовта на Бога и 
разбираме, че сме оправдани пред Него чрез смъртта 
и възкресението на Исус, толкова по-лесно ще ни бъде 
да живеем чрез вяра. Започваме да се доверяваме на 
Бог да се погрижи за нас, вместо да смятаме, че трябва 
да правим всичко сами.

Смелостта не е липса на страх, а е предприемане 
на действие в присъствието на страха. Когато Бог 
казва на онези, които Му служат, да не се страхуват, 
Той не им заповядва да не усещат страх, а по-скоро 
им казва да Му бъдат покорни, независимо от това 
как се чувстват. Бог знае, че духът на страх винаги 
ще се опитва да ни попречи да напредваме в пътя си 
с Него. Точно затова Той ни казва отново и отново в 
Словото Си, че ще бъде винаги с нас и поради това 
не трябва да се огъваме пред лицето на страха. 

Елинор Рузвелт казва: „Вие придобивате сила, 
смелост и увереност с всяко едно преживяване, в което 
спирате и поглеждате страха в очите. Трябва да пра-
вите онова, което смятате, че не можете да направите.”

Бъдете силни, храбри и дързостни, не бойте 
се, нито се страхувайте от тях; защото Господ 
твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма 
да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.

Второзаконие 31:6
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Единствено вярата е угодна на Бога. Можем да 
получим от Него само чрез вяра. Следователно за 
всеки нов вярващ най-важното е да разбере какво е 
вярата и да се научи да ходи чрез нея. Развиването на 
силна вяра става като развиването на силни мускули. 
Трябва да упражнявате вярата си малко по малко и 
всеки път, когато го правите, тя ще става все по-силна. 

Матей 17:20 ни учи, че всичко е възможно за 
онзи, който вярва. Дори и малкото вяра е способна 
да премества планините от тревоги в живота ни. 
Вероятно сте прекарали живота си в опит да разреши-
те всичките си проблеми и много често сте оставали 
разочаровани и обезсърчени. Ако е така, изправени 
сте на прага на съвсем ново преживяване. Сега вече 
вие можете да разговаряте с Бога (да се молите) и да 
Го поканите да бъде част от всичко, свързано с вас. И 
ще откриете, че онова, което е невъзможно за хората, 
е възможно за Бога. 

Ще ви бъде сторено според вярата ви (Матей 9:29). 
Може би сте живели в страх през по-голямата част от 
живота си, но вече е време да размените този страх с 
вяра в Бога. Ще ви е нужно време, докато се научите да 
живеете по нов начин, но не се обезсърчавайте, нито 
се предавайте. Всичко на земята се съобразява със 
закона на постепенното израстване. Малко по малко 
всичко се променя към по-добро, ако ние продължа-
ваме да правим онова, което Бог ни казва да правим.



58

да практични и ефективни начини да три-
умфирате победоносно над самотата и мъката, 
за да живеете щастлив и пълноценен живот.  
Може да има време в живота ви, когато се чувст-
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Глава 9

ДА СЕ РАДВАМЕ НА ЖИВОТА  

Крадецът влиза само да открадне, да заколи и 
да погуби: Аз дойдох, за да имат и да се радват 
на живот, и да го имат изобилно (в пълнота, 
докато започне да прелива).

Йоан 10:10

Исус умря на кръста, за да можете вие да се рад-
вате на живота. Това съвсем не означава, че ще по-
лучавате всяко нещо когато и както на вас ви се иска 
или че няма да имате никакви трудности. Но това 
значи, че чрез своето взаимоотношение с Бога, вие 
ще можете да се издигнете над страданията в света и 
да участвате в един възкресенски живот, произтичащ 
от Бога, живян за Него, чрез силата на Святия Дух. 

Бог е нашият истински живот. В Него ние живеем, 
движим се и съществуваме. Ако се научите да се 
наслаждавате на Бога, вие ще можете да се наслаж-
давате и на всеки ден от живота си. Наслаждавайте 
се на взаимоотношенията си с Него. Бог е загрижен 
за всичко, свързано с вас и всъщност в Библията се 
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казва, че Той се грижи за всяко нещо. Той работи в 
живота ви по всяко време и ви въвежда все повече в 
Своята съвършена воля. 

Нека правилно да разбираме какво е страхът от 
Бога. Ние трябва да имаме страхопочитание към 
Него, което означава да Го почитаме, като знаем, че 
Той е всемогъщ и наистина мисли това, което казва. 
Не бива обаче да се боим, че винаги, когато допуснем 
грешка, Бог ще се разгневи и ще ни наказва всеки 
път, когато не успеем да се представим съвършено. 
Бог е милостив и бавен да се гневи. Той е жалостив 
и дълготърпелив, познава естеството ни и разбира 
нашите слабости и недостатъци.

Ако и вие сте като всеки друг, тогава имате много 
неща в характера и живота си, които се нуждаят от 
промяна, а Бог със сигурност ще ви помогне да ги 
промените. Добрата новина е, че можете да се наслаж-
давате на Бога и да се радвате на живота си, докато 
Той работи във вас. 

В настоящия момент животът ви може да не е 
такъв, какъвто бихте искали да бъде, но това е жи-
вотът, който имате сега, така че трябва да започнете 
да му се радвате. Открийте хубавите неща в него. 
Насочете вниманието си към положителните неща и 
се научете да откривате доброто във всяка ситуация. 
Радвайте се на семейството и на приятелите си. Не 
ги критикувайте и не се опитвайте постоянно да ги 
променяте. Молете се за тях и оставете Бог да извър-
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ши промяната. 
Наслаждавайте се на работата си, наслаждавайте 

се на дома си, наслаждавайте се дори на обикновените 
неща всеки ден от живота си. Това е възможно, ако се 
доверите на Бога и решите да гледате положително 
на нещата. Дръжте погледа си насочен към Бога, а 
не към онова, което не е наред във вас, в живота ви, 
в семейството ви и в света около вас. Бог има добър 
план за вас и Той вече се е заел да го изпълни. Можете 
да се зарадвате предварително в очакване на добрите 
неща, които ви предстоят. 

Повечето хора живеят така, сякаш вярват, че не 
могат да се наслаждават на живота си, докато имат 
някакви проблеми, но това е неправилен начин на 
мислене. Не оставайте потънали в съжаление за 
грешките от миналото. Продължавайте да мислите 
за прекрасното ново бъдеще, което имате чрез Исус 
Христос.  Можете да се радвате на всичко, на което 
решите да се радвате. Ако решите, можете да се 
наслаждавате, дори и да попаднете в задръстване. 
Помнете, че се опитвам да ви науча на един съвър-
шено нов начин на живот, а вашето отношение играе 
основна роля за това. 

Най-накрая се научих да се наслаждавам на 
мястото, до което съм достигнала, докато вървя към 
целта, към която се стремя, и ви предизвиквам и вие 
да правите същото. Бог има да извърши още много 
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неща в живота ви и Той не иска да бъдете нещастни, 
докато трае този процес. Точно както бебетата трябва 
да пораснат и да станат възрастни, християните също 
трябва да израстват. Това е процес, който в повечето 
случаи отнема по-дълго време, отколкото на нас ни 
се иска, но това не значи, че не трябва да му се на-
слаждаваме. 

Бог не очаква да станете съвършени още днес. 
Всъщност, Той вече знае, че вие никога няма да бъдете 
напълно съвършени докато сте тук, на тази земя. Той 
обаче очаква всеки от нас да продължи напред и да 
не се отказва. Всеки ден, когато станем, трябва искре-
но да се стремим да служим на Бога по най-добрия 
възможен начин. Трябва да признаваме, когато сме се 
провалили. Трябва да искаме прошка за греховете си 
и да сме готови да се отвърнем от тях. Ако направим 
това, Бог ще извърши останалото. Той ще продължи 
да работи с нас чрез Святия Си Дух. Той ще ни учи, 
ще ни променя и ще ни употребява. 

Вие прекрачихте прага на един съвършено нов 
живот и аз вярвам, че никога няма да съжалявате за 
това. Наслаждавайте се на Бога, радвайте се на това, 
което сте, и на този живот, заради който Исус умря 
и който ви подари!
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МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ

Бог ви обича и иска да има лично взаимоотно-
шение с вас. Ако не сте приели Исус Христос за свой 
Спасител, можете да го направите точно сега. Просто 
отворете сърцето си към Него и се помолете с тази 
молитва:

Отче, аз знам, че съм съгрешил спрямо Теб. Моля Те, 
прости ми! Очисти сърцето ми. Обещавам да се доверя 
на Исус, Твоя Син. Вярвам, че Той умря за мен – че взе 
моя грях върху Себе Си, когато умря на кръста. Вярвам, 
че Той възкръсна от мъртвите. Предавам живота си 
на Исус точно сега. 

Благодаря Ти, Отче, за Твоя дар на прошка и на вечен 
живот. Моля Те, помогни ми да живея за Теб. В името 
на Исус, Амин.

Ако сте се молили от сърце, Бог вече ви е приел, 
очистил ви е и ви е направил свободни от робство-
то на духовна смърт. Отделете време да четете и да 
изучавате тези стихове и помолете Бог да ви говори, 
докато вървите заедно с Него по пътя на своя нов 
живот.
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Йоан 3:16  I Коринтяни 15:3-4
Ефесяни 1:4  Ефесяни 2:8-9
I Йоан 1:9  I Йоан 4:14-15
I Йоан 5:1  I Йоан 5:12-13

Молете се и искайте Бог да ви помогне, за да на-
мерите добра църква, в която се изучава Библията, 
така че да можете да израствате в Бога и да сте на-
сърчавани да развивате добри взаимоотношения с 
Христос. Бог е винаги с вас. Той ще ви води ден след 
ден и ще ви покаже как да живеете този живот на 
изобилие, който Той има за вас!
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целогодишно конференции и говори на хиляди хора 
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