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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

Той изцелява съкрушените в сърце и превързва раните 
им. 

Псалом 147:3

Може ли да бъде изцелена жена, която е била дълбоко 
наранена от обстоятелствата в живота си или от човека, 
когото е обичала и на когото се е доверявала? Могат ли да 
бъдат изцелени сърцето и душата ѝ? Ще може ли тя да обича 
и да се доверява отново? Като жена, която е била сексуално 
малтретирана от баща си, изоставена от майка си и на която 
първият ѝ съпруг е изневерявал, мога да кажа без колебание: 
„Да!” Ако живеете с наранена душа и се чувствате сама, 
неразбрана и необичана, уверявам ви, че не е необходимо да 
оставате в това състояние. 

Книгата Венец вместо пепел, публикувана на английски 
език през 1994 г., беше първата книга за емоционално 
изцеление, която написах. Сега вече имам много по-голям 
опит в тази област и повече знание за Божието слово и 
искам да споделя с вас тези неща. Написала съм и други 
книги, части от които ще споделя в настоящата, но с Божията 
помощ това ще бъде един наръчник, който включва всичко от 
библейска гледна точка по темата за емоционално изцеление.

Неизброимо множество от хора ходят около нас с наранена 
душа, с болки и рани от миналото и те или не знаят, че могат 
да бъдат изцелени, или просто не знаят какво да направят и 
откъде да започнат. Ще споделя какво съм научила по време 
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на моето собствено пътуване и въпреки че вашето няма 
да бъде точно същото, се надявам моята история да бъде 
вдъхновение и пътеводна светлина за вас, докато вървите 
и напредвате по вашия път към цялостно възстановяване. 

Също както телата ни, така и душите ни могат да 
боледуват, но Бог иска да изцели всяко място, което ни 
боли, включително и нашата душа. Душата включва ума, 
волята и емоциите. Тя е най-вътрешната част от нас и е 
една много важна част. Без значение какво притежаваме 
материално или колко добри са обстоятелствата в живота 
ни, ако имаме наранена, съкрушена и кървяща душа, ние 
няма да можем да се наслаждаваме на живота. Независимо 
дали нараняването ни е от срам, гняв, огорчение, депресия, 
съмнение, несигурност, вина или страх, ние трябва да се 
изправим срещу това и да го преодолеем.

Аз минавах, куцукайки през живота години наред, като 
си мислех, че не мога да очаквам нищо по-добро, предвид 
миналото си. Всъщност си спомням, че когато бях девойка, 
си мислех, че винаги ще имам второ качество живот поради 
това, което моят баща ми бе причинил. Аз дори не се опитвах 
да се справя с нито един от проблемите, които възникваха 
поради моето минало, просто защото не смятах, че изобщо 
може да се направи нещо за тях. Но не бях права. 

Удивително е колко погрешно може да бъде мисленето 
ни, но ако не знаем, че е погрешно, тогава ние никога не 
можем да се издигнем над него. В тази книга се надявам да 
ви покажа, че имате на ваше разположение един чудесен, 
удивителен и удовлетворяващ живот. С Божията помощ вие 
можете да се научите да мислите и да се държите по начин, 
който всъщност ще ви направи свободни, и ще бъдете онази 
удивителна жена, която Бог ви е създал да бъдете. 

Веднъж щом разберете какво имате на разположение, се 
моля да вземете решение да го приемете! Светът предлага 
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разнообразие от лекарства за раните на душата и някои от тях 
може би са полезни, но Исус ни предлага пълно изцеление. 
Той е Този, Който изцелява и възстановява нашата душа. 
Псалмистът Давид казва, че Бог е възстановил душата му 
(Псалом 23:3). Когато нещо е напълно възстановено, то става 
като ново. 

Какъв живот е възнамерявал Бог да имате като жена, 
създадена по Неговия образ? Определено не такъв, в който 
да бъдете омаловажавана, обезценявана, онеправдавана, 
малтретирана, използвана, наранявана и мачкана от живота. 
Бог ни предлага безусловна любов, безкрайна стойност, пълно 
възстановяване, ценност, праведност, мир и радост – и това 
е само началото на Неговите благословения за онези, които 
ще повярват и ще ходят с Него цял живот!

Сега, когато започвате своето пътуване за изцеление на 
душата си, аз ви моля да помните, че изцелението отнема 
време. То също така понякога е болезнено, защото ние трябва 
да позволим старите ни рани да бъдат отворени, за да може 
да извадим от тях инфекцията, която забира гной и трови 
душата ни. Жените, които имат нужда от изцеление на 
душата, имат само два избора. Първият е да продължават да 
куцукат през живота, като просто се опитват да преминат 
през всеки един ден, а вторият е да кажат: „Стига толкова 
страдание, нещастие, преструвки, вина и срам. Вече съм 
готова да направя всичко необходимо, за да бъда напълно 
изцелена и възстановена!”. 



П Ъ Р В А  Г Л А В А

Историята на жените

Направете възможно най-доброто в живота си, като 
раздухате малките искрици на възможности и ги 
превърнете в пламъци на постижения. 

Голда Меър

Първо, нека да кажа, че жените са Божия идея. Въпреки че 
Бог създаде първо Адам, Той веднага осъзна, че му е нужен 
помощник, така че взе едно от ребрата му и създаде Ева от 
него. Искам да подчертая, че Ева беше взета от едната страна 
на тялото на Адам, а това показва, че тя трябваше да ходи до 
него в живота като някой, от когото той се нуждае. Тя не беше 
взета от долната страна на стъпалото му, което да показва, че 
той има разрешение да я тъпче.

Ако сте запознати с историята на сътворението (Битие 
1–3 гл.), знаете, че след като Бог създаде Адам и Ева, Той ги 
постави в красива градина, наречена Едем, и Неговият план 
за тях беше те да се наслаждават на живота изобилно и да 
общуват отблизо с Него. Те имаха голяма свобода да правят 
свой собствен избор за нещата и им беше поверена властта 
да господстват над животните и над цялата област, където 
живееха. Имаше обаче едно нещо, което Бог им каза да не 
правят, и то беше да не ядат от дървото за познаване на 
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добро и зло, на благословение и бедствие (Битие 2:9, 16–17). 
Те можеха да ядат от всяко друго дърво, включително от 
дървото на живота. От този разказ е ясно, че Бог искаше 
Неговото творение да бъде изпълнено с живот, какъвто само 
Той можеше да даде, и в първоначалното си намерение Той 
искаше те да познават само доброто, а не злото. 

Разбира се, Бог също така знаеше от самото начало – 
тъй като Той е всезнаещ – че Сатана, който се появи пред 
Ева като змия, щеше да я измами и че тя и Адам щяха да 
ядат от единственото дърво, от което Той им беше забранил. 
Това погрешно действие отвори вратата за цялата болка и 
разруха, които днес съществуват на нашата планета. Може 
да попитате: Добре, ами ако Бог знаеше, че Неговият съвършен 
план ще се провали, тогава защо не е направил невъзможно този 
план да бъде провален? Отговорът е много прост: Бог създаде 
човека със свободна воля, защото Той искаше да има хора, с 
които да общува, които биха избрали Него, а не просто такива, 
които да нямат никакъв избор. Той искаше хора, с които да 
бъде партньор в живота, а не кукли на конци, които нямат 
друг избор, освен да изпълняват Неговите заповеди. 

Лесно е да се ядосаме на Адам и Ева и да си мислим: 
Колко глупави трябва да са били! Но нито един от нас не би 
се справил по-добре. Въпреки че Бог ги бе създал с право на 
свободен избор, което означава, че те имаха способността да 
не Му се подчинят, Той също така от самото начало имаше 
план за пълното възстановяване и цялостност на мъжете и 
жените. Най-просто казано, този план е Исус.

Бог ни обича толкова много, че е планирал от началото 
на времето да остави единствения си Син да плати за 
нашите грехове и да ни донесе пълно спасение. Спасението 
означава живот, но животът, който Бог предлага, не е просто 
възможността да дишаме и да се разхождаме наоколо – Той 
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ни предлага такъв живот, какъвто само Бог познава. Ние 
можем да бъдем изпълнени с Божия вид живот. Този живот 
е толкова мощен, че без значение какво ни се е случило в 
миналото и какво е наранило душата ни, ние можем да 
бъдем изцелени и напълно възстановени. Смъртта изцяло е 
погълната от живота и тъмнината е погълната от светлината. 
Исус е и Животът, и Светлината. Точно затова в Йоан 1:4 се 
казва: „В Него беше животът и животът беше светлина на 
човеците”. 

Можете да бъдете сигурни, че Бог винаги има план. И 
без значение какво ви се е случило, Бог има план за вас и 
този план е добър.

След като Сатана успя да измами Ева, като я изкуши да 
бъде непокорна, Бог направи изявление, което ни помага 
да разберем защо изобщо жените през цялата история са 
били толкова маргинализирани, лишавани от уважение и 
подценявани. В Битие 3:14–15 се казва:

Тогава Господ Бог каза на змията: Понеже си сторила 
това, проклета да си между всеки вид [домашен] добитък 
и между всички [диви] полски зверове; по корема си ще 
се влачиш и пръст [и това, което тя съдържа] ще ядеш 
през всички дни на живота си. 
Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето 
потомство и нейното Потомство; Той ще нарани и ще 
настъпи главата ти под стъпалото си, а ти ще дебнеш в 
засада и ще му нараниш петата. 

Моля, отбележете, че „Потомството” на Ева е изписано с 
главна буква в този стих, а потомството на змията не. Това е 
понеже потомството на Ева е Исус Христос. Тя е майката на 
всички живи същества и е директно в потомствената линия 
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на Исус. Бог уведомяваше Сатана, че Потомството на Ева ще 
му нарани главата, или че ще му отнеме властта и ще го 
победи. Сатана може за известно време и да нарани петата 
на Божиите деца, като имам предвид, че той ни атакува в 
ежедневието ни. 

Същият вид атака беше извършена срещу Исус по време 
на Неговото пребиваване на земята, но историята завършва 
с това, че Исус умря вместо нас, взе върху Себе Си нашата 
болка и скръб, пострада повече от всичко, което можем да 
си представим, и плати за греховете ни. Но за щастие това 
не е краят на историята. Ако беше така, Сатана щеше да 
получи победата, за която винаги се е надявал. Той наистина 
нарани петата на нашия Спасител. Но Исус беше в гроба три 
дни и през това време Той придоби „ключовете на смъртта 
и на ада (царството на мъртвите)” (Откровение 1:18), след 
това Той възкръсна от мъртвите и ще живее завинаги! Чрез 
Потомството на Ева (Исус), Бог нарани главата (властта) на 
Сатана. 

Сатана беше лишен от властта, която Адам и Ева му 
дадоха чрез непокорство си, но ако не знаем, че той е победен, 
ние ще продължаваме да допускаме неговия порочен и зъл 
план да управлява живота ни. Сатана е победен и вие имате 
на разположение цял един живот, изпълнен с изцеление 
и изобилие! Всичко, което трябва да направите, за да го 
получите, е да приемете Исус за ваш Спасител чрез вяра и 
да вярвате, че обещанията в Божието слово са за вас. Щом 
го направите, вие ще започнете едно пътуване с Исус, което 
продължава цял живот, и Той ще ви води по пътя.

Без значение колко дълбока е ямата, в която чувствате, че 
се намирате, Божията ръка не е толкова къса, че да не може 
да ви достигне и да ви извади оттам. Той ще ви постави 
на високи места и ще ви даде мир, който надминава всяко 
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разбиране и радост, която не може да се опише. Бог ще ви 
срещне там, където сте и ще ви помогне да стигнете дотам, 
където трябва да бъдете.

Сатанинската атака срещу жените

Жестокото и несправедливо отношение към жените през 
вековете може да се припише само на демонична атака. Ще ви 
дам малко статистика, с която съм запозната, в подкрепа на 
това твърдение. (Вижте Приложение I за повече статистически 
данни.)

ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ

• Ратифицирана на 18 август 1920 г., Деветнадесетата 
поправка към Конституцията на САЩ дава правото 
на американските жени да гласуват – право, познато 
като избирателното право на жените. По времето, 
когато САЩ са основани, жените като гражданки не 
споделят същите права като мъжете, включително и 
правото да гласуват.¹

РАВНО ЗАПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

• Средностатистически жените, които работят на 
пълно работно време в САЩ, губят общо сумата от 
840 милиарда долара всяка година, което се дължи на 
разликата в заплащането.²

ОБРАЗОВАНИЕ

• В световен план 65 милиона момичета не ходят на 
училище.³

• Две-трети от общо 774 милиона неграмотни хора в 
света са жени.⁴
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• Ако всички жени имаха начално образование, щеше 
да има 15 процента по-малко детска смъртност. Ако 
всички жени имаха средно образование, детската 
смъртност щеше да се намали наполовина, което би 
спасило 3 милиона живота. Образованието на майките 
подпомага изхранването на децата. Ако всички жени 
имаха основно образование, 1.7 милиона деца щяха 
да бъдат спасени от забавен растеж, който се дължи 
на недохранване.⁵

УБИЙСТВО ПО ПОЛОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ*

• По демографска оценка, приблизително 126 милиона 
жени са изчезнали вследствие на убийства по полова 
принадлежност (убийството на някого, което се 
основава на неговия биологичен пол, наречено също 
така фемисайд). Това са толкова смъртни случаи, 
колкото причинените от Първата и Втората световна 
война, и СПИН взети заедно. Всяка година ние губим 2 
милиона бебета, които са момичета, поради селективен 
аборт на основа на пола и убийства на бебета. Това 
са четири момичета на минута. Само в Китай са 
изчезнали 62 милиона жени. Това се равнява на 9.5 
процента от цялото женско население там.⁶

• Убийството на основа на пола засяга жени от всички 
възрасти, но покосява особено силно най-малките. 
В последните двадесет години селективният аборт 
на основа на пола е заменил убийството на бебета, 
като основен метод за елиминирането на бебета 
момиченца.⁷

* Бел. пр. – от англ. gendercide
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НАСИЛИЕ И МАЛТРЕТИРАНЕ НА ЖЕНИ

• Изчислено е, че 35 процента от жените по света са 
преживели или физическо, или сексуално насилие 
от интимния си партньор, или сексуално насилие 
от човек, който не им е партньор, в някакъв момент 
от живота си. Обаче някои национални изследвания 
показват, че почти 70 процента от жените са преживели 
физическо или сексуално насилие от интимен 
партньор през живота си.⁸

• Смята се, че пълнолетните жени са почти половината 
от всички жертви на трафик на хора в световен мащаб. 
Жените и момичетата взети заедно възлизат на 70 
процента, като момичетата представляват две от всеки 
три жертви на трафик на деца.⁹

ТРАФИК НА ХОРА

• Жените и момичетата съставляват 98 процента от жер-
т ви те на трафик на хора за сексуална експлоатация.10

• Средната възраст, на която една тийнейджърка 
попада на сексуалния пазар в САЩ, е дванадесет до 
четиринадесетгодишна възраст. Много от жертвите 
са избягали момичета, които са били сексуално 
малтретирани като деца.11

• Според Държавния депертамент на САЩ, трафикът 
на хора е едно от най-големите предизвикателства за 
човешките права през този век както в САЩ, така и 
по целия свят.12

За щастие, жените са отбелязали определен напредък, 
особено в Западния свят, но дори там те все още са 
малтретирани. А в много други части на света повечето от 
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нещата, които описах на предишните страници, се случват 
ежедневно. Битката за свободата и възстановяването на 
жените е непрекъснат процес, но аз се радвам, че знам, че 
изцелението може да се случи чрез вяра в Бога и съм доволна, 
че нашето служение помага тази свобода да достигне до 
жените по целия свят. 

Поради дългата история на жените, които са били 
подценявани, унизявани и опозорявани, много от тях 
днес все още не виждат своята стойност и ценност, дори 
на местата, където има голям напредък. Те се съмняват в 
своите способности и в много случаи дори няма да се опитат 
да вършат големи неща в живота си, просто защото имат 
погрешен начин на мислене, който е вкоренен в тях. „Аз съм 
просто жена” е изявление, което аз не обичам да чувам. Това 
изявление само по себе си изразява такъв начин на мислене. 

Спомням си, че когато Бог ме призова в служение, 
започнах да преживявам голямо отхвърляне без никаква 
друга причина, освен това, че съм жена, а жените не поучаваха 
Божието слово. Чувах неща като: „Жените могат да поучават в 
неделното училище, но на тях не им е разрешено да поучават 
в основните църковни служби”. Това нямаше никакъв смисъл, 
защото, ако беше неправилно за тях да поучават, то тогава 
щеше да бъде също толкова неправилно да поучават в 
неделното училище, колкото и в основните църковни служби, 
или да бъдат пастори и евангелизатори, или да заемат 
какъвто и да било друг служебен пост в църковния свят. 

Аз бях осъждана, критикувана, помолиха ме да напусна 
църквата си и бях отлъчена от семейството и приятелите 
си до такава степен, че накрая отидох при Бога в молитва и 
Му напомних, че съм жена и следователно аз не бих могла 
да върша нещата, които чувствах в сърцето си, че трябва да 
върша. Спомням си, че ясно чух Бог да нашепва в сърцето ми: 
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„Джойс, Аз знам, че си жена!” Той искаше аз да продължавам 
да правя това, което Той ме водеше да правя, без значение 
колко голяма опозиция имаше срещу мен. За щастие, през 
годините мнението на много хора се промени, но не на 
всички. Надявам се, че все пак ще видим деня, когато на 
жените ще им бъде позволено да заемат мястото, което по 
право, законно им се полага във всички сфери на обществото 
и че те ще бъдат уважавани, ценени и значими.

Някои жени, които решиха да се борят за правата си, се 
разбунтуваха и започнаха да мислят по начин, който не е 
здравословен за тях или за света, в който живеем. Разбираемо 
е защо започна движението за правата на жените. На жените 
толкова им беше омръзнало да бъдат потискани, че накрая 
решиха да взривят оковите и да се освободят от робството. 
Обаче, по време на този процес, много от жените ги грози 
опасността да стигнат до крайности и да имат отношение, 
което не е в съгласие с Божията воля.

Бог ясно даде на Адам (мъжете) власт над Ева (жените), но 
не за да властва над нея. Това беше за нейна защита. Жените 
имат вродено желание някой да се погрижи за тях, да бъдат 
оценени и да се чувстват в безопасност и мъжете трябва да 
предоставят тези неща за тях. Тъй като това не се случва, поне 
в повечето случаи, жените започват да поемат контрола и да 
правят онова, което в много от случаите мъжете би трябвало 
да правят. Ако нещата работеха правилно от самото начало, 
този дисбаланс нямаше да съществува, но те не работеха 
правилно и за съжаление, красивото взаимоотношение, което 
Бог възнамеряваше мъжете и жените да имат помежду си, 
беше загубено. Ние изобщо не трябва да гледаме към света 
да ни учи в тези области, а можем да гледаме към Божието 
слово; като се подчиняваме на богоугодните принципи от 
Писанието, ние можем да преживеем един здравословен 
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баланс, който да бъде благословение за всички. 
Аз съм жена в служение, директор на международно 

служение, и въпреки това съм жена, която уважава властта на 
съпруга си. Дeйв и аз се обичаме, уважаваме се и се покоряваме 
един на друг като длъжност към Господа. Аз имах много 
да уча поради това, че бях малтретирана стотици пъти от 
различни мъже в позиция на власт, и това не стана лесно. Но 
Бог ми помогна да видя какъв е Неговият първоначален план 
за мирното и изпълнено с уважение съвместно съществуване 
на мъжете и жените, и аз се моля винаги да показвам този 
модел на онези, които имам привилегията да поучавам. 

За щастие, нашето минало не трябва да определя 
нашата съдба. Често казвам: „Аз нямах добър старт в 

живота, но съм твърдо решена 
да имам добър край!” Ако имате 
наранена душа, която се нуждае 
от изцеление, аз се моля и вие 
да вземете същото решение и 
да направите същото изявление.

Отношение

Много книги са написани за опасността от лошото 
отношение и за силата на доброто отношение. Този раздел 
не е предназначен да бъде дълбоко и обстойно изучаване 
на предмета, но искам да го спомена. Като повечето хора, 
които имат наранена душа, аз имах много лошо отношение. 
В главата ми звучеше нещо подобно на това: Нито един мъж 
няма повече да ме командва! От сега нататък никой няма да 
ми казва какво да правя. Аз ще се грижа сама за себе си, така че 
никога няма да имам нужда да моля някого за нещо. Не можете да 
имате доверие на мъжете, защото те се интересуват само от 

Аз нямах добър старт в 
живота, но съм твърдо 
решена да имам добър 
край!
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това да ви използват за своите собствени егоистични интереси. 
Аз никога повече няма да бъда поставена в позицията да позволя 
на някого да ме наранява. 

Такива мисли и много други подобни на тях минаваха 
през ума ми отново и отново години наред. Сърцето ми се 
закорави и отношението ми беше катeгoрично. Ако това 
описва и вас по някакъв начин, аз ви предлагам, след като 
поканите Исус в сърцето си, да Го поканите и в отношението 
си. Няма да ви кажа, че никога повече няма да бъдете 
наранявани, ако отворите сърцето си и ако допуснете хора 
в живота си, но мога да ви обещая, че ако бъдете наранени, 
Исус, вашият Изцелител, ще бъде с вас и ще ви помогне 
още веднъж. Ако цял живот се опитваме да се предпазим 
да не бъдем наранявани, ние ще прекараме живота си много 
самотни.

Апостол Павел писа на филипяните, като ги увещаваше 
да имат в себе си същото смирено отношение, което беше 
в Христос Исус (Филипяни 2:5–8). Мисълта да смиряваме 
себе си пред когото и да било друг е плашеща, защото ние 
я виждаме като слабост и предполагаме, че ако покажем 
някаква слабост, хората ще се възползват от нас. Но всъщност 
кротостта и смирението са сила, над която имаме контрол, 
а не наша слабост. Когато Дейв и аз не сме в съгласие за 
някакво решение, което трябва да вземем, аз не се радвам, 
ако нещата не станат по моя начин, и си признавам, че все 
още имам нужда от много помощ от Бога, за да отстъпвам и 
да имам добро отношение. Но също така зная, че ако направя 
това, което Бог ме моли да направя, просто защото това е 
правилното нещо, тогава Той винаги ще се погрижи за мен. 
Той ще направи същото нещо и за вас. 

Част от възстановяването, което Бог ни предлага, е да 
имаме здравословно и правилно отношение, такова, чрез 
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което да знаем кога да застанем срещу неща, които са 
погрешни, и кога да отстъпим и да направим това, което 
някой друг иска да направим. Аз съм толкова благодарна 

на Бога, че повече не трябва 
да се чувствам сякаш се боря с 
целия свят, като се опитвам да 
получа това, което по право ми 
принадлежи. Изключително 

много се вълнувам, че имам тази възможност да ви науча 
и да ви кажа, че и вие не трябва да живеете по този начин. 
Бог иска да води вашите битки и можете да ми повярвате, 
като казвам, че когато Бог се бие на ваша страна, вие винаги 
побеждавате!

Kогато Бог се бие на 
ваша страна, вие винаги 
побеждавате.



В Т О Р А  Г Л А В А

Да живеем възможно 
най-добрия живот

В Него беше животът и животът беше светлина на 
човеците.

Йоан 1:4

„Ех, този хубав живот!” Когато чуем тази фраза, може 
би си представяме как лежим на плажа ден след ден или 
как можем да си купим новия автомобил, на който се 
възхищаваме, или че притежаваме яхта и ловим риба от 
палубата. Но е доказано, че този вид живот не е най-добрият, 
защото много хора, които имат такъв живот, ще признаят, че 
не са щастливи, а самотни и тъжни. Чувала съм за Джей Гулд, 
американски милионер, който имал много пари, но преди 
да умре, той казал: „Предполагам, че съм най-нещастният 
човек на земята”.

Няма нищо лошо в това да притежавате тези неща, но те 
не са животът; те са просто неща. Бог ни предлага истински 
живот чрез Исус Христос – реален живот, най-добрия живот, 
който някой изобщо може да има. Той ни предлага живот 
на примирение с Бога, и то такъв живот, в който имаме 
мир и радост (Римляни 14:17). Исус каза, че е дошъл, за да 
имаме изобилен живот, „толкова пълен с благословения, че 
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да прелива” (Йоан 10:10, Разш. Библия).
Най-добрия вид живот можем да намерим само в Бога, 

защото Той е живот, а животът, който наричаме наш, е дар 
от Него. Бог е Този, Който дава живот!

Имате ли нужда от обновяване?

Днес имаме на разположение много и различни видове 
технологии, като две от тях са компютрите и мобилните 
телефони. Компаниите, които продават тези устройства, 
постоянно предлагат подобряване – по-нова версия, и 
повечето от нас бързат да си я вземат. Ние не губим нито миг, 
харчим пари, чакаме на опашки, правим всичко възможно, 
за да се сдобием с най-новата версия. Искаме най-доброто 
устройство, което има на пазара. 

Ако ние сме толкова напористи по отношение на 
технологиите, защо да не искаме възможно най-добрия 
живот, който е на наше разположение, и да бъдем също 
толкова напористи в това да се уверим, че го имаме? Така, 
както се учим да работим с всяка нова версия, ние трябва да се 
научим и как да работим с Бога и Неговия план за живота ни. 

Аз съм била в някакъв вид взаимоотношения с Бога 
от деветгодишна. През цялото време Той многократно 
е „обновявал версията ми“. Продължавам да научавам 
различни неща и да разбирам по-добре какво мога да имам 
чрез взаимоотношенията си с Него. И така, вие може изобщо 
да не знаете нищо или може да познавате добре Писанието, 
но аз мисля, че всички ние не успяваме напълно да живеем 
живота, който Бог ни е предоставил чрез Христос, като това 
включва и мен. Точно затова ние трябва да продължаваме да 
израстваме и да се учим. Това е процес, които продължава 
през целия ни живот, и мога да добавя и вярвам, че той е 
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много вълнуващ. Защо не направите посвещение точно сега 
да прекарате останалата част от живота си, като се учите как 
да се наслаждавате на най-хубавия живот, който Бог има за 
вас чрез Исус Христос? В Ефесяни 2:10 се говори за този живот:

Защото сме Божието [собствено] творение (Неговото 
изкусно изработено произведение), създадени отново в 
Христос Исус [родени отново], за да можем да вършим 
онези добри дела, които Бог е предопределил (планирал 
предварително) за нас [като поемаме по пътища, които 
Той е подготвил предварително], по които трябва да 
ходим [като живеем хубавия живот, който Той е наредил 
предварително и е подготвил за нас да го живеем].

Понякога, когато четем книга, ние имаме склонността 
да прочетем бегло стиховете, които авторът използва, така 
че искам да ви помоля да спрете да четете за момент, да се 
върнете и бавно да прочетете пак този стих, който току-що 
цитирах, и наистина да помислите какво се казва в него. Нека 
да ви дам моята версия на този стих: Бог ни е създал; ние сме 
Неговото изкусно изработено произведение. Поради греха, ние 
сме живели един разрушен живот, но чрез спасението, което 
ни се предлага в Исус, ние сме новородени, или отново направени 
нови. Ние трябва да започнем отначало и да се научим как да 
вършим нещата правилно. Бог винаги е имал и винаги ще има 
добър план за Своите хора. Този план е на разположение на всеки, 
който го избере и който се научи как да го следва. 

През 1976 г. аз получих основно „обновяване на версията“. 
Дори може да се каже, че беше основен ремонт на системата и 
дойде като резултат от това, че извиках към Богa за промяна, 
защото вече ми беше омръзнало и се бях уморила да бъда 
толкова нещастна. Той откликна на моя повик, като ми даде 
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истинско желание да изучавам Неговото Слово и други 
материали, които бяха на мое разположение. Преди това аз 
бях християнка в продължение на много години, посещавах 
църква и се опитвах да бъда добра. Както повечето хора, 
и аз имах погрешна представа за това какво означава да 
бъдеш християнин. Ние често се ограничаваме до това да 
посещаваме църква, вероятно да пускаме по малко пари в 
дарението, да казваме по някоя молитва, когато сме отчаяни, 
може би да четем малко стихове от Библията от време на 
време и да се опитваме да бъдем добри. Но този вид живот 
никога не може да ни удовлетвори; всичко, което той ни 
причинява, е гняв и разочарование. Ние се объркваме, защото 
си мислим, че правим това, което би трябвало да правим, но 
животът ни все още е доста нещастен. 

Обаче докато изучавах Божието слово и прилагах това, 
което бях научила, в мен – в моята душа – започнаха да 
се случват удивителни промени. Признавам си, че това 
невинаги беше бързо и лесно и често беше болезнено, 
особено в емоционално отношение. Например трябваше да 
призная грешките си и да спра да търся вината за всичките 
си проблеми в моето минало и в другите хора, а това беше 
трудно! Понеже, когато един човек е живял в отрицание 
дълго време, невинаги е лесно да се изправи пред истината. 
Този процес е подобен на това да си вземете нова версия за 
телефона. Искате го, но веднъж щом го получите, вероятно 
не сте направили никакво усилие да научите всичките 
му нови функции, защото просто е по-лесно да действате 
по стария начин. Поне аз така правя. Дори не мога да си 
представя всичко, което бих могла да направя с моя компютър 
и телефон, ако отделя време всъщност да разуча функциите 
и да се упражнявам, докато започна да ги използвам с 
лекота. От време на време се налага синът ми да ми помага 
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с нещо, което съм объркала на компютъра и когато види 
какви остарели методи използвам, въпреки че имам ново 
оборудване, той просто казва: „Нямаш представа колко по-
лесно ще ти бъде, ако се научиш да работиш по новия начин.”

Нов начин на живот

Исус каза, че Той е Пътят (Йоан 14:6). В най-ранните дни 
на християнството то често било наричано „Пътят”. Божият 
план включва такъв начин на живот, който да ни заведе 
до всичко добро, което Той предлага. Този план започва 
с това да приемем Исус като наш Спасител. Човек може 
редовно да посещава църква и все още да не е християнин. 
Християнството не е просто да се присъединиш към някоя 
църква и да се опитваш да бъдеш добър човек, то се основава 
на Исус и на онова, което Той е направил за нас. Той ни 
предлага Себе Си. Той се пожертва и плати за нашите грехове 
и вина и когато Го приемем, Той всъщност идва чрез Духа 
Си да живее в нас, да обитава и да направи Свой дом вътре 
в нас. Веднъж щом се новородите (щом се покаете от греха и 
приемете Исус за Спасител), вие 
не трябва повече да бъдете водени 
от правила и разпоредби, като 
очаквате да получите някаква 
награда от Бога, ако ги спазвате 
всичките, но можете да бъдете 
водени и подтиквани от Святия 
Дух, който ще ви води в Божия съвършен план за вашия 
живот. Това наистина е един изцяло нов начин на живот. 

Новозаветната книга Евреи говори за един нов и жив 
път, който Исус е открил за нас чрез Неговата смърт и 
възкресение (Евреи 10:20, Верен). Има много неща, които 

Християнството 
не е просто да се 
присъединиш към някоя 
църква и да се опитваш 
да бъдеш добър човек.
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трябва да научим за новия начин на живот, които може да 
ни изглеждат неудобни или малко необикновени, защото 
те са различни от всичко, което сме учили досега. Част от 
тези неща са Божиите инструкции да простим на враговете 
си, онези, които са ни малтретирали и са злоупотребили 
с нас, и действително да ги обичаме и да ги благославяме. 
Олеле! Това беше нещо много трудно за мен. Как да простя 
на баща си, който беше откраднал детството ми, като ме 
използваше за отдушник на собствената си похот? Как да 
простя на майка си? Тя знаеше какво ми причинява баща 
ми и вместо да ме избави, се преструваше, че не знае нищо 
и се отнасяше с мен все едно че аз бях направила нещо лошо. 
Да им простя ми изглеждаше напълно неприемливо и ми 
отне дълго време, докато стана готова да го направя, и дори 
тогава беше болезнено.

Това е само едно от многото неща, които Бог ми беше 
показал за този нов начин на живот, и точно затова казвам, 
че е едно пътуване, което продължава цял живот. Аз все още 
се уча. Но искам да бъда много ясна, че всяка пътека, по която 
Святият Дух ме е водил в този нов път, накрая винаги ме е 
завеждала на по-добро място от онова, на което съм била 
преди. Бог никога няма да иска от нас да направим нещо 
трудно, освен ако то няма да ни доведе до по-добър живот. 
Ако можете да повярвате в това, когато започвате вашето 
пътуване, то може да бъде много по-кратко от моето. Както 
да научим нещо ново при компютърните програми може да 
е предизвикателство за нас и да сме изкушени да се върнем 
към старото, но ако сме упорити и усвоим новия начин, 
можем да постигнем по-добри резултати и да започнем да 
правим нещата с лекота. На страниците на тази книга аз 
ще споделям много нови начини, които Бог ни предлага, и 
искрено се моля да се възползвате от всеки един от тях.
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Да обичаме Божието слово

Аз обичам моята Библия. Тя е много повече от обикновена 
книга; тя е изпълнена с живот. Учи ни да живеем по нов начин 
и в този процес ние започваме да преживяваме изцеление на 
наранената си душа и надежда за бъдещето. Соломон пише 
за изцелението, което намираме, когато следваме Божиите 
насоки, като казва:

Сине мой, внимавай в думите ми, съгласи се и се 
подчини на беседите ми. Да не се отдалечат от очите 
ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за 
тези, които ги намират, и изцеление и здраве за цялото 
им тяло (Притчи 4:20–22).

Божиите думи са живот за нас и носят изцеление във 
всяка област, включително във вътрешния ни живот (в душата 
ни). Цялото ни същество се изцелява чрез животворящата 
сила на Божието слово, която дава живот. Неговото Слово ще 
извърши удивителни неща в живота ни, ако вярваме в него. 
Божието слово обновява ума ни и ни учи на един изцяло нов 
начин, по който да мислим за Бога, за живота, за себе си и 
за другите хора.

Като повечето хора, аз някога си мислех че знам много, 
но повечето от това, което бях научила преди да започна да 
изучавам Божието слово, беше погрешно. Знаех това, което 
светът ме беше научил, и знаех аз как се чувствам, но не 
знаех нищо за новия начин на живот, на който Бог искаше 
да ме научи. Божието слово осветява пътя ви (Псалом 119:105, 
БЛБ). Когато го изучавате и правите това, което ви казва, вие 
ще бъдете изцелени и напълно възстановени.

Божието слово е лекарство за нашата наранена душа. 
Може да попитате: „Как е възможно изучаването на една 
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книга да бъде лекарство за емоционалните рани от моето 
минало?” Нека да ви обясня, като използвам един пример. 
Ако отидете до аптеката и ви изпълнят рецептата, вие се 
връщате вкъщи с хапчетата и започвате да ги вземате. 
Вътре в хапчетата има лекарство, което обещава да излекува 
инфекцията ви, да спре болката ви или да изцели това, 
което ви боли. Вие старателно си вземате лекарството, и ако 
все още имате проблеми, си купувате същите хапчета и 
продължавате да ги пиете. Божието слово също е изпълнено 
с животворяща, изцелителна сила. То може да изглежда 
като книга с думи, изписани на страници, но когато го 
приемате старателно в сърцето си и го вярвате, то наистина 
има удивителна изцелителна сила.

Божието слово е изпълнено с обещания за онези, които 
изпълняват това, което Бог казва да правим, и тези обещания 
са за всеки, който вярва и поставя доверието си в Него.

Ако изучаването на Библията ви се струва трудно и 
плашещо и си мислите, че никога не бихте могли да я 
разберете, тогава ви предлагам да се присъедините към 

група от вярващи хора, които 
вървят по същия път като вас 
и да изучавате заедно Словото. 
Намерете си такава група, която 
има добра репутация, с лидер, 

който има опит в областите, в които имате нужда от помощ.
Друг начин, по който може да получите помощ, е чрез 

групова терапия. Това е помогнало на мнозина, тъй като ви 
дава възможност да бъдете с други хора, които наистина 
могат да ви съчувстват за това, през което сте преминали. 
Ако не можете да откриете такава група, мога да ви уверя, че 
лично Святият Дух ще ви води индивидуално, също както 
водеше мен. Аз бях напълно възстановена чрез четенето 

Божието слово е 
лекарство за нашата 
наранена душа.
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на различни книги, основани на Библията, за областите, в 
които имах нужда от помощ. Помогна ми и изучаването на 
Библията, това да слушам добро библейско поучение в моята 
църква, както и молитвата и общуването с Бога.

Ако имате нужда от изцеление на душата си и не знаете 
къде да отидете, за да получите помощ, предлагам ви да 
помолите Бог да ви води по пътя на изцелението, което Той 
е планирал за вас. Той ще ви води, също както водеше мен и 
милиони други. Докато следвате Неговото водителство, вие 
ще преживеете същото изцеление и пълно възстановяване.

Целта на всеки наранен човек е да бъде изцелен и за тази 
цел може да поеме по различни пътища. Много е важно 
обаче да избере път, който се основава на Божието слово и 
на Неговите обещания. Иначе накрая може да се почувствате 
още по-неудовлетворени, след като сте отделили време, 
положили сте усилия и вероятно сте похарчили много пари 
за нещо, което никога не дава добри резултати. Познавам 
хора, които са платили стотици хиляди долари за програми 
за лечение, обещаващи изцеление и освобождение, и въпреки 
това те никога не са се почувствали по-добре, докато не 
допуснаха Исус в живота си и не започнаха да зависят от 
Него, следвайки Неговите пътища.

Важното е да вземете това решение да получите помощта, 
от която се нуждаете, ако сте човек, който живее с раните 
и ударите от миналото в душата си или със ситуации в 
настоящето, които трябва да бъдат изцелени. Очаква ви един 
удивителен живот, изпълнен с мир и радост, с надежда и 
ентусиазъм. Не бихте искали да пропуснете такъв живот!
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Бог иска хората,  
които са наранени

Животът, който не е наранен, по нищо не прилича на 
живота на Учителя.

Бренан Манинг

Нашият истински проблем не се състои в това, че сме 
наранени, а в това дали искаме да бъдем изцелени, или не. Бог 
всъщност използва нашите рани, за да ни даде мъдрост и да 

ни екипира да занесем светлина 
в тъмнината на други наранени 
души. Бренан Манинг казва: „В 
безмислени опити да изтрием 
миналото си ние лишаваме 
общество то от нашия дар на 
изцеление. Ако прикриваме 

раните си поради страх или вина, нито нашата вътрешна 
тъмнина може да бъде осветена, нито да стане светлина за 
другите.”13

Бог иска в армията Си войници, които са Му позволили 
да изцели техните наранени души. Без значение кой ви е 
отхвърлил в миналото, аз мога да ви уверя, че Исус няма 

Нашият истински 
проблем не се състои в 
това, че сме наранени, 
а в това дали искаме да 
бъдем изцелени, или не.
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да ви отхвърли. Ако някога сте чувствали, че Бог никога не 
може да ви използва поради вашето минало, имайте предвид 
какво е написал Павел до църквата в Коринт:

Понеже[просто] вижте, братя, какви сте вие, призваните; 
че между вас няма мнозина [които са смятани за] 
мъдри според човешките преценки и стандарти, нито 
мнозина влиятелни и силни, нито мнозина с висше и 
благородническо потекло (1 Коринтяни 1:26).

Може би на вас ви липсва образование, което да ви 
квалифицира за определени постове, но нивото на вашето 
образование няма толкова голямо значение за Бога. Той 
може да ви използва със или без него. Може би не познавате 
никакви влиятелни хора или хора с власт, но това няма 
значение, защото Бог може да ви даде благоволение. „Защото 
Господ не гледа както гледа човек; понеже човек гледа на 
външния вид (на лице), а Господ гледа на сърце” (1 Царе 16:7). 
А в 1 Коринтяни 1:27–28 се казва:

[Понеже] Бог избра (преднамерено избра) онова, което 
е глупаво в този свят, за да посрами мъдрите, и онова, 
което светът нарича слабо, за да посрами силните.
И Бог също така избра (преднамерено избра) онова,  
което в този свят е със скромен произход и незначително, 
което е долно и презряно, дори нещата, които са нищо, 
за да може да принизи и да съсипе онези неща, които 
са нещо.

Бог преднамерено избира онези, които са били наранени, 
да служат в армията на Неговото царство. Той работи чрез 
техните рани и слабости и хората виждат Неговата сила. 
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Когато хората в света си мислят, че са силни и че имат всички 
качества, от които се нуждаят, но не уповават и не разчитат на 
Бога, Той често трябва да ги подмине и вместо това да избере 
някого, който е по-малко квалифициран от светска гледна 
точка, но е изцяло зависим от Него във всяка област на живота 
си. Когато поставяте доверието си в Бога, ще дойде денят, 
когато дори хората, които ви нараняват, ще свидетелстват за 
великите неща, които Бог е направил в живота ви и чрез вас 
като Негов инструмент. 

Да имате опит е преимущество, но да получите този опит 
е болезнено. Вместо да мислите през колко много неща сте 
преминали в живота и колко болезнено е било това, защо не 
помислите колко много опит имате сега, както и за всички 
възможности, които имате като Божия дъщеря? Запомнете, 
че при Бога няма отхвърлени хора. Точно затова Исус казва:

Който вярва в Него [който се придържа, доверява 
се, разчита на Него], не е осъден [този, който Му се 
доверява, никога не подлежи на осъждение; за него няма 
никакво отхвърляне, никакво осъждане – той не понася 
вечно осъждение]… (Йоан 3:18).

Ако трябва да кандидатствате за работа, един от 
въпросите, за който ви гарантирам, че ще бъде на вашия 
формуляр за кандидатстване, е: „Колко опит имате?” 
Работодателят вероятно ще се интересува от нивото на 
вашето образование, но ако кандидатстват двама души, 
които са еднакво образовани, и единият има опит в областта, 
за която те подават документи за работа, а другият няма, то 
работникът с по-голям опит почти със сигурност ще получи 
работата.

Опитът ни дава нещо, което нищо друго не може да ни 
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даде. Ние се учим от Божието слово и от нашия житейски 
опит (Притчи 3:13). Лесно е да се говори за нещо, но само 
ако човек има опит, тогава си 
струва да го слушаме. Светът 
е пълен с хора, които съдят 
относно неща, за които не знаят 
нищо, и се опитват да образоват 
хора за неща, които никога не са 
преживели.

Спомням си за една психоложка, която ми каза, че 
тя просто си седяла и си говорила с пациентите, докато 
не осъзнала, че не им помага наистина и понякога дори 
чувствала, че не знае точно за какво говори. След като прочела 
първата ми книга за вътрешно изцеление Венец вместо пепел 
и първата ми книга за обновяване на ума Бойното поле на ума, 
тя каза, че слушала хората, които идвали при нея, като ги 
оставяла да говорят за своята болка и когато идвало време да 
им даде съвет, тя им предписвала тези две книги. Тя имаше 
образование по психология, но аз имах опит; следователно 
нейното образование и моят опит работеха заедно, за да 
помогнат на нейните пациенти.

Аз не твърдя, че всеки психолог и всеки психиатър трябва 
да е преживял всичко, през което неговите пациенти са 
преминали. Но мисля, че образованието им невинаги може 
да им помогне, ако трябва да приложат към собствения си 
живот принципите, на които учат хората. 

Ние сме склонни да презираме болезнените неща, 
през които сме преминали в живота си, но Бог може да ги 
използва, за да помага на другите, ако Му позволим. Дори 
за секунда не допускам, че Бог е подредил нещата така, че 
да злоупотребяват с мен, за да имам такъв опит, но твърдо 
вярвам, че Той е използвал моя опит, за да помогне на други 

Лесно е да се говори за 
нещо, но само ако човек 
има опит, тогава си 
струва да го слушаме.
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хора, и Той ще направи същото с вашия житейски опит.
Бог използва всеки, който има желание да бъде използван 

от Него, но има някои длъжности в работата за Царството, 
които само хора с опит могат да заемат. Когато някой страда, 
е много стресиращо и безполезно да се опитва да говори с 
другиго за това, ако ясно вижда, че човекът няма никаква 
представа на практика през какво преминава той. Когато 
страдаме и ни боли, ние имаме нужда от съчувствие и най-
подходящият човек, който да ни го даде, е някой, който вече 
е бил там, където сме ние. 

Какво прави Исус способен да ни помогне?

Вашата първоначална реакция на този въпрос може да 
бъде следната: „Ами добре, Джойс, Той е Божият Син. Това 
не Го ли квалифицира?” Но Библията казва, че Исус избра да 
преживее нашата болка.

Макар и да е Син, пак се научи на [активно, специално] 
покорство чрез това, което пострада, и [Неговото 
завършено преживяване] Го направи съвършено 
[подготвен], Той стана Авторът и Източникът на 
вечно спасение за всички онези, които се вслушват 
внимателно в Него и Му се покоряват (Евреи 5:8–9).

Тези два стиха от Писанието ми говорят много не само 
за Исус, но също така и за моя собствен живот. Исус имаше 
нужда от опит, за да бъде нашият Първосвещеник и да 
може наистина да каже, че разбира нашата болка. Моето 
преживяване и опит с изцелителната сила на Исус ме 
квалифицира смело да казвам на другите хора, че Той ще 
изцели наранената им душа, също както изцели моята.
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Исус пострада. Той придоби опит. И това Го екипира за 
онова, което Неговият Баща искаше Той да направи. Павел 
написа, че ние имаме такъв Първосвещеник, който е способен 
„да ни разбира и да ни съчувства, и да състрадава с нас в 
нашите слабости”, защото Той вече е минал през нещата, 
през които ние сега минаваме (Евреи 4:15). Аз се изумявам 
всеки път, когато чета и размишлявам върху тези стихове, 
и те ми дават надежда, че това, през което съм преминала, 
ще бъде използвано да помогне на други хора.

Бог е добър и следователно Той може да вземе това, с което 
Сатана е възнамерявал да ни навреди, и да го изработи за 
наше добро и за доброто на други хора, които имат нужда 
от помощ. Ние сме войници в Божията мощна армия, но 
вместо да остави Своите ранени войници в болница, Той 
всъщност ги издига и ги поставя в позиция на по-голяма 
власт и влияние. 

Когато Моисей стигна до момент в живота си, в който 
имаше нужда от помощ, Бог му каза да намери мъдри хора, 
които разбират другите, имат опит и са уважавани мъже, и 
да ги издигне (Второзаконие 1:13). Предизвиквам ви в този 
момент да предложите вашия опит на Бога, за да Го използва 
за Неговите цели, ако никога досега не сте го правили. 

Ясно си спомням как казах на Бога: „Аз съм съкрушена 
и объркана, но съм Твоя, ако 
можеш да ме използваш” и Той 
го направи. Каквото и да дадем 
на Бога, то никога няма да бъде 
изгубено. Той взема счупените 
парчета на живота ни и прави красиви неща от тях. Той ни 
дава венец вместо пепел. Елизабет Елиът казва: „За едно нещо 
съм напълно сигурна, Божията история никога не свършва 
с пепел.”14

Божията история 
никога не свършва с 
пепел.
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Това изявление ме докосва дълбоко и ми дава надежда. 
Ние може да започваме с пепел, но когато я дадем на Исус, 
Той прави нещо красиво от нея. Не позволявайте болката 
ви да бъде изгубена напразно, като останете огорчени и 
обидени през целия си живот, понеже чувствате, че са се 
отнасяли с вас несправедливо. Вместо това превърнете 
вашите преживявания и опит в ценен инструмент, с който 
да помагате на другите.

Бог даде това слово на Исая, за да го предаде на хората, 
които се страхуваха поради болезнените неща, през които 
преминаваха:

Ето, Аз ще те направя на нова остра назъбена диканя; 
ще вършееш планините и ще ги стриеш, и ще обърнеш 
хълмовете на дребна плява; ще ги отвееш и вятърът ще 
ги отнесе, бурята или вихрушката ще ги разпръсне; а 
ти ще се зарадваш в Господа, ще се похвалиш в Святия 
Израилев.
Когато сиромасите и немотните потърсят вода, а няма, и 
езикът им съхне от жажда, Аз, Господ, ще ги послушам, 
Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя (Исая 41:15–17).

Ако прочетете внимателно тези стихове, вие ще видите, 
че Бог обещава да ви вземе и да ви превърне в ценен 
инструмент, който може да бъде използван, за да помага на 
онези, които търсят помощ. Харесва ми мисълта да бъда нов, 
остър, назъбен инструмент, който може да се използва да 
вършее и да стрие планините на толкова малки парчета, че 
вятърът да може да ги отнесе. Множество хора са изправени 
пред планини, които приемат застрашителни размери, и те 
чувстват, че никога не могат да ги преодолеят, но вие можете 
да използвате вашия опит, за да им помогнете.
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Освещаващи преживявания

Псалмистът Давид говори за освещаващите преживявания, 
които е имал (Псалом 119:7). Думата осветен означава „отделен 
за Божия употреба, посветен или обявен за свят“. Болезнените 
и несправедливи неща, които са ни се случили в живота, не 
идват от Бога, но Той може да ги освети за Своя собствена 
употреба. Аз обичам тази мисъл. Сатана е истинският ни 
враг и в действителност той стои зад всичките ни болки и 
страдания, но когато позволим на Бог да освети тези болки 
и да ги използва, за да помага на другите хора, то тогава 
ние сме открили тайната за това как да побеждаваме злото 
с добро (Римляни 12:21).

Ако не харесвате това, което дяволът е направил в 
живота ви, и разрушението, което ви е причинил, тогава 
не му играйте по свирката, като продължавате да бъдете 
обидени, гневни и изпълнени със самосъжаление. Вместо 
това позволете на Бог да освети болката ви и ще видите 
изпълнението на стиха в Писанието, който казва, че врагът 
може да излиза против вас по един път, но той ще бяга пред 
вас по седем пътища (Второзаконие 28:7). Вие не трябва повече 
да прекарвате живота си, бягайки от болката на миналото; вие 
самите можете да подгоните дявола (вашия истински враг).

На жените се случват много и различни неща, които 
нараняват душата им, но нито едно от тях не трябва да е било 
напразно. Ето кратък списък на някои от нещата, които ни 
нараняват:

• малтретиране от всякакъв вид
• да бъдем тормозени
• да бъдем пребивани от партньор насилник
• неверен съпруг 
• смърт на дете или партньор
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• продължително боледуване
• развод
• стресът от това да се грижим за болен или за човек с 

увреждания
• отхвърляне
• да бъдем маргинализирани или подценявани (от 

родител, брачен партньор, приятел или работодател)
• предателство от приятел
• да бъдем обект на клюки или лъжи
• да имаме дете, което е болно или страда
• близък човек от семейството, който върви по 

разрушителен път в живота си 
• предразсъдъци
• да бъдем жертва на престъпление
• неспособност да имаме деца
• неспособност да посрещнем очакванията на другите
• да се борим с наднормено тегло, акне или някакво 

друго физическо несъвършенство или дефект
• винаги да чувстваме, че все нещо не ни достига – 

никога не сме достатъчно умни, не сме достатъчно 
красиви, не сме достатъчно добри.

Всяко едно от тези страдания и посегателства върху 
нас може да бъде изкупено от Бога и използвано за Негова 
слава. Няма такова нещо, което да ви е наранило дотолкова, 

че да ви бележи за цял живот. 
Няма такова нещо, от което да 
не можете да се възстановите, 
или нещо, което Бог да не може 
да изцели.

Няма такова нещо, 
което Бог да не може  
да изцели.
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Белязани за цял живот

Малтретирането може да бъде сексуално, емоционално, 
умствено или физическо. Малтретирането от всеки вид 
ни уврежда, но казват, че сексуалната злоупотреба е най-
разрушителната за женската душа. Твърди се, че когато една 
жена е била подложена на физическо, емоционално или 
сексуално малтретиране като дете, това формира определен 
модел на мислене в нея. Когато чуя, че то може да остави у 
човек чувството, че ще бъде белязан по негативен начин за 
цял живот, аз искам да кажа добрата новина: Бог е Този, който 
е сложил Своя печат върху нас, като ни е белязал и запечатал 
със Святия Си Дух. Ние сме запазени за Божията специална 
употреба, без значение през какво сме преминали в живота.

В Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. 
благовестието (Евангелието) на вашето спасение, в 
Когото, като и повярвахте и се приобщихте, и уповавахте 
на Него, бяхте запечатани с отдавна обещания Свят Дух.
Той [Духът] е гарант за нашето наследство [първият 
плод, залогът и предвкусването, предплатата за нашето 
наследство], в очакване на пълното му изкупление и 
нашето придобиване [напълно] на притежанието му – 
за похвала на Неговата слава (Ефесяни 1:13–14).

Печатът на Святия Дух ни гарантира, че ще бъдем изцяло 
изкупени и ще придобием пълното притежание на нашето 
наследство в Христос. Без значение колко сме наранени, когато 
започваме нашето пътуване към цялостно възстановяване, 
Бог гарантира успеха ни, ако ние не се отказваме. Той събира 
парчетата на съкрушения ни живот и иска да се увери, че 
нищо не е загубено и не е било напразно. 

За да разберем по-добре пълното значение на това какво 
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представлява печатът на Святия Дух, нека да ви дам малко 
предистория от времето, в което Павел написа писмото до 
Ефесяните. Ефес е бил град с развит бизнес в изсичането на 
дървета. Работниците отивали в гората нагоре по течението 
на реката, която минавала през града, и секли трупи, които 
са били маркирани или обозначени с печата на компанията 
за дърводобив, за която работели. Тези дървени трупи били 
пускани да плуват надолу по течението и били съхранявани 
в докове в Ефес, докато техните собственици нямали нужда 
от тях за някакъв проект. Това, че те били маркирани с печат, 
който показвал кой е собственикът, ги предпазвало от кражба. 

Ние бяхме купени с цена и тази цена е кръвта на Исус; 
ние бяхме запечатани със Святия Дух, за да ни защитава, 
докато чакаме пълното си изкупление. Дяволът идва само 
за да открадне, да убие и да разрушава, но Исус дойде, за да 
имаме живот и да му се наслаждаваме (Йоан 10:10).

Вие сте били запечатани и  
маркирани от Бога. Вие сте 
Негови. Вие сте в безопасност.

Едно от нещата, които жени-
те искат, е да се чувстват защитени и аз искам да знаете, че 
с Бога вие винаги сте в безопасност. 

Вие сте отделени (осветени) за Божия употреба и това 
включва всичко, през което сте преминали, което е било 
болезнено и ви е навредило. Подканвам ви да предадете на 
Святия Дух цялата си болка и всички рани от миналото и 
да Го помолите да започне делото Си на възстановяване в 
живота ви. Не пропилявайте напразно болката си – позволете 
на Бог да я изработи за ваше добро.

Вие сте били запечатани 
и маркирани от Бога. 



Ч Е Т В Ъ Р Т А  Г Л А В А

Какво означава здрава душа?

Наистина душата ми намира спокойствие в Бога, от 
Когото идва спасението ми.

Псалом 62:1

Душата на жената е по-скоро мистично място, защото не 
може да бъде видяна и рядко може да бъде разбрана, дори от 
самата жена. Въпреки това душата има своето важно място 
в цялостния ни облик. Ние знаем как изглежда тялото ни, 
защото всичко, което трябва да направим, е да погледнем 
в огледалото и да го видим. Може да не харесваме това, 
което виждаме, но поне знаем какво е то. Ние сме духовни 
същества, които имат душа и живеят в тяло. Вашата вътрешна 
същност е съставена от вашия дух и душа, а вашата външна 
същност е тялото ви. 

Святият Дух идва да живее в духа на жената, когато тя се 
новороди. Когато тя приеме Исус за свой Спасител, нейният 
дух става мястото, където Бог обитава, и тъй като Бог не може 
да бъде на място, което не е напълно свято, в този момент 
човешкият дух се освещава, или става свят. Всъщност в 
този момент ние получаваме всичко, от което се нуждаем, 
за да живеем един изумителен и чудесен живот, но тъй 



44 ИЗЦ ЕЛ ЕН И Е Н А Ж ЕНСК АТА Д У Ш А

като ни липсва знание, отнема време и усърдно изучаване 
на Божието слово, за да го разберем. И дори след като знаем 
какво имаме, ние все още трябва да взимаме решения да 
действаме според него. Да знаем е първата стъпка, но тя 
трябва да бъде последвана от втората, която е да вършим 
това, което вече знаем.

Например, Исус е Князът на мира, така че щом Той 
живее в Божията жена, тя наистина има мир на свое раз-
положение, и въпреки това тя все още може да се тре-
вожи, да бъде неспокойна и да показва емоции, които са 
променливи. Да бъдеш променлив означава да бъдеш 
нестабилен, непредсказуем, непостоянен, изменящ се или 
колеблив. Веднъж щом тя реши, че не иска повече да живее 
и да се държи по този начин и да бъде манипулирана от 
обстоятелствата, тя ще започне процес, при който отново ще 
обучава емоционалната част от душата си да се постави под 
водителството на Святия Дух, който е в нея. Тя ще трябва да 
уповава на Бога, за да ѝ даде силата да Му се подчини, особено 
ако е била изключително независима. Това може да отнеме 
известно време и може да включва няколко неуспешни опита 
за това да остане спокойна в бурите на живота, преди да 
започне да вижда някакви промени.

За да не се обезкуражим, важно е да запомним, че Бог е 
обещал, че Той ще завърши доброто дело, което е започнал 
в нас (Филипяни 1:6). Нашата част е да продължаваме да 
напредваме към целта и никога да не се отказваме. Рано или 
късно, малко по малко, душата ни ще намери спокойствие 
в Бога.

Ние знаем какво е да седим или да лежим и телата ни 
да си почиват, но може да не знаем какво е да си почиваме 
вътрешно в душата. Когато се намираме в пълен покой 
на ума, волята и емоциите, тогава и само тогава ще бъдем 
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свободни от тиранията на обстоятелствата и на хората, 
които ни ядосват. Ние не можем да контролираме всички 
обстоятелства в живота или хората в живота ни, но Господ ни 
е дал плода на самоконтрол и с Негова помощ ние можем да 
се научим да контролираме нашата реакция на онова, което 
се случва около нас. Това е истинската свобода. 

В една здрава душа има спокойствие. Тя не е емоционално 
объркана и смутена. Тя не се притеснява, не е разтревожена 
и неспокойна, не се тормози и не се страхува. Тя не е 
обременена с вина или срам. Тя е намерила своя дом в Бога 
и Му се доверява да се погрижи за всичко, което се отнася до 
нея. Несъмнено в нашия свят днес има изобилие от неща, 
за които да се тревожим. Ако сте самотна майка, която се 
опитва да отгледа децата си сама, или ако имате дете със 
специални нужди, или ако сте непрекъснато под финансов 
натиск, ако се борите със заболяване или се грижите за 
възрастните си родители, може да ви звучи нелепо, като 
казвам: „Можете да имате спокойствие в душата си”. Ако 
се чувствате по този начин, аз напълно разбирам това. Но 
няма нищо невъзможно за Бога и вие можете да имате онова 
свръхестествено спокойствие, което само Той може да ви даде.

Отговорност

Ние всички имаме много отговорности и не можем да 
ги пренебрегваме. Жените се грижат за много неща, дори 
когато имат добър съпруг, но за един самотен родител тази 
отговорност се увеличава многократно. Една жена може да 
каже, че отива да си ляга и докато отива нататък, да свърши 
още десет малки неща от домакинската работа, но един мъж 
като каже, че отива да си ляга, той си ляга. Една от дъщерите 
ми има четири тийнейджъри. Аз имах три тийнейджъри 
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и едно бебе преди тридесет и седем години, когато току-
що бях започнала служението, така че знам колко голямо 
предизвикателство може да бъде това. Но животът не беше 
толкова сложен, колкото е днес. 

Аз гледам как на дъщеря ми ѝ се случват нещата едно 
след друго и изглежда, че това е нейното ежедневие. Съпругът 
ѝ току-що беше заминал на риболов и тя си мислеше, че ще 
има няколко по-спокойни дни вкъщи. Тя си беше планирала 
да прекара известно време сама и го очакваше с нетърпение. 
Още първия ден, в който си мислеше, че най-накрая е сама, 
се обадиха от училището; една от дъщерите ѝ беше болна и 
тя трябваше да отиде и да я вземе. След това синът ѝ, който 
е в колеж, се прибра у дома от училище следобеда и искаше 
да доведе приятелката си на гости. Следователно тя не успя 
да прекара никакво време сама. Нейните планове не се 
осъществиха, просто такъв е животът.

Ние имаме отговорности. Бог ни кани да възложим 
грижите си на Него (1 Петрово 5:7), а не да пренебрегваме 
отговорностите си. 

Удивително е колко по-лесни са нещата, ако ги правим без 
онзи стрес, който обикновено 
носим в душата си. Вярвам, че 
енергията ни всъщност много 
се увеличава, когато имаме 
спокойствие в душата си и мир 
вътре в нас. Не знам никакъв 

друг начин да се отървем от стреса, който преживяваме днес, 
освен да се научим да се доверяваме на Бога по всяко време 
и във всичко.

Исус каза, че ако дойдем при Него, тогава Той ще ни даде 
спокойствие в нашата душа.

Бог ни кани да възложим 
грижите си на Него, 
а не да пренебрегваме 
отговорностите си.
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Елате при Мене всички, които се трудите, които сте 
претоварени и обременени, и Аз ще ви успокоя. [Аз ще 
успокоя и ще облекча, и ще освежа душата ви] (Матей 
11:28).

Ако прочетем следващия стих, ще видим, че да се 
наслаждаваме на Неговото спокойствие зависи от това дали 
ще научим Неговите пътища.

Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене, 
защото съм благ (кротък) и смирен (скромен) по сърце, 
и вие ще намерите почивка (облекчение, спокойствие, 
освежаване, отмора и блажен покой) за вашата душа 
(Матей 11:29).

Бих искала да ви предложа да спрете за малко и да 
прочетете отново и отново тези два стиха, и да помислите за 
дълбочината на това, което Исус ви казва. Има спокойствие 
за вашата душа! Мирът е на ваше разположение – във вашия 
ум, вашите емоции и вашата воля. 

Аз невинаги следвам собствения си съвет и наскоро 
допуснах да се ядосам и да се разтревожа за една ситуация. 
Оставаха ми само няколко часа преди да започна да служа 
на едно събитие и това е най-неподходящото време за мен, в 
което да се разстройвам, но се разстроих. Не бяха се справили 
както трябва с една ситуация, която щеше да ме засегне 
неблагоприятно, и аз бях единствената в този момент, която 
можеше да се справи с нея. Но ако трябваше да бъда честна със 
себе си – което невинаги е лесно – щях да разбера, че въпреки 
че това беше ситуация, която не можех да пренебрегна, не 
трябваше да се грижа за нея точно в този момент. Накрая се 
изнервих и се ядосах точно преди да поучавам на голяма 
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конференция, и въпреки че Бог беше милостив към мен и 
всичко се получи добре за хората, аз се лиших от мира и 
комфорта, които обикновено имам и с които съм свикнала, 
когато служа. За мен беше по-трудно да поучавам и по-
лесно да си мисля, че моето послание не беше много добро. 
Непрекъснато си гледах часовника и исках времето ми вече да 
е свършило. А когато нямам търпение да свърша поучението, 
знам, че имам проблем.

Исках да споделя това с вас, защото е важно да разберете, 
че без значение кой сте или колко много сте постигнали, 
понякога ще допускате да се връщате към стария си модел 
на поведение. Изглежда, че това се отнася и е особено вярно 
за нашите мисли и емоции. Винаги помнете, че Бог е 
милостив и каквито и грешки да правите, Той няма да бъде 
изненадан от тях и няма да се шокира. Той вече знае какво 
бихте направили, преди да го направите, и ви обича въпреки 
всичко. С Бога винаги има възможност за ново начало, или 
за ново начинание!

Повярвайте в Божиите обещания

В книгата Евреи се казва, че чрез вяра можем да влезем 
в Божията почивка (Евреи 4:3,10). Когато поставим вярата, 
доверието и упованието си в Бога и в Неговите обещания 
към нас, ние започваме да преживяваме такова състояние, в 
което душата ни е здрава.

Волята на човека е част от душата и ние трябва да 
използваме свободната си воля, за да избираме Божията воля. 
Ако например Божието слово ни казва да не правим нещо 
и ние така или иначе го направим, нямаме спокойствие 
в душата си, докато не се покаем и не получим Божията 
прошка.
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Нашето упорството и Божията почивка не работят заедно. 
Бог иска ние наистина да вярваме в това, което Той казва, 
защото само когато го правим, ние ще Му се покоряваме. 
Когато това се случи, ние ще имаме спокойствие в душата си. 
Мисля, че ще бъде вярно да кажа, 
че ние всички започваме нашето 
пътуване с Бога, изпълнени с 
упорство, и отнема доста време 
да го разменим за Божията воля, 
а много често това е болезнено за нас. Духовните бебета не са 
по-различни от естествените бебета. И двете си искат своето 
и ще се държат зле, когато не го получат. Точно както ние 
възпитаваме децата си, така и Бог възпитава нас.

Ако имате нужда от изцеление на наранената си душа, 
моля ви, повярвайте ми, когато ви казвам, че знам от опит, 
че Божият начин е най-добрият начин. Научила съм се да се 
покорявам на Божията воля през годините и всъщност все 
още се уча да пускам и да Му предавам някои неща. И всеки 
път, когато се доверявам на Бога достатъчно, за да правя това, 
което Той казва, животът ми става малко по-добър. Душата 
ми се наслаждава на повече спокойствие.

 Единствената входна врата в почивката на Бога е да Му се 
доверяваме. Колкото повече се доверяваме на Бога, толкова по-
лесен става животът ни, защото 
ние откриваме, че Бог се грижи 
за това, което сме Му поверили. 
Той може да не го направи на 
нашето време или по начина, по 
който ние бихме го направили, 
но Той се грижи и винаги ще се 
грижи за нас, защото ни обича безусловно.

Вземете решение точно сега да вярвате повече на Бога, 

Нашето упорството 
и Божията почивка не 
работят заедно.

Вземете решение точно 
сега да вярвате повече 
на Бога, отколкото на 
това как се чувствате, 
какво искате или какво 
мислите.
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отколкото на това как се чувствате, какво искате или какво 
мислите. Неговите обещания са по-големи и по-достойни за 
нашето доверие от всичко друго. Всичко останало са плаващи 
пясъци, но Неговото Слово е трайно и остава завинаги.

Ние всички изграждаме живота си и основата, на която 
го градим, е по-важна дори от основата, на която строим дома 
си. На каква основа градите живота си? Дали на основата 
на общоприетото мнение, или на това какво мислите и 
чувствате, или на онова, с което хората биха се съгласили? Ако 
е някое от тези неща, то вие градите на нестабилна основа. 
Исус разказа една притча, за да наблегне на това.

И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява 
[подчинява им се], ще се оприличи на разумен 
(предпазлив, практичен, мъдър) човек, който е построил 
къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха 
реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази 
къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, 
ще се оприличи на неразумен (глупав) човек, който е 
построил къщата си на пясък.
И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете 
и се устремиха върху тази къща; и тя падна – беше 
напълно разрушена – и падането ѝ беше голямо (Матей 
7:24–27).

В тези стихове от Писанието се казва, че дъждът и 
наводненията идват така или иначе, независимо дали градим 
върху Скалата Исус, или върху потъващи пясъци. Никой 
не може да избегне изпитанията и премеждията в живота, 
но хората, които са изградили живота си върху правилната 
основа (Исус), ще преминат през бурите и въпреки това ще 
останат непоклатими.
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Променете начина си на мислене

Ако искате да промените живота си, ще трябва да 
промените начина си на мислене. Нашите мисли имат 
изумителен ефект върху нас. Апостол Павел ни учи, че Бог 
има чудесен план за живота ни, но за да го видим изпълнен, 
ние трябва напълно да обновим ума си. 

И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте 
чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит 
какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно 
на Него и съвършено (Римляни 12:2, РИ).

Ако имате наранена душа, сигурна съм, че повечето от 
вашите мисли все още не са в съгласие с Божието слово. 
Вероятно повече от всичко друго Сатана използва нашите 
мисли, за да се опитва да ни контролира. Той може да ни 
предложи някакви мисли, точно както направи с Ева, но 
ние не трябва да ги допускаме и да ги приемаме като свои 
собствени мисли. Обаче ще го направим, ако не знаем, че това 
са лъжи, които имат за цел да ни държат в робство.

Вече споменах как по-рано си мислех, че понеже съм била 
сексуално малтретирана, винаги ще имам второ качество 
живот. Мислех си, че това е истина, защото не познавах друг 
начин на мислене. Но когато открих, че Бог казва, че мога 
да оставя миналото си и да се наслаждавам на едно чудесно 
бъдеще, аз осъзнах, че моето погрешно мислене ме държеше 
в робство. И вашето ще ви причини същото. 

В следващите глави ще ви разкрия многобройните лъжи, 
които Сатана използва, за да ни държи вързани за болките от 
нашето минало, и аз вярвам, че веднъж щом видите истината, 
тя ще ви освободи!



П Е Т А  Г Л А В А

Помощ! Не разбирам себе си…

Най-трудното нещо в живота е да познаваш себе си.
Талес

Някой някога казвал ли ви е: „Изобщо не те разбирам!” 
Аз съм го чувала много пъти в живота си и не бях способна 
да дам никакъв достатъчно добър отговор, защото истината 
беше, че и аз не разбирах себе си. Правите ли неща, за 
които се чудите защо сте ги направили, или се държите 

по определен начин, вероятно 
дори многократно, a после се 
чудите защо? А какво ще кажете 
за нещата, които говорите? 
Избухвате ли с думи, които 
нараняват другите и изобщо не 

сте сигурни защо сте ги казали? Вие и аз може да не знаем 
защо правим всичко, което правим, но има причина за това.

Жизненоважно е да се научим да разбираме какви са 
корените на нашето поведение, за да можем да се променим. 
Изучаването на Божието слово ни помага да получим яснота. 
То може да ни разкрие, че имаме корен на страх в живота си, 
който влияе на нашите действия и реакции. Аз израснах в 

Да се научим да разбира-
ме какви са корените на 
нашето поведение, за да 
можем да се променим.
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обстановка, в която страхът беше вкоренен в мен, и трябваше 
да разбера, че той ми влияе неблагоприятно, особено във 
взаимоотношенията. Като личност съм доста смела, така 
че ми беше трудно да приема, че много от моите реакции 
към хората и към някои ситуации се коренят в страха. 
Много малко хора са склонни да признаят, че се страхуват, 
но агресивните и смели като мен наистина не обичат да си 
го признават, защото това ни кара да се чувстваме слаби и 
извън контрол.

Днес все още може да реагирам по странен начин на нещо 
и ако спра и попитам Бог да ми покаже защо съм казала това, 
което съм казала, или съм се държала по такъв начин, Той 
често ми показва, че това се корени в страха. Но сега аз мога 
да реагирам по различен начин в сравнение с поведението, 
което имах в началото на моето пътуване към изцелението 
на душата си. Сега знам, че дори когато се страхувам, мога да 
се доверя на Бога. Ние не трябва да бъдем уплашени просто 
защото се чувстваме уплашени.

Страхът е едно от основните неща, с които дяволът 
измъчва хората и които използва срещу тях. Неговото 
желание е да ни контролира с него и да ни попречи да бъдем 
такива, каквито Бог иска да бъдем. Цар Давид казва, че когато 
се страхува, ще постави доверието си в Бога (Псалом 56:3). Той 
беше човек, който имаше чудесно взаимоотношение с Бога, 
и беше цар с голяма сила и власт, но въпреки това понякога 
изпитваше страх. Страхът атакува всеки, но ние не трябва 
да му позволяваме да ни контролира.

Някои от моите нездрави реакции се кореняха в 
несигурност, в чувството, че аз не пасвам никъде или че нещо 
с мен не е наред, или в страха от това да не бъда отхвърлена. 
Страхът от това да не се възползват от мен беше огромен в 
живота ми и той ме накара или да не допускам хора в живота 



54 ИЗЦ ЕЛ ЕН И Е Н А Ж ЕНСК АТА Д У Ш А

си, или ако изобщо ги допусна, да се опитвам да упражнявам 
контрол във всяка ситуация.

Препоръчвам ви, когато реагирате зле или необичайно 
към човек или ситуация, вместо да пренебрегнете случилото 
се, отделете време да размишлявате за него и помолете Бог 
да ви помогне да разберете защо сте се държали така. Аз 
практикувах това и то ми помогна много да стигна до корена 
на проблемите в живота си.

Разпознаване

В контекста на християнството разпознаването е 
„възприемането на нещо в светлината на неговата духовна 
посока и разбиране“.15 Една по-практична дефиниция 
е способността да виждаме отвъд начина, по който 
изглеждат нещата, т.е. да ги виждаме такива, каквито са в 
действителност. Вярвам, че ние трябва да разбираме себе си 
и това изисква да отделим време по-скоро да видим какъв 
е мотивът зад нашето поведение, отколкото просто какво е 
самото поведение.

Наскоро имах неправилно отношение в една ситуация. 
Аз дори не го изразих външно, но в сърцето си знаех, че 
Бог не би одобрил такова отношение, така че аз спрях и Го 
попитах да ми покаже защо се почувствах по този начин. 
След няколко секунди чух думата завист в сърцето си. 
Първоначално не исках да повярвам, че завиждам на някого, 
но осъзнах, че това беше истина и помолих Бог да ми помогне 
да израсна, за да нямам такова отношение. Не се чувствах 
осъдена от това, което видях, но всъщност бях облекчена, 
че го виждам. Винаги помнете, че не можете да направите 
каквото и да било за нещо, ако не можете да го видите. Не се 
страхувайте да ходите в светлината с Бога и Му позволете да 
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ви разкрива истината. 

Понеже си избавил душата ми от смърт, да, и краката 
ми от препъване, за да ходя пред Бога в светлината на 
живота и на живите? (Псалом 56:13)

Ако не се изправим лице в лице с истината, няма да 
бъдем свободни от нещата, които крадат мира и радостта ни. 
Разпознаването изисква ние да 
забавим темпото и да помислим 
по-дълбоко, за да стигнем до 
корените на нашето поведение. 
Да разберем защо правим това, 
което правим, е много ценно. Понякога е необходимо да 
преживеем криза, за да се събудим и да можем да видим в 
себе си онова, което виждат другите.

Моето поведение не беше добро в продължение на много 
години в резултат на малтретирането, от което пострадах 
в детството си. След като Дейв и аз бяхме женени от около 
седем години, една сутрин, докато той се приготвяше 
за работа, аз бях много груба и се държах непочтително 
към него за нещо, което той искаше да направи. Този вид 
поведение не беше нещо необичайно за мен, но тази сутрин 
той достигна лимита на това, което беше готов да понесе, и 
ми каза: „Джойс, добре че не формирам моята стойност като 
мъж в зависимост от това как се държиш с мен и как ми 
говориш. Ако продължаваш да се държиш по този начин, 
не съм сигурен какво ще направя в бъдеще.” След като каза 
това, той отиде на работа. Това беше критична точка за мен, 
защото Дейв не беше човек, който заплашваше без причина. 
Ние имахме три деца и аз обичах Дейв. Аз не исках той да 
ме напусне, така че реших наистина да направя усилие да 

Не се страхувайте да 
ходите в светлината  
с Бога!
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се променя.
Не ви препоръчвам да се опитвате да се промените, без да 

помолите Бога за помощ, защото без нея няма да постигнете 
успех. Ние трябва да позволим на Святия Дух да ни води, 
защото Той е Нашият учител и водач. Аз помолих Бога за 
помощ и Той започна да дава в ръцете ми ресурси, чрез които 
да се уча на разпознаване, или на прозрение и вникване в 
корена на моите проблеми.

Едно нещо, което ми беше извънредно полезно, беше 
да чета книги за различните типове личности. Бях удивена 
от прозренията, които получих не само за себе си, но също 
така и за другите. Силно препоръчвам да отделите време 
да прочетете повече материали на тази тема и дори да си 
направите тест за определяне на личността. Много тестове 
от този тип можете да намерите онлайн и мисля, че те могат 
да ви помогнат да разберете себе си по време на пътуването 
към вашето изцеление. 

Когато говорим за изцеление на сърцесъкрушените, 
мисля, че ние говорим за изцеление на хората, чиято личност 
е разрушена. Личността е комбинация от естествения 
темперамент, с който сме родени, и нещата, които са ни 
се случили, особено в годините, когато се формираме като 
личност. Аз съм тип A, или холерик, според теста, който 
си направих. Чертите на характера на този тип личност ме 
описваха перфектно и бяха много полезни за мен.

Първата книга, която прочетох, беше Духът, който оформя 
темперамента* от Тим Лахей. (Сега той има нови книги на 
тази тема.) Неговата книга ми разкри, че въпреки че имам 
темперамент, с който съм родена, който включва слабите и 
силните ми страни, аз мога да се науча да бъда водена от 

* Бел. пр. –  А Spirit-led Personality 
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Духа за начина, по който реагирам към хората и към живота.
Една от слабостите на моя темперамент е желанието да 

контролирам хората и нещата. Човекът с характера на холерик 
е лидер; той е щастлив, ако е в контрол на всяка ситуация и 
казва на другите какво да правят. Трябваше да науча, че тази 
черта е добра, ако аз отговарям за нещо и трябва да водя, обаче 
не е добра, ако я използвам да се опитвам да контролирам 
неща, които не са моя работа. Беше интересно да разбера, 
че много от нашите най-силни страни могат също така да 
бъдат нашите най-големи слабости, освен ако не се научим 
да следваме Божиите принципи през целия си живот.

Научете всичко, което можете за себе си, и това ще ви 
помогне да изявите истинската 
личност, която в действителност 
сте. Мисля, че ние всички се 
пре струваме и показваме на 
све та тези страни на личността 
си, които искаме, но Бог иска да 
бъдем верни на себе си и да сме 
такава личност, каквато Той ни 
е създал да бъдем.

Вие не трябва да чакате да се стигне до криза в живота 
ви, за да започнете своето пътуване на изцеление и цялостно 
възстановяване. Колкото по-скоро започнете, толкова по-
щастливи ще бъдете.

Наскоро говорих с професионален психолог в процеса на 
подготовката за писането на тази книга и я попитах как помага 
на хора с наранена душа. Тя каза, че първото нещо, което са я 
учили да прави, е да им даде тест за определяне на характера. 
За мен беше интересно да разбера, че въпреки че не съм ходила 
на професионално консултиране, Святият Дух ме водеше да 
направя същото, което един консултант би направил.

Научете всичко, което 
можете за себе си, и 
това ще ви помогне да 
изявите истинската 
личност, която в 
действителност сте. 
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Да откриеш своя път

Има много и различни пътища, които да ни водят към 
едно и също място, когато става въпрос за изцеление на 
душата ни. Не трябва всички да поемаме по един и същи 
път, за да намерим изцелението, от което се нуждаем. Поради 
това, че ние сме личности, Бог ще ни води индивидуално. 
Но искам да ви предложа някои неща, които могат да ви 
помогнат. Някои от тях можете да обсъждате и да преговаряте 
за тях, а други не подлежат на обсъждане.

Първото нещо, което ще донесе изцеление в живота ни, 
е личното взаимоотношение с Бога и усърдното изучаване 
на Неговото Слово през целия ни живот. Това не подлежи на 
обсъждане. По мое мнение всеки, който се стреми към здрава 
душа, ще може да я открие единствено в Божието слово и с 
Неговата помощ. 

Препоръчвам да четете възможно най-много. Четете 
книги, които се основават на библейски принципи, и такива, 
написани от психиатри и психолози, които са християни. 
Предпочитам християнските автори, защото те обикновено 
представят материалите си от библейска гледна точка. Има, 
разбира се, и други автори, от които можете да научите 
много, но е мъдро да бъдете внимателни какво приемате в 
душата си. Само защото нещо е написано в книга, това не го 
прави истина. Аз съм прочела много книги за емоционално 
изцеление и повечето от това, което научих, ми беше 
изключително полезно, но понякога чета нещо, което просто 
не е в съгласие с Божието слово. За щастие, аз знаех, че не 
трябва да следвам такива съвети.

Може да имате нужда или да изберете да получите 
консултиране от професионалист, или от духовен лидер, 
когото уважавате. И в двата случая мисля, че е добре да 
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получите добри препоръки от някого преди да започнете. 
Терапията е полезна за много хора, защото тя им дава шанс 
да говорят за чувствата си и да започнат да разбират какъв 
е коренът на тези чувства. Но ако не искате да правите това 
или не можете да намерите правилния човек, няма нужда 
да мислите, че ще пропуснете нещо. Бог ще ви даде това, от 
което се нуждаете, и ще ви води към нещата, които ще ви 
помогнат, точно както водеше мен.

Хората получават помощ по различни начини. На една от 
жените, с които разговарях, докато се подготвях за тази книга, 
съпругът ѝ беше пристрастен към порнография. Въпреки 
че е християнин, той беше въвлечен в порнографията още в 
детството си и никога не беше успял да получи освобождение 
от нея. Това, разбира се, беше опустошително за моята 
приятелка и когато я попитах какво ѝ е помогнало най-много, 
тя отговори: „Емпатията”. Тя каза, че да знае, че Исус наистина 
разбира през какво преминава, е бил основният източник 
на утеха за нея. Тя познаваше и друга жена, която беше 
преживяла същото в брака си, и ѝ носеше утеха да говори с 
нея, като знаеше, че жената показва истинска съпричастност 
към нея.

Също така говорих с една жена, чийто съпруг имаше 
РПТС (разстройство – посттравматичен стрес) след като 
беше служил в Афганистан и след като бе претърпял 
мозъчна операция в резултат на бомбардировка. Тя каза, 
че са преминали през големи трудности в брака си, докато 
не срещнали едно семейство, което било преживяло 
много подобни неща и било намерило начин да разреши 
проблемите си. Тя каза, че тази двойка е била абсолютен 
подарък от Бога, защото те разбирали през какво минават и 
всъщност им помогнали да го разберат по-добре. 

Много хора могат да се опитват да разберат болката ни, но 
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никой не я разбира по-добре от човека, който е преживял това, 
през което преминаваме. Аз мога да бъда много съпричастна 
към някого, който е бил сексуално малтретиран, имал е 
рак, бил е разведен в резултат на изневяра или е преживял 
много други неща, но тъй като никога не съм била зависима 
от медикаменти, не мога наистина да зная през какво 
преминава някой, който се бори с това. 

Поговорете с някого. Не е задължително да бъде психолог, 
но когато просто разкриете миналото си на някого, на когото 
имате доверие, това ще отнеме силата и влиянието му над вас. 
За съжаление, ние често задържаме болката си в тайна и тя 
гноясва в душата ни, докато ние наистина станем неспособни 
да функционираме. 

Да бъдем дисфункционални не означава, че ние не 
функционираме в света, в който живеем, а че не го правим 
както трябва. Аз пазех в тайна сексуалното малтретиране от 
детството ми и това беше едно от нещата, които ме държаха 
в робство. Никога не бях казвала на някого, освен на майка 
си, докато не се ожених за Дейв, когато бях на двадесет и 
три години. Страхът от това някой да не научи какво са 
ми причинили управляваше мислите и действията ми 
и ме принуждаваше да се държа по начин, който беше 
дисфункционален. Въпреки че бях казала на майка си какво 
ми причиняваше баща ми, когато бях на девет години, тя 
избра да не ми повярва, така че аз си мислех, че и никой 
друг не би ми повярвал. 

Ние може да си мислим, че хората ще ни отхвърлят, 
ще ни обвиняват или ще ни съдят строго, ако знаят какво 
е миналото ни, но ако го направят, то тогава те имат по-
големи проблеми от нас. Ако сте имали едно разочароващо 
преживяване, не позволявайте на това разочарование да ви 
държи в робство с тайни, които ви разболяват. Намерете 



61Помощ! Не разбирам себе си…

някого, с когото да поговорите. Разбира се, Исус винаги е 
на разположение и напълно ви разбира, Той наистина има 
емпатия и милост към вас.

Искам да ви насърча да бъдете търпеливи. Някои от 
нашите проблеми са оставили сложна бъркотия в душата 
ни и отнема време, докато тя бъде разплетена. Изцелението 
обикновено идва на различни степени, малко по малко. 
Определено точно така беше и в моя случай. Бог рядко 
бърза, защото Той се интересува по-скоро да извърши това, 
което трябва да се направи по правилния начин, отколкото 
да го направи бързо. Ако ние сме крайно нетърпеливи, би 
било много обезсърчаващо да бъдем във взаимоотношение 
с Бога, защото Неговите обещания се получават чрез вяра и 
търпение.

Никога не се отказвайте! Не се уморявайте да правите 
това, което е правилно, и ще пожънете своевременно жетва 
(Галатяни 6:9).

Бъдете хора на действието, винаги готови бързо да 
направите това, което Бог ви показва, че трябва да направите. 
Няма да ви помогне да знаете какво да правите, но да не 
го правите. Може да си купите лекарствата, които са ви 
предписани, но ако никога не ги пиете, това няма да ви 
помогне.

Бъдете човек, който се учи 
през целия си живот, особено за 
себе си. Има една удивителна 
личност вътре във вас, която чака 
да се изяви!

Има една удивителна 
личност вътре във вас, 
която чака да се изяви!



Ш Е С Т А  Г Л А В А

Вие сте Божиите възлюбени

Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало 
явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще 
бъдем подобни на Него, защото ще Го видим Какъвто е.

1 Йоан 3:2, РИ

Безусловната любов е това, което хората желаят. Най-
голямото щастие в живота е да знаем, че сме обичани заради 
самите нас или може би въпреки нас. Бог ни е създал, за да 
бъдем обичани, и без тази любов ние не живеем добре. По мое 
мнение, нито един човек, без значение колко е добър и мил, 
не е способен да ни даде любов, която е напълно безусловна. 
Само Бог може да направи това. Ако ви кажа, че „Бог ви обича 
в този момент от времето толкова много, колкото изобщо 
някога ще ви обича”, какво ще си помислите?

Аз често казвам това на хората, които посещават моите 
конференции, и мога да видя от озадачените и съмняващи 
се погледи на лицата им, че не са сигурни дали го вярват. 
За повечето от нас идеята за безусловна любов просто не си 
пасва с нашите разбирания. Но след като им обясня, че Бог не 
ни обича поради това, което правим, а заради това Кой е Той, 
те започват да разбират. Обаче все още ми отнема време да 
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убедя хората, че те не могат да направят нищо, за да заслужат 
Божията любов. Тя е безплатен дар и може да бъде получена 
само чрез вяра.

Апостол Йоан ни казва да повярваме в любовта, която Бог 
има към нас (1 Йоан 4:16). Първоначално ние я получаваме 
изцяло чрез вяра, но впоследствие, ако постоянстваме в това да 
стоим във вяра, ние ще започнем 
да се чувстваме обичани. Идеята, 
че можем да получим каквото и 
да е добро нещо, без да се налага 
да правим нищо, за да го спечелим, ни е много чужда. Не 
само че Бог ни обича, но ние сме Неговите възлюбени. 

Какво означава да бъдем Божиите възлюбени? Това е 
термин за привързаност и любов и означава да копнеем за 
някого, да го уважаваме и да поддържаме отношения на 
привързаност. Докато размишлявах върху думата възлюбен, 
осъзнах, че тя означава да бъдеш обичан, или мисълта да 
бъдеш обичан, във всеки един момент от времето. Само си 
помислете: Вие сте обичани точно сега и във всеки един 
момент. Никога не е имало и никога няма да има момент от 
времето, когато вие да не сте съвършено обичани. Предлагам 
ви да спрете да четете, да затворите очи и да оставите 
душата си да притихне. Сега кажете високо на глас: „Аз съм 
Божията възлюбена.” Кажете го няколко пъти и му позволете 
да въздейства на душата ви. Вярвам, че това упражнение 
може да бъде много въздействащо, особено ако никога не сте 
вярвали наистина, че сте обичани и ако не сте се чувствали 
обичани.

Бог Отец се обръща към Исус като към Неговия възлюбен 
Син, в Когото е Неговото благоволение (Матей 3:17). Името на 
псалмиста Давид означава „възлюбеният на Бога“. Данаил 
беше наричан от ангели три пъти „Божият възлюбен“, а Павел 

Ние сме Божиите 
възлюбени.



64 ИЗЦ ЕЛ ЕН И Е Н А Ж ЕНСК АТА Д У Ш А

понякога наричаше новозаветните вярващи „възлюбени“. 
Също така апостол Йоан нарича себе си възлюбеният ученик 
или ученикът, когото Исус обичаше. Със сигурност Йоан 
беше човек, който се наслаждаваше на дълбоко откровение 
за Божията любов към него и беше достатъчно смел да го 
каже. Каква увереност само трябва да е имал!

Не само че Божията любов носи изцеление на нашата 
наранена душа, но тя също така ни дава увереност и кураж. 
Апостол Йоан казва, че съвършената любов изгонва страха и 
ако все още се страхуваме, то не сме достигнали пълнотата 
и съвършенството в Божията любов.

Няма страх в любовта [страхът не съществува], но 
зрялата (пълна, съвършена) любов пропъжда и изгонва 
всяка следа от ужаса! Защото страхът носи със себе си 
мисълта за наказание и [така] този, който се страхува, 
не е достигнал до пълнотата и зрелостта на любовта 
[все още не е израснал до пълнотата на съвършената 
любов] (1 Йоан 4:18).

Спомням си, когато четях този стих като млада вярваща 
и го разбирах напълно погрешно. Мислех си, че означава, 
че ако аз мога да обичам другите съвършено, не бих имала 
никакъв страх в живота си. Опитвах се усилено да обичам 
другите, но изглежда винаги се провалях и се връщах обратно 
към егоизма. В крайна сметка разбрах, че преди да мога да 
обичам някой друг, аз трябваше да приема съвършената 
любов на Бога, която ми е дадена даром, и да се науча да 
обичам себе си, и само тогава бих могла да обичам правилно 
когото и да било друг.

Когато приемаме и се наслаждаваме на Божията любов, 
ние вече не се страхуваме да допускаме хората в живота си и 
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да им даваме нашата любов. Можем да обичаме без резерви, 
защото не живеем със страха, че ще се възползват от нас. 
Съвършената Божия любов изгонва всеки страх. 

Не се обезкуражавайте, ако ви отнеме известно време, 
докато напълно схванете мисълта, че сте безусловно обичани 
от Бога. Нашият опит ни е научил, че любовта изглежда идва 
на приливи и отливи, според настроенията на хората, и на 
това дали им даваме, или не им 
даваме онова, което искат от нас. 
Ние бързо влизаме в модела на 
това да се опитваме да спечелим 
любовта, като правим хората 
щастливи, и да се страхуваме, че ще изгубим любовта, ако 
не им угодим. Хората ни обичат несъвършено, но Божията 
любов е съвършена, защото Той е съвършен. Бог е любов и 
следователно за Него е напълно невъзможно да прави нещо 
по-малко от това да ни обича безусловно.

Колкото повече общуваме с Исус и научаваме за Неговия 
характер, преживяваме Неговата доброта, благодат и милост 
в живота ни, толкова по-дълбоко ние познаваме Неговата 
удивителна любов. Душата ни може да бъде толкова дълбоко 
наранена, че да трябва да се топлим с Божията любов много 
дълго време, докато започнем да усещаме изцелителния ѝ 
ефект. Изцелението на дълбоките рани отнема време, така 
че бъдете търпеливи.

Кажи им, че ги обичам

В продължение на пет години водех библейско изучаване 
всеки вторник вечер в дома си. Накрая бях поканена да 
поучавам и да водя библейско изучаване в моята църква всеки 
четвъртък сутрин. Смятах това за моята първа възможност 

Божията любов е 
съвърше на, защото  
Той е съвършен.
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да говоря пред повече хора и наистина исках да се представя 
невероятно добре. Молих се усърдно за това какво Господ 
искаше да поучавам и продължавах да усещам, че Той 
искаше да кажа на хората колко много ги обича. Трябва да си 
призная, че първоначално се съпротивлявах, като казвах на 
Господа, че всички знаят, че Той ги обича. В края на краищата 
това е нещо, за което много от нас пеят като деца: „Исус ме 
обича, това го знам, защото Библията ми го казва.”

Господ беше много ясен, че иска да им кажа, че ги обича, 
като заяви, че ако хората знаеха колко ги обича, нямаше 
да бъдат измъчвани от страх. Аз се покорих и поучавах за 
Божията любов, и посланието се прие удивителено добре. 
Беше очевидно за мен, че не само хората имаха нужда от 
това откровение, но аз също имах нуждата да го чуя. Може 
да казваме на другите, че Бог ги обича и въпреки това да 
ни липсва откровението за Неговата любов към нас самите.

Докато се подготвях да поучавам другите за това колко 
много Бог ги обича, открих, че аз имах нужда от същото 
послание. Аз вярвах, че Бог ме обича, но трябва да призная, че 
вярвах, че Неговата любов към мен е условна. През годините 
вярата ми в Неговата любов растеше все повече, но и сега 
трябва да си припомням често, че Бог не спира да ме обича, 
дори когато поведението ми не е съвършено. 

Докато усърдно изучавах и размишлявах за това какво 
учи Библията относно Божията огромна любов към нас, аз 
се научих да приемам и да виждам Неговата любов в живота 
си и най-накрая започнах да се чувствам обичана. Това беше 
началото, но със сигурност не беше краят на моето пътуване. 
Размишлявах за Божията любов. Водих си записки за всеки 
стих, написан в Библията за Божията любов, който можех 
да намеря. Изчетох всички книги, които можех да намеря за 
Божията любов и изповядах на глас по време на молитва, че 
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Бог ме обича. Вие можете да бъдете дотолкова убедени, че 
не сте достойни за обич, че ще ви отнеме същото усилие и 
усърдие, за да разберете наистина откровението за Божията 
любов към вас. Да получим любов сякаш е особено трудно 
за тези от нас, които са били дълбоко наранени в живота си, 
но веднъж щом започнем да приемаме Божията любов, ние 
откриваме, че тази любов е изцелителният балсам, от който 
се нуждае душата ни.

Апостол Павел знаеше колко е важно хората да разберат, 
че Бог ги обича. Той каза:

Нека чрез вяра [действително] Христос да се всели (да се 
установи, да обитава, да си направи дом за постоянно) 
във вашите сърца! Да бъдете вкоренени дълбоко в 
любовта и да сте основани стабилно в любовта (Ефесяни 
3:17).

Искам да подчертая, че Павел насърчаваше вярващите да 
бъдат вкоренени дълбоко в Божията любов. Всяко дърво, което 
е дълбоко вкоренено, няма да падне и да бъде унищожено по 
време на бурите, с които се сблъсква, а когато имаме дълбоко 
откровение за Божията любов към нас, то ни дава сили да 
стоим твърдо по време на изпитанията в нашия живот.

Има много неща, които ни се случват, които са 
несправедливи и болезнени, и често в такива моменти се 
изкушаваме да се върнем към старите начини и да започнем 
да мислим, че Бог не ни обича или че Той не е с нас, но това 
изобщо не е вярно.

Бог наблюдава всичко в живота ни и ако Му се доверим по 
време на трудностите си, накрая ще видим, че Той изработва 
всичко за наше добро (Римляни 8:28).

Павел продължава, като се моли вярващите да преживеят 
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лично Божията любов (Ефесяни 3:18). Тази мисъл привлече 
вниманието ми, също както и още една, която се намира в  
1 Йоан 4:16 и ни инструктира да разбираме, да разпознаваме 
и да осъзнаваме Божията любов чрез наблюдение. Тези 
два стиха, когато се разглеждат заедно, ни насърчават да 
забелязваме Божията любов в живота си, защото тя може да 
се види и да се преживее по много различни начини.

Това упражнение беше източник на голяма радост лично 
за мен през годините. Обучила съм се да виждам Божията 
любов и да не смятам нито едно благословение в живота си 
за случайност, дори и най-малкото. Открих, че това е един 
от начините, по които мога да бъда като дете в ежедневното 
ми взаимоотношение с моя Господ. Преди известно време, 
докато си мислех за една моя приятелка, мислите ми бяха 
подобни на тези: Тя никога не ми казва наистина, че ме обича и 
не ме моли да прекарвам време с нея. В рамките на няколко дни 
получих това текстово съобщение от нея: „Обичам те!” Един-
два дни след това научих, че тя е планирала да ме покани да 
отидем на обяд, но аз вече бях планирала нещо друго. Приех 
и двете случки като „намигване” от Бога – Неговия начин 
да ми каже: „Джойс, знам от какво се нуждаеш; когато се 
наслаждаваш в Мен, Аз ще ти давам желанията на сърцето 
ти” (Псалом 37:4).

Това е само един пример от много подобни, които вярвам, 
че се случват на всички нас, но ако не търсим да ги видим 
и да ги разпознаем като знаци за Божията любов, ние ще ги 
пропуснем. Това звучи ли ви глупаво? Може би си мислите: 
Джойс, Бог има да прави по-важни неща от това да се увери, че 
ще получиш текстово съобщение от някого, само защото ти 
се чудиш какви чувства има този човек към теб.

Вероятно този вид взаимоотношения с Бога ви звучи 
детинско, но Исус казва, че ние трябва да отидем при Него 
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като малките деца (Матей 18:3).
Аз изгубих детството си поради сексуално малтретиране, 

насилие и страх. Наистина никога не съм имала възможността 
да бъда безгрижно дете, което 
има доверие, но Бог е Бог на 
възстановяването и Той ни връща 
обратно това, което врагът ни е 
отнел. Научете се да подхождате към взаимоотношенията 
си с Бога като малко дете, като Му се доверявате и зависите 
от Него за всичко. 

Първата книга, която написах, се състоеше само от 
няколко страници. Заглавието беше Кажи им, че ги обичам. 
Книгата беше преведена на близо сто езика и днес Бог 
продължава да я използва. Тя е много по-опростена версия на 
това, което споделям с вас в тази глава. Оттогава съм написала 
много книги и вярвам, че те всички включват поучение за 
това колко много ни обича Бог. Това не е защото не мога да 
намеря какво ново да кажа, а защото нищо друго не може 
да ни удовлетвори, освен ако не се научим да приемаме 
Божията безусловна любов и не осъзнаем, че ние сме Божиите 
възлюбени.

Научете се да получавате

Вие може да си мислите: Но защо Бог би обикнал точно 
мен? Той ви обича, защото така е избрал. Той така иска. Бог 
ни обича, за да задоволи Неговото собствено силно желание. 
Бог е Любов и любовта има нужда да излее себе си; тя трябва 
да намери някого, към когото да се изяви. Тя не може да 
остане скрита, защото е жива сила. Бог изпрати Сина Си да 
умре за нас и да плати за нашите грехове, за да удовлетвори 
голямата, дълбока и силна любов, която Той изпитва към нас  

Бог ни връща онова, 
което врагът ни е отнел.
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(Ефесяни 2:4–5). Нито вие, нито аз ще можем да намерим 
някаква очевидна причина, поради която Бог ни обича, 
но истината е, че Той ни обича и зависи от нас дали ще 
приемем Неговата любов чрез вяра, или ще продължим да 
живеем един празен, неудовлетворяващ и съкрушен живот. 
Да приемем означава да станем като съдове и да поемем 
това, което ни се предлага. Можете ли да направите това 
днес? Ще отворите ли наранената си душа и ще можете ли 
просто да вдишате Божията любов, която се излива върху 
вас точно сега? Вие сте възлюбени – вие сте обичани точно 
в този момент. 

Ние изпускаме толкова много в нашите взаимоотношения 
с Бога, защото се опитваме да „вземем” онова, което Той иска 
да имаме, вместо просто да го приемем чрез вяра. Да вземем 
означава да придобием нещо чрез борба и усилие. Ние не 
можем да „накараме” Бог да ни обича, защото Той вече го 
прави и винаги ще го прави. Той декларира, че ни обича 
с вечна любов (Еремия 31:3). Това е любов, която никога не 
свършва. Така че, моля ви, повярвайте в това и приемете 
Божията любов и в онези дни, когато правите огромни 
грешки или имате големи проблеми и Сатана – врагът на 
вашата душа – се опитва да ви отдели от Божията любов, 
тогава отворете Библията си и прочетете тези стихове:

Кой изобщо някога ще ни отдели от Христовата любов? 
Скръб ли, или страдание, или гонение? Или бедствие и 
тъга, и болка? Или гонение, или глад и нищета, голота, 
беда или меч? (Римляни 8:35).
Защото аз съм убеден и нямам никакво съмнение 
(сигурен съм), че нито смърт, нито живот, нито ангели, 
нито началства, нито бъдещите предстоящи и плашещи 
неща, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито 
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което и да било друго създание ще може да ни раздели 
от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ 
(Римляни 8:38–39).

Каквото и да се е случило в живота ви, което ви е оставило 
наранени и с разбито сърце, то не трябва да продължава да 
ви измъчва. Бог казва в Словото Си, че Той е изкупил живота 
ви със Своята любов от ямата на тлението и отчаянието (Исая 
38:17). Исус беше изпратен да изцели сърцесъкрушените, 
да превърже раните им и да изцели техните наранявания 
(Исая 61:1). Оставете Неговата любов да започне да работи 
във вашата наранена душа и да извърши онова, което Бог 
възнамерява да извърши чрез нея!



С Е Д М А  Г Л А В А

Наранените хора 
нараняват другите

 Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на 
(Божия) гняв; защото е писано: „На Мене принадлежи 
отмъщението, Аз ще отплатя (ще отвърна)“, казва 
Господ.

Римляни 12:19

По време на вашето пътуване към изцелението възможно 
най-трудното нещо, което Бог ще поиска от вас да направите, е 
да простите на хората, които са ви наранили. Това определено 
беше голямо предизвикателство за мен. Едно от нещата, което 
много ми помогна, бе когато Бог ми показа, че наранените 
хора нараняват другите. Ние обикновено мислим само за 
това колко много нас ни боли и след това продължаваме да 
се гневим на хората, които са ни наранили, но в повечето 
случаи тях също ги боли.

Някой или нещо ги е наранило и те действат така 
поради собствената си болка и често дори не осъзнават, че 
действията им нараняват другите хора. Баща ми най-накрая 
ми каза, когато вече беше на осемдесет години, че съжалява 
за сексуалното малтретиране в детството ми. Той ми каза 
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още: „Аз нямах представа, че това, което правя, ще те нарани 
толкова зле.” В известен смисъл това звучи абсурдно. Как 
можеше да не знае, че ме наранява? Той знаеше, че това, кое-
то прави, е неправилно, иначе нямаше да ми казва отно во и 
отново никога да не казвам на никого. Но той беше толкова 
погълнат от своите собствени похотливи желания, че никога 
дори не беше помислил как ми се отразяват неговите действия. 

В края на краищата аз открих, че баща ми идва от 
семейство, в което кръвосмешението не е било нещо 
необичайно. Когато бях малко момиче, неговият баща 
(моят дядо) се опита да ми посяга сексуално, също както и 
двама от моите чичовци, така че аз знам, че сексуалното 
насилие е нещо типично за семейството им. Ако прочетете 
статистиките, които ви предоставям в Приложение I, ще 
видите, че е установено, че 1 милион момичета в Америка 
са жертва на кръвосмешение между баща и дъщеря. За 
съжаление, това е по-често срещано, отколкото осъзнаваме.

Баща ми винаги беше огорчен към неговия баща и ние 
никога не знаехме защо, но е много лесно да си представя 
какъв може да е бил коренът на неговото огорчение. 
Той страдаше, но беше удавил собствената си болка в 
пристрастяващо поведение и сериозно се съмнявам дали 
някога е осъзнавал, че неговите нечестиви действия са били 
резултат от болка и вероятно малтретиране по време на 
неговото собствено детство. 

Моят баща беше много гневен и огорчен човек и ако някой 
някога го ядоса много за нещо, то той беше твърдо решен 
никога да не му прости. Научих, че баща ми е подлагал майка 
ми на насилие преди още да се оженят, така че е логично да 
си направя заключението, че той е бил гневен и изпълнен 
с ярост от времето, когато е бил още малък. Тя е била на 
седемнадесет години, когато са се оженили, и остана с него, 
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докато той умря на осемдесет и три годишна възраст, но много 
пъти по време на техния брак от повече от шестдесет години, 
в различни случаи той я е удрял, зашлевявал ѝ е шамари и я 
е заплашвал с бой, ако изобщо му създава някакви проблеми.

Моята майка живееше в страх от баща ми и трепереше и 
се свиваше под неговата деспотична личност. Ако тя беше по-
смела, щеше да го напусне, когато съм била малко момиченце 
и в началото ѝ казах какво ми причинява баща ми. Тя можеше 
да предпази себе си, брат ми и мен от малтретиране. Но тя 
не беше смела и остана с него. След много години ми каза, 
че просто не е мислила, че може да се справи със скандала 
и не е мислила, че може да издържа себе си, мен и брат ми. 
Аз бях поразена от факта, че нейните собствени мисли са я 
победили. Тя си е мислила, че не може да го направи, затова 
не го е направила.

Веднъж щом осъзнах, че баща ми действаше така поради 
собствената си болка, също както и от похот и ненаситност, 
идеята да му простя стана малко по-приемлива. Това не 
означава, че той не е отговорен за своите действия, защото 
е, но да продължавам да го презирам и да му се гневя не ми 
помагаше, нито му помагаше на него да се промени. Ако вие 
продължавате да се гневите на някого, който ви е наранил, 
то вие му давате разрешение да продължи да ви наранява 
отново и отново чрез вашите спомени и огорчение. 

Аз не простих на баща си и на майка си, защото беше 
лесно, а понеже Бог ни е заповядал да правим това. Писанието 
ни учи на много места, че трябва да прощаваме на враговете 
си, защото Бог е Този, Който ще им въздаде.

Вярвам, че за много жени фактът, че се държат за гнева си 
и отказват да простят на тези, които са ги наранили, стои на 
пътя им и им пречи да получат изцелението си. Ние не можем 
да продължим напред, ако с огорчение се държим за миналото.
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Най-важното нещо, което само вие можете  
да направите

Вярвам, че да простим на хората, които са ни наранили, 
е единственото и най-важно нещо, което някога можем да 
направим. То ни освобождава от емоционалния тормоз и 
ни освобождава да продължим напред в живота. Въпреки 
че процесът на прощаване често е труден, когато вземете 
решение наистина да простите 
и да пуснете огорчението, гнева 
и недоволството, което имате 
срещу другите, това ще ви спаси 
от дълги години нещастие. 
Въпросът е какъв живот искате 
да имате: живот, който е свободен и на който се наслаждавате, 
или горчив живот, който ви държи вързани към миналото?

Много е важно за всеки човек, който чете тази книга и 
има нужда от изцеление на наранената си душа, да приеме 
сериозно тази заповед от Бога. Не гледайте да преминете 
набързо през тази глава, понеже вече сте решили, че просто 
не можете да простите на хората, които са ви наранили, 
тъй като това е прекалено трудно. Да простим на нашите 
врагове не подлежи на обсъждане за всеки, който иска да се 
наслаждава на Божиите обещания за възстановяване. Това е 
нещо, което Бог ни учи да правим и което Исус постави като 
пример в Неговия собствен живот. Исус се молеше, докато 
страда на кръста, да бъдат простени греховете на онези, които 
Го разпъваха. Той знаеше, че те Го нараняват поради техните 
собствени рани и объркване.

Бог е милостив, а милостта винаги гледа отвъд това, което 
някой е направил, към това защо го е направил. Винаги 
има едно „защо“. Поради това, че бях наранена, аз направих 
грешки с децата и съпруга си. Планът на дявола за нас е да 

Когато вземете решение 
наистина да простите, 
това ще ви спаси от 
дълги години нещастие.
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продължаваме да живеем с болката от нашето минало и да 
нараняваме другите, от поколение на поколение, за да не 
може никой да се наслаждава на онзи живот, който Исус ни 
даде и заради който умря. Но Исус ни остави инструкции за 
това как можем да победим дявола и да не позволяваме на 
нашето минало да се превърне в наша съдба.

Оставете нещата в миналото

В Матей 6:12 Исус ни учи, че трябва да помолим Бог да 
ни прости греховете „както и ние простихме (оставихме, 
отменихме, освободихме от дългове и се отказахме от 
недоволството си) на нашите длъжници”. Да простите 
означава да пуснете нещо, вместо да се държите за него. 
Раните и болката, за които сме се хванали, стават тежко бреме 
за носене, а ние ги носим постоянно, докато вземем решение 
да се освободим от тях. Носенето на такова бреме може да 
бъде основната причина за много от умствените и физически 
заболявания и разстройства. Ние не сме създадени от Бога 
да бъдем обременени, а вместо това Той ни кани да пуснем 
нещата, които ни тежат и да Му се доверим да се погрижи 
за нас. Ние трябва да възложим всичките си грижи на Него. 
Ето два стиха от Писанието, които често са ме насърчавали, 
и се надявам, че ще послужат и на вас.

Всяка ваша грижа [всичките си безпокойства, тревоги, 
всичките си опасения, веднъж и завинаги] възложете 
на Него, защото Той се грижи за вас и бди с любов над 
вас (1 Петрово 5:7).
Възложете бремето си на Господа [предайте Му товара 
си] и Той ще ви поддържа; Той никога няма да позволи 
[последователно] праведният да се поклати (да се 
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подхлъзне, да падне или да се провали) (Псалом 55:22).

Не продължавайте да се държите за нещо, за което не 
можете да направите нищо повече. Ако някой ви е наранил 
много лошо и вие се държите за това умствено и емоционално, 
тогава вие му позволявате да продължава да ви наранява ден 
след ден. Помогнете на себе си и пуснете това нещо! Разбира 
се, умът ви крещи: „Не е честно”; и то наистина не е. Няма 
нищо честно в това да простиш на някого за това, че те е 
малтретирал или е злоупотребявал с теб, но не беше честно 
и това Исус да умре за нашите грехове. Бог никога няма да 
поиска от нас да простим на някого повече, отколкото Той 
е простил на нас. Една гърмяща змия, ако е приклещена в 
ъгъла, понякога става толкова гневна, че започва да хапе себе 
си. Точно това се случва, когато таим омраза и недоволство 
към другите – ние „хапем” и тровим себе си. Ние си мислим, 
че вредим на другите, когато задържаме злоба и омраза, но 
всъщност нанасяме по-дълбоката вреда на себе си. 

Да простим на някого, който ни е наранил, никога не е 
нещо, което чувстваме, че искаме да направим, но можем 
да решим да го направим и Бог ще ни помогне. Освободете 
враговете си, за да може Бог да започне да се справя с тях. Да 
се надяваме, че както баща ми, те накрая ще откликнат на 
Неговата неустоима любов и ще Го допуснат в живота си, но 
ако не го направят, за съжаление, ще пожънат накрая това, 
което са посели. 

Да пуснем нещата включва и това да се посветим да 
спрем да мислим и да говорим за онова, което хората са ни 
причинили, освен ако разбира се не ходите на консултиране 
или не споделяте своята победа над тези неща, за да помогнете 
на някого. Понякога хората повтарят в ума си отново и отново 
моментите на предателство, насилие или отхвърляне и 
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независимо дали го знаят, или не, когато правят това, то ги 
държи в робство. Умът влияе на емоциите ни и когато ние 
повтаряме в ума си случките на насилие или малтретиране 
отново и отново, това връща обратно в нас първоначалната 
болка, все едно те са се случили в настоящето. 

Бог не иска ние да живеем в плен на нашето собствено 
огорчение или мъка. Вместо това Той копнее да Му предадем 
тези негативни чувства, да простим на онези, които са ни 
наранили, и да Му се доверим, че ще изработи за добро това, 
което ни се е случило, и ще ни даде двойно обезщетение за 
нашите предишни болки.

Вместо [предишния си] срам ще получите двойна 
отплата; вместо посрамване и упрек [твоите хора] ще 
се радват в наследството си. Затова в земята си ще 
притежават двойно [от това, от което са били лишени 
и са загубили]; радостта им ще бъде вечна (Исая 61:7).

Когато се покоряваме на Бога, Той винаги ни дава награда. 
Да пуснем нещата може да бъде трудно, но когато гледаме 
напред към нашата награда, ще ни бъде по-лесно да го 
направим. Шарлот Бронте казва в Джейн Еър: „Животът ми 

се струва твърде кратък, за да 
го прекараме, като подхранваме 
неприязън или като държим 
сметка за всяко зло.” Бог може да 
поиска от нас да правим трудни 

неща, също както поиска от Сина Си, Който плати за нашите 
грехове, но Той никога няма да поиска да направим нещо, 
без да ни даде способността за това. 

Чудесен пример за силата на прошката можем да вземем 

Когато се покоряваме на 
Бога, Той винаги ни дава 
награда.
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от живота на Нелсън Мандела. Един репортер споделя 
следната история:

Мандела излезе от затвора по един величествен, 
елегантен и достоен начин и това беше много, много 
силно за целия свят, който го наблюдаваше. Но докато 
го гледах как върви надолу по прашния път, аз се чудех 
дали си мисли за последните 27 години и дали все още 
е изпълнен с гняв. По-късно, много години след това, 
имах шанса да го попитам: „Ето какво, ти беше велик 
човек, ти покани своите тъмничари на встъпването си в 
длъжност, постави правителството под натиск. Но кажи 
ми истината. Не се ли ядосваше отново и отново?” А той 
ми каза: „Да, бях ядосан. И бях малко уплашен. В края на 
краищата толкова дълго време не съм бил свободен. Но 
когато почувствах този гняв да се надига вътре в мен, 
осъзнах, че ако продължа да ги мразя след като изляза 
извън портата на затвора, тогава те все още щяха да ме 
държат в плен.” И той се усмихна: „Аз исках да бъда 
свободен, така че оставих всичко в миналото.”16

Огорчението започва като нещо малко. Обидата си 
проправя път в сърцата ни. Ние го повтаряме отново и отново 
в умовете си и то създава дълбоки бразди, които често е 
трудно да заличим, но Бог ще ни помогне, ако Го помолим 
и после Му позволим да ни води. Да оставим Бог да води 
означава ние да следваме Неговите заповеди, без значение 
какво чувстваме и мислим за тях. Всичко, което Той ни каже 
да направим, е в наша полза и в полза на хората, с които 
живеем.
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Потиснат гняв и тайни

Нашите тайни ни разболяват отвътре. Те тровят душата 
ни и проникват в поведението ни. Понякога можем да 
познаем защо някой човек се гневи, като виждаме, че е 
избухлив и раздразнителен, когато нещата не вървят по 
неговия начин, но в други случаи не можем да видим гнева 
му веднага. Ние често ставаме майстори в това да се крием 
от проблемите си и да потискаме гнева, който чувстваме 
поради разочарованията в живота си. Поне си мислим, че 
можем да го скрием, но в действителност той е като плажна 
топка – ние се опитваме да я потопим, но без значение колко 
опити правим, тя продължава да изплува отново и отново. 
В известен смисъл потиснатият гняв е по-лош от изразения 
гняв. Ако си изразяваме гнева, поне знаем, че сме ядосани, но 
ако го потискаме и се преструваме, че сме си добре, когато в 
действителност не сме добре, то гневът изяжда душата ни по 
много начини, които влошават качеството на живота, който 
искаме да имаме. 

Гневът може да се проявява като депресия, безпокойство, 
рязка промяна на настроението, хранителни разтройства, 
алкохолизъм, пристрастяване към наркотици, насилие и 
много други. Няма много какво да направим с гнева, което 
да има смисъл, освен да го пуснем да си отиде, и точно затова 
Бог ни е инструктирал да го направим.

Може би е дошло времето за вас да стигнете до корена 
на някои от проблемите, с които се борите, вместо просто 
да продължавате да се занимавате със симптомите, които 
никога не изчезват напълно. Същността на изцелението 
на душата е да стигнем до корена на проблемите си. Ние 
отваряме себе си за Бога и Го допускаме до всички области 
на живота си, и Му се доверяваме да ни води през процеса на 
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изцеление и пълно възстановяване. Когато нещата се извадят 
на светло, те губят силата си над нас. Библията казва, че когато 
нещо се изобличава и е изложено на светлина, става явно и 
видимо чрез светлината (Ефесяни 5:13). 

Да вземете решение да простите на враговете си е първата 
стъпка и когато го направите, можете да започнете да се 
справяте с гнева, който изпитвате поради несправедливите 
неща, които са ви се случили. Можем да пуснем огорчението 
и гнева и да ги заменим с доверие в Бога и надежда за 
бъдещето.

Молете се за врагове си и ги благославяйте

Да вземем решение да простим е първата стъпка, но има 
нещо друго, което Бог ни инструктира да направим, и което 
е важна част от прошката. Това е, на което Бог ни учи – да се 
молим за нашите врагове и да ги благославяме. Еха! Господи, 
Ти си сигурно се шегуваш с мен. Как мога да се моля за някого 
да бъде благословен, когато истината е, че аз не искам той 
да бъде благословен? Когато се молим враговете ни да бъдат 
благословени, ние ги освобождаваме, така че Бог да може да 
ги благослови с истината, която има силата да ги освободи 
от тяхната склонност към насилие. Молим се Бог да отвори 
очите им, за да може те да познаят истината и да Го приемат 
като Спасител и Господ. 

Аз вярвам също, че Бог иска да бъдем отворени 
да помогнем на онези, които са ни наранили, по един 
практичен начин, когато те имат нужда от помощ. Той ми 
даде благодатта да направя това с моите родители, като 
им помагах за техните ежедневни нужди приблизително 
петнадесет години, когато бяха възрастни и имаха нужда 
от помощ. Отне ми доста време и пари да го направя и ще 
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призная, че изобщо не ми беше приятно, но знаех, че беше 
правилното нещо, така че го направих. Ще го кажа отново: 
Да простите на враговете си е едно от най-важните неща, 
които изобщо някога можете да направите. То има силата да 
отвори вратата към многобройни благословения в живота ви, 
включително мир, радост и Божия отплата.

Аз простих на родителите си и им помогнах, като се 
покорих на Бога, и въпреки че не го направих с удоволствие, 
аз се радвах да знам, че само Бог можеше да ми даде сили да 
го направя и че накрая съм спечелила победата над дявола. 
Бог благослови моето покорство и резултатът е, че дяволът 
никога повече няма да успее да върне обратно болката от 
миналото в моя живот. 

Според Божието слово ние побеждаваме злото чрез 
добро (Римляни 12:21). Злото, което са ви причинили, може 
да бъде победено, когато решите да пуснете огорчението 
и гнева и започнете да се молите за враговете си и да ги 
благославяте. Може да изглежда, че вие помагате само на 
тях, но в действителност вие помагате на себе си. Когато ние 
простим и после се молим за враговете си и ги благославяме, 
Божието слово заявява, че ние постъпваме така, както 
Нашият Отец на небето би постъпил. Искам да завърша с два 
стиха от Писанието, които трябваше да чета стотици пъти 
и да размишлявам върху тях. Те ми помогнаха да направя 
нещата, за които ви поучавам в тази глава, и се моля да 
помогнат и на вас.

Молете се за благословение и за щастие на онези, 
които ви проклинат, умолявайте Бога за Неговото 
благословение (благоразположение) за онези, които 
ви вредят [които ви ругаят, укоряват, омаловажават и 
арогантно злоупотребяват с вас] (Лука 6:28).
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Но вие обичайте неприятелите си и бъдете мили и 
правете добро [правете услуги, така че някой да извлече 
полза от тях] и давайте на заем, без да очаквате и да се 
надявате да получите нещо в замяна, но не считайте 
нищо за загуба и не се отчайвайте (от никого); и тогава 
вашата отплата (вашата награда) ще бъде голяма 
(богата, неоспорима, огромна и изобилна), и ще бъдете 
синове на Всевишния, защото Той е благ и милостив 
(великодушен), и добър към неблагодарните и егоистите, 
и злите (Лука 6:35).

Нека тези стихове да ви укрепят и да ви дадат сили да 
простите на всеки, който ви е наранил, или който някога би 
ви наранил.



О С М А  Г Л А В А

Да се освободим от вината и срама

Не се страхувай, защото няма да бъдеш посрамена; 
нито се смущавай и депресирай, защото няма да 
бъдеш посрамена. Защото ще забравиш срама, който 
си изпитвала в младостта си, и няма вече [постоянно] 
да си спомняш укора, който си носила като вдовица.

Исая 54:4

Вината и срамът – това са две от най-мъчителните, 
разрушаващи и изтощителни неща, които преживяват 
наранените хора. Но Бог ни обещава пълно избавление и 
свобода и от двете. Вината и срамът създават бреме, което 
ни тежи. Дните ни са пропити с това да се чувстваме зле 
поради онова, което сме сбъркали или което някой друг ни 
е причинил. 

Дяволът крещи лъжите си в нашия ум: Това, което ти 
се е случило, е по твоя вина. Ако беше по-добра, нямаше да те 
бият. Ако беше по-силна, нямаше да позволиш на баща ти да 
те насилва сексуално. Ако не беше толкова страхлива, щеше 
да се съпротивляваш на насилника си, вместо да се свиваш и 
да се боиш от неговите заплахи. Ако беше по-умна, нямаше да 
бъдеш отхвърлена. Ако беше по-красива, щяха да изберат теб. 
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Ако беше по-внимателна, детето ти нямаше да умре. Ако беше 
уловила симптомите по-рано и беше отишла на доктор, нямаше 
да минеш през химиотерапия. Но днес аз искам да ви кажа, че 
всичко това не е по ваша вина.

Хората не ви малтретират, не злоупотребяват с вас или 
дори не се държат зле с вас, защото нещо на вас не ви е на-
ред; те го правят, защото нещо 
на тях не им е наред. Те ни на-
раняват, защото те са наранени. 
Съкрушените и наранени хора 
изобщо не могат да се възста-
новят, докато не се освободят от 
вината и срама, които носят.

Ние всички сме правили грешки в живота и сме правили 
неща, от които се срамуваме, но да се срамуваме от нещо, 
което сме направили, или дори от нещо, което на нас са ни 
причинили, е съвсем различно от това да интернализираме* 
срама и да започнем да се срамуваме от себе си. Чувството на 
срам, което моята майка носеше поради кръвосмешението в 
нашето семейство, беше причината, поради която тя никога 
не се конфронтира и не разкри проблема. Жалко за нея, тя 
го интернализира и дори на осемдесет и девет годишна 
възраст, точно преди да умре, аз я чух да казва това, което 
беше повтаряла толкова много пъти: „Знам, че ме обвиняваш 
за това, което баща ти ти причини!” Въпреки че аз ѝ бях 
простила преди много години, тя никога не престана да се 
чувства виновна. Тя никога не прости на себе си. 

Колко по-добре щеше да бъде за всички, включително и за 

Съкрушените хора 
изобщо не могат да се 
възстановят, докато не 
се освободят от вината 
и срама, които носят.

* Бел. пр. –  да приемаме мотиви или поведение като част 
от нашата природа, чрез научаване или като несъзнателно 
ги асимилираме. 
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баща ми, ако тя се беше изправила директно пред проблема и 
се беше справила с него. Но вместо това тя избра онова, което 
тогава ѝ изглеждаше най-лесния път и накрая това се оказа 
най-трудният, защото тя никога не успя да се възстанови. 
Да бягаме от проблемите си никога не дава резултат, защото 
някак си те изглежда успяват да ни изпреварят. Начинът да 
ги преодолеем е да се конфронтираме с тях с Божията помощ.

Майка ми накрая се разболя от психично заболяване, 
за което вярвам, че произлизаше от срама и вината, които 
чувстваше поради избора, който беше направила. Тя не 
беше виновна за онова, което баща ми беше направил, но 
беше нейна отговорност да се конфронтира с него. Когато 
ние бягаме от нашите отговорности и не правим това, което 
знаем, че трябва да направим, става невъзможно да избягаме 
от резултата. Вие не можете да се освободите от вашето 
минало, докато не се справите с него.

Ако сте претоварени с вина и срам, за вас е дошло времето 
да се противопоставите и така да се каже „да теглите чертата“ 
и да откажете да продължите да живеете по начина, по който 
сте живели досега. Ако има неща в миналото ви, за които 
съжалявате, тогава се покайте и приемете прошката си от Бога, 
и продължете напред в живота. Ако сте били малтретирани 
по какъвто и да е начин, тогава простете на тези, които са 
ви наранили, и продължете напред. Но недейте просто да 
продължавате да се чувствате виновни и засрамени. Време 
е за ново начало. Вашето минало няма никаква сила върху 
настоящето ви, освен ако вие не му позволите.

Вината е гняв, който е насочен към самите нас. Ние се 
гневим на себе си поради това, което сме направили, или 
поради нещо, което ни се е случило. Въпреки че вината ни е 
била премахната чрез Божията благодат, ние ще продължаваме 
да страдаме от нея, докато не простим на себе си. Когато 
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започнем своя нов живот с Христос, всички неща от мина-
лото ни са приключили и ни чака един изцяло нов живот. 
Но ако му позволим, Сатана ще продължи да ни кара да 
се чувстваме виновни. Това е 
неговият начин да ни държи в 
робство, защото вината краде 
цялата ни енергия, която Бог ни 
е дал, за да живеем живота както 
Той го е предвидил. Едно постоянно чувство на вина ще ни 
тормози и може дори да ни разболее физически. 

Вината идва по два начина

Има само два начина, по които вината може да се настани 
в душата ви и да ви измъчва. Първият е, ако сте направили 
нещо лошо или погрешно и никога не сте помолили за 
прошка, а вторият – ако сте поискали, но не сте приели 
милостта и прошката, която Бог ни предлага. Когато грехът 
е простен, то той е премахнат толкова далече, колкото е изток 
от запад (Псалом 103:12), и няма нищо, което да е останало 
и за което да се чувстваме виновни; следователно трябва 
да се съпротивляваме на всяко чувство за вина. Чувството 
може да е истинско, но то се основава на лъжа, а не на 
реалността. Когато Бог ни прощава, Той не си спомня повече 
нашите грехове (Исая 43:25) и със сигурност, ако Той може 
да забрави нашите престъпления и грехове, тогава ние също 
можем. В Библията се казва много ясно, че Исус взе нашите 
прегрешения и вина върху Себе Си, и след като Той ги взе, 
те вече не ни принадлежат.

Но Той беше наранен за нашите престъпления, 
Той беше бит поради нашата вина и беззакония; 

Вината е гняв, който е 
насочен към самите нас.
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наказанието, донасящо [необходимо, за да придобием] 
мир и благополучие, дойде върху Него, и с ударите на 
камшика [които Го нараниха] ние се изцелихме и се 
възстановихме напълно (Исая 53:5).

Този стих от Писанието е един от най-силните, които 
можем да открием в Божието слово. Исус взе нашите болки, 
грях и вина и прие Самият Той да бъде наранен заради 
нас. И след това идва обещанието: чрез жертвата, която Той 
направи, ние сме изцелени и напълно възстановени. Това 
вече е направено.

Ние също така можем да се чувстваме виновни за нещо, 
което някой друг ни е причинил. Мислим си, че е трябвало 
да направим нещо или че сме могли да направим нещо, 
за да предотвратим неговите действия. Например много 
деца чувстват, че ако са били по-послушни, то родителите 
им нямаше да се разведат. Разбира се, този вид мислене е 
погрешен, но въпреки това то е мъчително и разрушително. 
Аз имах една плоча, която се въртеше в главата ми години 
наред и звучеше така: Какво не ми е наред? Какво не ми е наред? 
Какво не ми е наред? Какво правя аз, че баща ми да иска да ми 
причинява това?

Бях убедена, че нещо не е наред с мен и че това беше 
причината, поради която баща ми искаше да ме използва, 
за да дава израз на похотта си, вместо да ме приема и да ме 
обича като негова дъщеря.

Хората, които имат наранена душа, може да страдат 
дълбоко от чувството, че нещо не е наред с тях, както и да се 
чувстват виновни и засрамени. Но Бог може да ги избави! 
Ако вие сте един от тях, моля ви, бъдете сигурни, че Бог 
не само може да ви избави, но Той също иска да ви избави. 
Моята свобода не дойде моментално и вашата може също да 
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не дойде веднага, но докато продължавах да обновявам ума 
си с Божието слово, чувствата ми започнаха да се променят 
постепенно и сигурно същото 
нещо ще се случи и с вас. Нека 
да кажа отново, че ако някой 
е злоупотребил с вас, ако ви е 
отхвърлил или ви е изоставил, 
то не е било по ваша вина. Време 
е да се изправите и да отстоявате позицията си, като спрете 
да позволявате лъжите на врага да контролират съдбата ви.

Сатана търси как да ни накара да се чувстваме малоценни 
и недостойни и най-добрият начин да го направи е да ни 
натовари с фалшива вина и отровен срам. Не е изненадващо, 
всъщност дори е съвсем нормално да се чувстваме засрамени 
от нещо, което сме сбъркали, или дори от нещо лошо, което 
са ни причинили. Но да се срамуваме от себе си поради това, 
което се е случило, вече издига срама и вината на опасно 
високи нива и това започва да трови всяка област от живота 
ни. Време е да бъдем свободни от срама!

Да се справим със срама

Да чувстваме срам означава да бъдем смутени, объркани, 
пресъхнали отвътре, разочаровани или блокирани. Думата 
смутен означава засрамен, объркан, победен или повален. Тя 
също означава да бъдем проклети, или да бъдем обречени 
на наказание. Това описва много от проблемите, с които се 
сблъскваме, когато живеем с наранена душа, която се нуждае 
от изцеление. Изглежда нищо не работи за нас, чувстваме 
се пресъхнали и безжизнени, често сме объркани и се 
затрудняваме да вземаме решения, и като цяло животът е 
много разочароващ. 

Aко сте били отхвър-
лени, малтретирани или 
изоставени, това не е 
било по ваша вина. 
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Опитала съм много и различни лекарства за тези болки 
и страдания, но не получих никаква истинска помощ, докато 
Бог не ми показа чрез една книга, която прочетох, че в 
сърцевината на моята същност аз се срамувах от това, което 
съм. Срамът беше отровил моите мисли, емоции и житейски 
избори. Пресъхнала и разочарована е добро описание на 
начина, по който обикновено се чувствах. Аз просто не бях 
щастлива. Трябваше да се справя със срама и това стана, 
когато избрах да повярвам на Бога, вместо да продължавам 
да бъда контролирана от моите мисли и емоции, и така бях 
окончателно освободена.

Научих какво е вина и осъждение много преди дори да 
съм чула за проблема със срама. Разбира се, че се срамувах 
от това, което баща ми ми бе причинил, и това беше една 
от основните причини да пазя миналото си в тайна толкова 
дълго време. Знаех, че се срамувам от това, което ми беше 
сторено, но нямах представа, че се срамувах от себе си и от 
това коя съм аз поради него. Веднъж щом осъзнах това, много 
неща за мен започнаха да си идват на мястото. Срамът, който 
бях интернализирала и бях възприела като моя идентичност, 
ми пречеше да живея добрия и хубав живот, заради който 
Исус умря и който ми даде. 

Винаги съм се чудила какво не е наред с мен и може би 
вие също сте се чудили. Но както за всички други проблеми 
в живота ни, Исус има лекарство и за това, което не е наред 
със самите нас, и за нашите чувства на вина и срам. Той ни 
предлага „пълна промяна“, или праведност, а това означава 
правилно стоене пред Бога (2 Коринтяни 5:21). Той взема 
нашия грях и ни дава Неговата праведност. Знаехте ли, че 
ви е дадена Божията праведност чрез вашата вяра в Исус?

Веднага след като разбрах, че имам нова същност (че 
съм праведна), аз прекарах няколко години да изучавам 
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тази истина и това как да допусна тя да стане реалност 
в живота ми. Библията казва, че ние трябва да облечем 
праведността (Ефесяни 6:14). Да 
я „облечем” означава твърдо да 
вярваме в нея и да се научим 
да ходим с достойнството, което 
Бог ни предлага като на Негови 
скъпоценни деца. Ние не сме 
праведни сами по себе си, но можем чрез вяра да получим 
Божията праведност, също както бихме приели и бихме се 
радвали на всеки друг подарък, който ни е бил подарен. Не 
е Божията воля за вас да се чувствате зле заради себе си, да 
се сравнявате с другите и непрекъснато да следите за всичко, 
което мислите, че не е наред с вас. Всъщност можете да се 
научите да приемате себе си и да се наслаждавате на себе си, 
като знаете, че Бог ще ни срещне там, където сме, и ще ни 
помогне да стигнем до там, където трябва да бъдем. 

Самият факт, че знаете някакъв стих за правилното 
стоене пред Бога или сте чули някого да поучава върху 
праведността, която имаме в Бога, не означава, че тя е станала 
реалност в живота ви. Често казвам на хората, че не знаем 
напълно и нямаме откровение за нито една от Божиите 
истини, докато не видим, че тя работи в живота ни. Когато 
наистина вярвате, че сте оправдани и помирени с Бога чрез 
вяра в Христос, ще спрете да се чувствате виновни, осъдени 
и засрамени.

Ако все още страдате много с чувство на вина и срам, 
вие имате нужда от по-голямо откровение за това кои сте 
в Христос. Без значение колко дълго време ще ви отнеме, 
моля ви, не се обезсърчавайте и не се отказвайте. Сатана 
иска да направите точно това – да се откажете, но Бог иска 
да продължите упорито да напредвате в Неговата истина. 

Да се научим да ходим с 
достойнството, което 
Бог ни предлага като на 
Негови скъпоценни деца.
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Не спирайте да се учите на правилно стоене пред Бога и го 
изповядвайте често; и ще дойде денят, когато реалността за 
това ще намери път от главата до сърцето ви. Веднъж щом 
тази истина се установи твърдо във вас, тогава, въпреки че 
дяволът може да ви атакува, той няма да ви победи. 

След почти повече от четиридесет години на изучаване 
и поучаване на Божието слово, аз все още изповядвам всеки 
ден, че аз съм Божията праведност в Христос. Като правя това, 
аз всеки път си припомням коя съм в Исус и изповядването на 
Неговото Слово ме защитава и ме пази от лъжите на Сатана. 

Дори ако не сте там, където искате да бъдете във вашето 
ходене с Бога, вие не трябва да се чувствате виновни и 

засрамени. Можете да се радвате, 
че имате известен напредък. 
Исус, който е започнал добро 
дело във вас, ще го завърши. Той 

ще продължи да развива и усъвършенства Неговото дело в 
нас чак до времето на Христовото завръщане (Филипяни 1:6). 
Когато дяволът ви атакува с вина и срам, можете да кажете: 
„Аз може да не съм там, където трябва да бъда, но благодаря 
на Бога, че не съм и там, където бях преди. Бог работи в мен 
точно сега и всеки ден аз напредвам още повече!”

Колко време губите да се чувствате зле и да се чудите какво 
не е наред с вас, защото изглежда не можете да се държите 
по такъв начин, за който обществото казва, че е правилен и 
подходящ? Колкото и време да губите, то е прекалено много 
време. То е скъпоценно време, което е изгубено и което никога 
не можете да си върнете отново. Научете се да виждате себе 
си по начина, по който Бог ви вижда, вместо по начина, по 
който светът гледа на вас. Светът може да ви нарече жертва, 
но Бог ви нарича победител. Светът ви нарича повредена 
стока, но Бог ви нарича Своя дъщеря.

Бог работи във вас  
точно сега.
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Мога да ви обещая, че ако приемете Христос като ваш 
Спасител и започнете да допускате Неговото Слово да обновява 
вашето мислене, постепенно ще започнете да се чувствате все 
по-добре и по-добре и това ще ви даде сили и възможност 
най-накрая да се наслаждавате на живота си. Научете се да 
се наслаждавате на напредъка, който сте постигнали, дори да 
ви изглежда съвсем малък, вместо постоянно да си мислите 
колко много още ви остава да изминете.

Обвинителят

Ако слушате внимателно, многократно ще чувате 
обвиняващи мисли, които бомбардират ума ви. Вие виновни 
ли сте за някакво престъпление, 
просто защото се самообвинявате 
в мислите си, че сте сбъркали? 
Абсолютно не! Дяволът е лъжец 
и умът е бойното поле, на което 
той се опитва да ни победи. Точно както излъга и измами 
Ева в Едемската градина, така той лъже и се опитва да 
измами и нас. Една от главните му цели е да ни попречи да 
обичаме и оценяваме себе си. Ако той може да успее в това, 
тогава изглежда, че ще успее да контролира живота ни чрез 
неговите лъжи.

Сатана е обвинителят на Божиите деца (Откровение 12:10).  
Той ни обвинява и ни клевети денем и нощем, но ние 
можем да го победим, като вярваме в обещанията на Бога 
повече, отколкото вярваме на мислите, които преминават 
непрекъснато през ума ни. Моля ви, осъзнайте, че не всяка 
мисъл, която минава през ума ви, непременно е истина. 
Божието слово е истина.

Ние побеждаваме Сатана чрез кръвта на Исус, Божието 

Умът е бойното поле, на 
което дяволът се опитва 
да ни победи. 
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слово и нашето свидетелство (Откровение 12:11). Какво 
е вашето свидетелство? Част от него може все още да се 
изработва, но другата част от него е, че вие сте изкупени 
и силни Божии деца, които са изпълнени с потенциал и 
възможности. Вие всъщност сте чудо, което е в процес на 
създаване! Докато все още бяхте грешни, Исус умря за вас, 
така че само си представете какво е планирал за вас сега, 
когато вече ви е простено и имате желание да ходите с Него. 
Мога да ви обещая, че без значение колко сте креативни и 
какво можете да измислите във въображението си, все още 
не можете напълно да си представите удивителния план, 
който Бог има за вашия живот. 

Ние откриваме какъв е Божият план, докато вървим с 
Него ден след ден. Аз непрекъснато се изумявам какво е 
направил Бог в моя живот. Той буквално ме изведе от пълното 
нещастие и провал и ме доведе до това да бъда един щастлив, 
удовлетворен и продуктивен човек. Да, това беше дълго 
пътуване и изобщо не беше лесно, но не бих го заменила за 
нищо. В онези дни, когато ви изглежда изключително трудно 
да продължите напред, просто си спомнете, че вие вървите 
по пътя към постигането на по-големи неща!

Продължавайте да си припомняте, че дяволът е лъжец 
и заме нете лъжите му с Божието слово. Всеки път, когато го 
правите, печелите малка битка, която накрая ще ви направи 
победител във войната, която той е започнал срещу живота ви.

Не трябва да живеете измъчвани от вина и срам. Можете 
да се наслаждавате на правилното стоене с Бога чрез Исус – в 
реалността, че Той е взел върху Себе си вашата вина, срам и 
упрек. Като Божие дете, което дълбоко желае да Му угоди, ще 
имате моменти, в които можете да се почувствате засрамени 
от нещо лошо или погрешно, което сте направили. Но можете 
веднага да се погрижите за тези чувства, като се покаете и 
приемете Божията милост.



Д Е В Е Т А  Г Л А В А

Да открием истинската 
си същност

Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; 
старото премина; ето, всичко стана ново.

2 Коринтяни 5:17, РИ

Когато не знаем кои сме наистина, това води до объркване, 
липса на удовлетворение и емоционално страдание. Много 
хора си създават фалшива идентичност и се преструват, че 
са нещо, което не са. Например, ако се страхуваме да бъдем 
уязвими, ние можем да развием твърда външна обвивка, 
за да не допускаме никой да си мисли, че сме слаби или 
сме в нужда. Страхът от това какво ще си помислят хората 
за нас и това да жадуваме за тяхното одобрение може да 
ни накарат да променим себе си. Затова правим усилия да 
бъдем такива, каквито си мислим, че другите хора искат 
да бъдем, вместо да се наслаждаваме на свободата да бъдем 
себе си. Хамелеоните са гущери, които имат способността да 
променят цвета си, за да се слеят с обкръжаващата ги среда. 
Те правят това, за да се защитят от хищници, и въпреки че 
ние не можем да си сменяме цветовете, понякога развиваме 
фалшива идентичност, като се надяваме да се защитим от 
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отхвърляне или неодобрение.
Много типично за наранените хора, които се страхуват 

от отхвърляне, е да започнат да угаждат на другите и да 
живеят живота си според това, 
което другите хора мислят, че 
трябва да бъдат и да правят, 
вместо да открият истинското 
си аз и да станат такива, каквито 
са в действителност. Ние никога 

няма да бъдем истински свободни, докато не сме свободни 
да бъдем себе си. 

Светът ни подлага под натиск да се вместим в рамките на 
определен образ, който той одобрява. Светът ни казва какво 
да обличаме, колко да тежим, как да си оформяме прическата, 
нивото на образование, което трябва имаме, за да знаем и 
разбираме как да се държим във всяка ситуация – и списъкът 
продължава нататък. И без винаги да ни го казват, ние сме 
съвсем наясно, че ако не пасваме в тези калъпи и образи, 
ще бъдем неприемливи, а следователно и отхвърлени. Ние 
често прекарваме повече време във взаимоотношенията си, 
като се опитваме да не бъдем отхвърлени, отколкото като 
изграждаме здрави връзки.

Когато приемем Исус за наш Спасител, според Писанието, 
ние сме новородени, или родени отново. Това е точка в живота 
ни, където сме поканени да пуснем и да оставим всичко старо 
и да станем удивителната личност, която Бог първоначално 
е възнамерявал да бъдем, преди да сме били наранени от 
греха и от света, в който живеем. Греховете ни са простени 
и ние имаме възможност да получим Божията безусловна 
любов и милост. Ние вече сме ново създание и животът е 
изпълнен с възможности. Обичам да казвам, че ние ставаме 
нова духовна глина, когато следваме Святия Дух, Който ни 

Ние никога няма да бъдем 
истински свободни, 
докато не сме свободни 
да бъдем себе си.
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моделира, вместо да позволяваме на света да го прави; така 
ние можем да станем хора според истинската си същност.

Уморихте ли се да се криете?

Да се преструваме е просто една от формите на това да се 
крием. Ние крием кои в действителност искаме да бъдем и се 
преструваме, че сме нещо, което вярваме, че ще ни защити 
или нещо, което мислим, че се очаква от нас. В Маска зад 
маската биографът Питър Еванс казва, че актьорът Питър 
Селърс е изиграл толково много роли, че понякога самият 
той не е сигурен каква е собствената му идентичност. Веднъж 
един негов почитател се приближил до него и го попитал: 
„Вие Питър Селърс ли сте?” Селърс отговорил бързо: „Днес 
не съм” и отминал.17

Дълбоко вътре в себе си аз винаги съм се чувствала 
малко по-различна от повечето жени, така че скривах каква 
наистина искам да бъда и отчаяно се опитвах да бъда като 
другите жени около мен. Опитвах се да правя това, което те 
правеха, като си мислех, че така ще бъда приета от тях. Все 
още не бях осъзнала, че нашата истинска идентичност не 
се състои в това, което правим, а в това кои сме ние самите 
като личност. Каква личност сме е по-важно, отколкото какво 
правим.

Опитвах се да бъда по-мека и по-кротка, защото познавах 
и се възхищавах на жени, които бяха точно такива. Изглежда 
те се носеха плавно и минаваха през живота по-лесно от мен. 
Изглежда, че аз винаги се борех срещу нещо, като се опитвах 
да бъда твърда, издръжлива и да поемам отговорност, докато 
на тези други жени им се отдаваше с лекота да действат 
според това, което хората искаха те да правят. За щастие 
аз сега осъзнавам, че не бях създадена от Бога да следвам 
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другите, а да водя, и поради това никога не бих се примирила 
с всяко нещо, което се случваше. Ако нещо трябваше да се 
промени, аз бих била първата, която ще излезе напред и ще 
се опита да го промени.

Аз бях родена да водя, но определено се нуждаех от 
известно моделиране от Святия Дух. Той ни моделира в 
образа на Исус Христос и тогава се научаваме да позволяваме 
на Исус да свети чрез нашите уникални дарби и темперамент. 
Аз имах много от това, което хората наричат остри ръбове, и 
отне много от „шкурката“ на Святия Дух да ме изглади и да  
ме направи такъв човек, с когото да може да се общува по-
лесно.

В усилието си да бъда „обикновена жена” – каквото и да 
значи това – аз също така се опитах да се науча да шия, за да 
мога да ушия някои дрехи за семейството ми. Сигурна съм, 
че те все още са благодарни, че опитите ми в това начинание 
не продължиха. Говорих със съпруга си да насадим градина, 
за да мога да приличам повече на някои от жените, които 
познавах и които имаха градини, но без значение колко 
усилено се опитвах да отглеждам зеленчуци, те винаги 
умираха. Бог няма да ни помогне да направим нещо, за 
което Той не ни е надарил или което не е поискал от нас. 
Въпреки че шиенето и градинарството са умения, достойни 
за възхищение, те не бяха това, което Бог искаше да правя 
с времето си, и по тази причина Той не би благословил 
усилията ми и не би ги направил успешни.

Колкото повече се провалях в тези занимания, толкова 
по-зле се чувствах заради себе си. Разрушителният цикъл 
на това да се опитвам да правя различни неща и да се 
провалям продължи, докато не се научих да бъда достатъчно 
смела, за да бъда себе си. Всички опити и провали ме 
разочароваха и, разбира се, аз си изкарвах тези разочарования 
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и раздразнения върху хората, които обичах най-много – моето 
семейство. Накрая признах пред себе си, че мразя шиенето 
и градинарството и когато започнах откровено да се питам 
какво обичам и какво искам да правя, осъзнах, че обичам да 
изучавам Библията и да поучавам нейното послание. Това 
беше една гигантска стъпка в посока на това да стана вярна 
на моята истинска същност.

Бог никога няма да ви помогне да бъдете някой друг. Той 
ви е дал дарби, за да бъдете способни да направите нещо 
специално, но това може да не 
е същото нещо, което другите 
хора правят. Отделете време и 
прегледайте сърцето си, за да 
откриете какво обичате, а след 
това съберете смелост в Христос да го направите. Дори ако 
това, което имате желание да направите, е нещо, което никога 
не е било правено преди, запомнете, че винаги има някой, 
който е първи във всичко. 

Загубила съм толково много време да се опитвам да 
бъда такава, каквато не съм, и отричах себе си в този процес 
до такава степен, че дори вече не знаех какви бяха моите 
собствени желания. Коя бях аз? Какво исках да правя? Къде 
беше моето място и къде пасвах в големия план на Бога?

Когато откриете истинската си същност, вие ще откриете 
мястото, където се чувствате удобно със себе си. Лесно ще 
изпълнявате ролята, която сте си избрали в живота, и ще 
давате добър плод. Да се преструвате, че сте нещо, а всъщност 
да не сте, е като да носите дрехи, които са ви изключително 
тесни. Вие сте облечени с тях, но никога няма да се чувствате 
удобно. Да бъдеш себе си е като да носиш най-удобните 
си дрехи и да си седиш на любимия, мек и удобен стол. 
Единствената роля, в която изобщо някога можете да се 

Бог никога няма да ви 
помогне да бъдете някой 
друг.
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чувствате наистина удобно, е тази, в която можете да играете 
себе си и да бъдете верни на истинската си същност.

Намерили ли сте си мястото в живота, където се чувствате 
най-добре? Чувствате ли се удобно да бъдете себе си?

Доколко се сравнявате с другите или може би се опитвате 
да станете някой, който не сте? Като си задавате тези въпроси, 
може да започнете да откривате истинската си същност и да 
станете такива, каквито Бог ви е създал да бъдете!

Да приемаме себе си

Ние всички копнеем за приемане, но най-голямата 
нужда, която имаме, е да приемаме собствената си уникална 
същност. Открих, че колкото повече се учех да приемам 
себе си, толкова повече другите хора ме приемаха. Когато 
отхвърляме себе си и си губим времето да се опитваме да 
бъдем някой, който не сме, другите хора често ни отхвърлят. 
Библията казва, че ние получаваме това, което вярваме 
(Матей 8:13), и нашите мисли може да станат нашата реалност 
(Притчи 23:7).

Ние се държим според това, което вярваме, и поведението 
ни влияе на това какво мислят другите за нас. Ако действаме 
уверено, това кара другите също да ни се доверяват. Но ако не 
действаме уверено, това кара другите да не ни се доверяват 
напълно. Като работодател съм имала опит и с двата типа 
хора. 

Преди имах главна асистентка, която беше чудесна жена, 
но на нея ѝ липсваше увереност и накрая не можех да я 
задържа на поста, на който беше, защото нейната липса на 
увереност ѝ пречеше да върши работата, която имах нужда 
да върши за мен. Тя имаше способностите, но ѝ липсваше 
увереност да я върши.
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Ако искате хората да ви се доверяват, първо вие трябва да 
имате увереност в себе си. Теодор Рузвелт е казал: „Повярвай, 
че можеш, и вече си изминал половината от пътя до там.”18

Като Божие дете вие можете да бъдете уверени в Христос, 
знаейки, че Той винаги е с вас и е готов да ви помогне да 
направите онова, което трябва да направите в живота. 

Когато отхвърляме себе си

Преди да можете да приемете себе си, трябва да спрете 
да отхвърляте себе си. Хенри Ноуен, един известен Божи 
служител и автор, несъмнено се е борил, опитвайки се да 
намери истинското си аз, и накрая казва: „През годините аз 
осъзнах, че най-големият капан в живота ни не е успехът, 
популярността или властта, а това, че отхвърляме себе си.”19 
Той също така казва: „Да отхвърляме себе си е най-големият 
враг на духовния ни живот, защото противоречи на свещения 
глас, който ни нарича Божиите възлюбени.”20

Истинското ни аз е това, което Бог е възлюбил. Всяка друга 
идентичност е фалшива. Ако ние знаем, че сме Божиите 
възлюбени, това ни дава увереност да влезем в истинската 
си съдба, каквато и да бъде тя. Тя може да е да шием и да 
отглеждаме градина или може да бъде да обикаляме света и 
да проповядваме евангелието. Но каквато и да е истинската 
ни съдба, тя изобщо не е толкова важна, колкото това да се 
чувстваме удобно с нея. За да намерим изцеление за душата 
си е важно по-скоро да позволим на Божието слово да 
определя какви сме, отколкото да позволяваме на света да го 
прави. Когато нашето време на земята свърши, единственото 
мнение, което ще има значение, е това на Бога, така че не 
пропилявайте живота си, като бъдете прекалено загрижени 
какво мислят другите за вас. 
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Светът поставя етикети на хората – наранен, малтретиран, 
предаден, разведен, бунтар, жертва, повреден и т.н. И в 
прекалено много случаи ние позволяваме на етикетите, 
поставени от света, да станат наша идентичност и да 
започнат да ни определят. Може би вярваме на това, което 
другите са казали за нас, защото ние или не сме знаели, или 
сме забравили какво е казал Бог за нас.

Ето няколко стиха, които ни дават представа как ни 
вижда Бог: 

Вие обаче сте избран род, царско свещенство, посветен, 
свят народ [Божият] собствен и изкупен от Него 
специален народ, за да възвестява чудесните дела и 
да показва добродетелите и превъзходствата на Този, 
Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина (1 Петрово 2:9).

Може би сте част от този род, който е бил отхвърлен, но 
сега Бог казва, че вие сте избран род, вие сте специални и 
Той ще ви използва да показвате Неговите чудесни дела и 
превъзходства.

Мислете и насочете ума си, и го дръжте насочен към 
това, което е горе (за по-висшите, горните неща), а не 
за нещата, които са на земята. Защото [що се отнася до 
този свят] вие умряхте и вашият [нов, истински] живот 
е скрит с Христос в Бога (Колосяни 3:2–3).

Виждате ли това? Вашият нов, истински живот е скрит с 
Христос в Бога! Вие имате истински живот, истинска същност, 
но тя може да бъде намерена само в Христос. Раждането на 
истинското ви аз се случва, когато станете Божие дете чрез 
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новорождението (като приемете Исус за ваш Спасител).

И облечете се в новото си естество (възродената ви 
същност), създадено по образа на Бога [подобно на Бога] 
в истинска праведност и святост (Ефесяни 4:24).

Сега, облечете новия човек, който Бог ви е призовал да 
бъдете. Тръгнете смело напред чрез вяра в Него и се отърсете 
от всички стари етикети, които са ви били поставени. 
Наричайте себе си Божиите възлюбени, бъдете уверени, 
приети от Бога и силни в Него.

Загуба на идентичността

Сатана работи усилено, за да бъде сигурен, че ние или 
никога няма да разберем каква е нашата идентичност като 
Божии възлюбени деца, или някъде по време на нашето 
пътуване в живота ще изгубим чувството за тази истина. 
Това е същото като да получиш амнезия. Дейв и аз от време 
на време си говорим какво трябва да е състоянието на хората, 
които имат амнезия. Само си представете да се събудите в 
болница и да ви кажат, че сте претърпели катастрофа, и когато 
ви попитат как се казвате, да нямате никаква представа кой 
сте. 

В Самоличността на Борн Мат Деймън играе Джейсън 
Борн – таен агент от специалните служби, който има амнезия 
и се опитва да разбере кой е в действителност. Основните 
принципи на неговото пътуване не са много по-различни 
от нашите собствени.

В планините на Швейцария, Джейсън се качва на стоп до 
Париж с една млада жена на име Мари. Той бяга от полицията – 
но дори не е сигурен защо. Той се опитва да си мълчи за 



104 ИЗЦ ЕЛ ЕН И Е Н А Ж ЕНСК АТА Д У Ш А

неговата ситуация, докато безпокойството не го превзема 
напълно. Накрая в отговор на един най-обикновен въпрос, 
той се обръща към нея и отчаяно казва: „Аз не знам кой съм 
и не знам къде отивам.”

Джейсън Борн имаше всички умения, които се изискват, 
за да не се страхува от никого и от нищо, но поради факта, че 
не знаеше кой е всъщност, той действаше в страх и отчаяние. 
Звучи ли ви познато? Това със сигурност би било добро 
описание за мен в едно определено време от живота ми. Аз 
имах духовна амнезия – не знаех коя съм в Бога. Не знаех, 
че съм Неговата възлюбена. 

Толкова много от нас бягаме от нещо, отиваме някъде – но 
не е възможно да знаем къде отиваме, ако не знаем кои сме. 
Божиите пръстови отпечатъци са навсякъде в живота ни и 
докато Го търсим усилено, парчетата започват да си идват на 
мястото. В края на краищата намираме истинското си аз – 
нашата истинска идентичност – тя е само и единствено в 
Христос и само тогава откриваме накъде вървим в живота. 

Веднъж чух една история за известен проповедник, който 
отишъл в старческия дом да посети родителите си, болни 
от Алцхаймер. Той се разходил наоколо и поздравил хората, 
които много се радвали да го видят. Той отишъл при една 
дама и я попитал: „Знаеш ли кой съм аз?” Тя отговорила: „Не, 
но ако отидеш на рецепцията, те могат да ти кажат.”

Това вашата история ли е? Питате ли другите хора кои 
сте вие толкова дълго, че вече сте изгубили представа за 
истинското си аз? Чувствате ли се като някой, който има 
амнезия и отчаяно се опитва да открие кой е? Ако това по 
някакъв начин ви описва, аз знам точно как се чувствате. 
Спомням си за период от време в моя живот, когато се 
опитвах да бъда толкова различни хора, че наистина изгубих 
представа на какво се наслаждавам, какво искам да направя и 
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какво чувствам, че би трябвало да правя. Всичко, което знаех, 
бе, че бях нещастна. В усилията си да угодя на хората, за да 
получа тяхното приемане, аз изгубих представа за себе си.

Докато завършвам тази глава, нека ви напомня, че вие 
сте ново създание в Христос и сте Неговата възлюбена – 
уникална, скъпоценна, ценена и желана от Самия Бог. Дори 
когато бяхте грешници, Той ви обичаше достатъчно, за да 
умре вместо вас, понасяйки цялото наказание за вашите 
грехове. И дори да бяхте единственият човек на земята, Той 
би го направил само за вас. Следващия път, когато срещнете 
някого и той ви попита какво работите (както хората често 
правят), вие можете да им кажете какво работите, но никога не 
забравяйте, че вие сте много повече от това, което правите – 
вие сте Божиите възлюбени!



Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Забранено е паркирането 
по всяко време

Тогава Господ каза на Моисей: Защо викаш към Мене? 
Кажи на израилтяните да вървят напред!

Изход 14:15

Един ден се возех в кола и вниманието ми бе привлечено 
от един знак на улицата, който гласеше: ЗАБРАНЕНО Е 
ПАРКИРАНЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Моментално си помислих: 
Всички ние имаме нужда от един такъв знак, който да ни 
напомня да не паркираме живота си на мястото на нашата 
болка или разочарование и да не оставаме там. 

Вие вероятно четете тази книга, защото нещо или някой 
ви е наранил в миналото и аз искам да ви насърча да не 

паркирате живота си, мечтите и 
целите си на мястото на вашата 
болка и да не се отказвате просто 
така от живота. Продължавайте 
да вървите напред. Бог ни е 
създал да бъдем хора, които 
винаги се движат напред. Да 

бъдем успешни в каквото и да е нещо не е еднократно 

Да бъдем успешни в 
каквото и да е нещо не е 
еднократно постижение, 
а по-скоро постоянно 
състояние в живота.
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постижение, а по-скоро постоянно състояние в живота.
Апостол Павел е голям пример за човек, който продължа-

ваше да върви напред, без значение колко трудно му бе да 
го прави. Павел беше изпратен от Бога да споделя благата 
вест на Евангелието за Исус Христос, но той преживяваше 
и голяма опозиция. Когато го поразяваше някаква трагедия 
под формата на корабокрушение, ухапване от змия, 
изпращане в затвора или това да бъде изоставен от онези, 
които са били негови съработници и приятели, и дори 
когато преживяваше това, което наричаше „трън в плътта”, 
Павел беше перфектният пример за човек, който никога не се 
отказва. Ако той беше паркирал на мястото на своята болка, 
на нас щяха да ни липсват две-трети от Новия завет, които 
Бог го използва да напише! Ако вие паркирате на мястото 
на своята болка, останалата част от света ще бъде лишена от 
това, което Бог иска да направи чрез вас.

Павел говореше за това, че все още не е станал съвършен в 
ежедневното си ходене с Бога, но казва, че прави едно нещо –  
оставя и забравя това, което е назад, и продължава напред 
да преследва целите си (Филипяни 3:12–13).

Когато дойдат провалите или проблемите, невинаги 
е лесно да продължаваме напред, но това е, което Бог 
иска да правим. Загубата на работа, развод, заболяване, 
несправедливост, смърт на любим човек, несигурност и 
объркване могат да ни спрат в нашия път, ако им позволим. 
Но точно в такива моменти най-важното е да продължаваме 
да се движим напред, дори ако чувстваме, че напредваме 
само по няколко сантиметра. Тези сантиметри накрая ще 
допринесат за голям напредък. Лесно е да се откажем и да 
се предадем, но се изисква голяма смелост да продължим да 
вървим напред по време на лична трагедия и болка. 

Спомням си времето, когато едно от моите деца имаше 
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проблеми и това беше ситуация, която можеше сериозно 
да промени живота му. Естествено, аз бях много загрижена 
и наистина беше много болезнено за мен и емоционално, 
и умствено. Имаше дни, когато дори не исках да стана 
от леглото, но Бог ме подтикваше просто да стана и да 
продължавам да вървя, колкото и да ми е трудно. По това 
време аз имах планирана конференция, на която да поучавам, 
и между сесиите отивах в стаята си и плачех. Но когато 
идваше времето за следващата сесия, аз стъпвах на земята 
и тръгвах, а след като излизах, Бог ми помагаше да направя 
това, което трябваше да направя. Накрая ситуацията завърши 
много добре. Това, което можеше да бъде бедствие, се обърна 
в мъдър урок, който помогна на детето ми да взима по-
правилни решения в бъдеще.

Историята е пълна с хора, които са преодолели съкру-
шителни събития и пречки, които животът е поставял на 
пътя им. Хелън Келър губи зрението и слуха си, но тя постига 
велики неща, въпреки нейните физически увреждания. 
Парализата на Франклин Рузвелт можеше да го победи и да 
го провали, но той продължи напред и служи на най-високия 
пост в нацията като президент. Историята е пълна с разкази 
за обикновени хора, които са постигнали необикновени неща, 
понеже не са паркирали живота си на мястото на тяхната 
болка.

Много ясно си спомням как баща ми казваше: „Ти 
никога няма да успееш в нищо”, но с Божията помощ аз 

преодолях силата на тези думи. 
Ние всички имаме една и съща 
възможност да преодоляваме 
препятствия. Всичко, което се 
изисква, е твърда вяра в Бога и 
много решителност. В крайна 

Бог ви призовава да 
вървите напред и да не 
позволявате на нищо  
да ви дърпа назад.
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сметка всичко опира до това какво сте готови да приемете 
в живота си и на какво сте готови да се съгласите. Бог ви 
призовава да вървите напред, така че аз ви насърчавам да 
не позволявате на нищо да ви дърпа назад.

Като Божия дъщеря вие сте ново създание. Всички 
стари неща вече са преминали и всичко вече е станало ново 
(2 Коринтяни 5:17). Приемете истината, която откривате в 
Божието слово, като вашето ново разбиране за нещата и 
откажете да паркирате на мястото на своята болка. 

Ако сте изучавали Библията, сигурна съм, че сте чували 
за Авраам. Бог сключил завет с него и извършил велики 
неща чрез него, от които всички ние все още се ползваме. Но 
вие може да не сте обърнали внимание, че най-вероятно Бог 
първоначално е помолил Тара, бащата на Авраам, да напусне 
Ур Халдейски и да отиде в Ханаанската земя. Въпреки че Тара 
започна своето пътуване, той не го завърши, така че Бог по-
късно помоли Авраам да отиде вместо него (Битие 11–12 гл.). 
Ханаанската земя беше обещаната земя, която Бог искаше да 
даде на Неговите деца, но Той се нуждаеше от някого, чрез 
когото да работи. 

Когато Бог призова Тара да отиде в Ханаан, той тръгна, 
както му беше наредено да направи, но когато стигна до 
един град, наречен Харан, той се установи там. Често съм се 
чудила, ако Тара беше продължил да върви напред, вместо 
да се установи някъде по пътя, може би Бог щеше да направи 
завета Си с него, този завет, който Той в крайна сметка 
сключи с Авраам. Ние не знаем със сигурност, но определено 
ми изглежда, че можеше да има такава възможност. Колко 
хора призовава Бог да направят нещо велико, преди да 
трябва да намери някой друг, който ще измине целия път 
до победата с Него?

Защо Тара се установи или паркира някъде по пътя, 
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вместо да извърви целия път до мястото, където Бог искаше 
той да отиде? Може би пътят е станал труден, или той се е 
изморил от пътуването. Предполагам, че никога няма да 
разберем, но знам, че Библията казва, че Тара е живял 205 
години и е умрял в Харан (Битие 11:31–32). Той е умрял там, 
където е паркирал.

Тара беше се примирил с по-малко от Божието най-добро 
за живота си. Не позволявайте това да се случи и с вас. Бог 
винаги е имал един много добър план за вас и за вашия 
живот (Еремия 29:11) и нещата, които са ви наранили, може 
да са го забавили, но не могат да го спрат, освен ако вие не 
спрете. Не спирайте да се движите напред!

По-късно, след като Тара починал, Бог призовал Авраам 
да направи пътуването и той изминал целия път с Бога, 
като станал патриархът, от когото всички евреи проследяват 
своето родословие. Бог обещал, че ще направи велика нация 
чрез него и го е направил. Въпреки че вярата на Авраам беше 
изпитана, той премина през всички изпити и стана част от 
родословието на Исус Христос.

Може би вие точно сега преминавате през време, в което 
сте подложени на изпитания в живота си, и изкушението 

да се откажете и да се предадете 
е силно. Не забравяйте, че 
имате всичко необходимо, за 
да преминете през него и да 
преживеете победа, защото Бог 
е на ваша страна!

Ние често се опитваме да прескочим проблемите си или 
да намерим начин да ги заобиколим, за да не ни се налага 
да се справяме с тях, но това никога не дава добри резултати 
в живота ни. Може да избягваме усилието да се справяме 
с проблемите си дълго време, но те ще останат на пътя 

Имате всичко необхо-
димо да преживеете  
победа, за  що то Бог е  
на ваша страна!
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ни, докато не намерим куража да минем през тях. Ако се 
надяваме да видим края на изпълнението на мечтите си, ние 
трябва да изминем целия път и да минем през нещата, които 
блокират пътя ни. Ние не можем да изминем само част от 
пътя и после да паркираме там, където животът става труден.

И ние [силно и искрено] желаем всеки от вас да показ-
ва същото усърдие и искреност [през целия път] в 
осъществяването и радостта от пълната увереност и 
развитие на [вашата] надежда до края (Евреи 6:11).

Дамата в микробуса

Скоро след като Бог ми даде идеята да насърчавам хората 
да не паркират на мястото на тяхната болка, гледах филма 
Дамата в микробуса, който силно ми въздейства. Филмът 
е направен по истинската история на госпожица Шепърд, 
една бездомна жена, която в продължение на петнадесет 
години живее в жълт микробус, паркиран на алеята за коли 
пред къщата на Алън Бенет в Лондон. Защо? Защото тя е 
била наранена в годините, когато е била млада, разбили са 
ѝ сърцето, обезверила се е и се е разочаровала от живота. 
Почувствала се е провалена и е преживяла огромна и ужасна 
вина в живота си за това, че случайно е убила човек, докато 
си карала микробуса. Всички тези неща са я накарали да се 
предаде и да се откаже от живота. Тя паркирала микробуса 
и не се помръднала оттам до смъртта си. 

Госпожица Шепърд някога е била талантлива и търсена 
концертираща пианистка. Тя почувствала, че иска да служи 
на Бога с живота си и единственият начин, по който знаела, 
че може да направи това, бил да влезе в манастир и да стане 
монахиня. Манастирът имал пиано и тя се наслаждавала и 
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се чувствала удовлетворена, когато свирела на него вечер. 
Обаче майката игуменка по някаква причина не харесвала 
госпожица Шепърд или може би завиждала на таланта ѝ и 
ѝ казала, че прекалено много обича да свири, така че Бог 
изисква от нея да жертва пианото, за да докаже любовта си 
към Него. Тя се покорила, но това разбило сърцето ѝ. Тя била 
наранена в душата си и раните я накарали да се оттегли и да 
се изолира от другите хора, също както и да не изявява своята 
индивидуалност. В края на краищата тя трябвало да напусне 
манастира и го направила, чувствайки се отхвърлена, 
изоставена и самотна.

Болката от тези събития съсипвали нейното умствено 
и емоционално здраве, докато накрая била приета в 
психиатрично заведение. След като била освободена оттам, 
тя се оказала на улицата и започнала да живее в нейния 
стар, износен микробус, който боядисала в жълто. След 
като паркирала на различни места и в крайна сметка била 
помолена да се премести от всяко едно от тях, тя се уговорила 
с Алън Бенет да ѝ позволи да паркира на неговата алея за 
коли пред къщата за известно време, но никога не си тръгнала 
от там. И петнадесет години по-късно умряла там, където 
паркирала.

Във филма, когато отива на небето, първия човек, когото 
срещнала, бил човекът, когото си мислила, че е убила, който 
моментално ѝ казал: „Смъртта ми не беше по твоя вина. Аз 
нарочно излязох пред твоя микробус, за да сложа край на 
живота си.”

Мислех за този филм дни наред след като го гледах 
и накрая го гледах втори път, просто за да получа пълно 
впечатление за неговото послание. За филмовия продуцент 
това може просто да е било една хубава история, която да 
разкаже, но за мен той беше класически пример за това какво 
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правим в живота си, когато душата ни е дълбоко наранена. 
Ние паркираме на мястото на болката си и изпускаме най-
хубавото в живота, което е на наше разположение чрез Исус 
Христос. 

Божието обещание за изцеление и възстановяване 

Може да нямаме възможност да избегнем болката, с 
която се сблъскваме в живота и която наранява душата ни, 
но можем да изберем да не ѝ позволим да разруши остатъка 
от нашия живот. Не позволявайте да заседнете в един момент 
във времето. Без значение какво ни се случва, животът 
продължава и ние можем или да вървим напред, или да 
останем назад, в затвора на нашата болка и огорчение.

Бог обещава да ни изцелява и възстановява, но това не 
се случва като с магическа пръчка, без никакво действие от 
наша страна. Ние вярваме в Божиите обещания и без значение 
колко е трудно да вървим напред, ние продължаваме да 
вървим. Словото ни насърчава да не отстъпваме и да не се 
свиваме от страх (Евреи 10:38). На евреите, които страдали 
много силно, е казано, че чрез вяра в Исус Христос те биха 
опазили душите си. Да опазиш означава да запазиш нещо 
в безопасност.

Но нашият път не е като на онези, които се дърпат назад 
и се погубват (с вечна смърт), и са напълно унищожени 
и погубени, а ние сме от онези, които вярват [които 
се придържат и се доверяват, и уповават на Бога чрез 
Исус Христос, Месията] и чрез вяра опазват душите си 
(Евреи 10:39).
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Не се отдръпвайте, не се свивайте от страх, не засядайте в 
един момент във времето и не паркирайте на мястото на 
болката си. Всяка стъпка на вяра, която правите, е още една 
стъпка към възстановяване и изцеление.

Апостол Петър беше използван от Бога да изцели един 
човек, прикован на легло от осем години (Деяния 9:33–34). Той 
му казал: „Еней, Исус Христос (Месията) [сега] те изцелява”. 
Но той също така му казал и нещо друго, което ние трябва 
да видим. Той казал: „Стани и оправи леглото си!” Виждате 
ли, този немощен човек бил повален от живота и никога не 
се бил изправял. Петър му казал, че е време да се изправи. 
Исус също се сблъскал с подобна ситуация, с тази разлика, 
че човекът, с когото Той се срещнал, лежал там цели тридесет 
и осем години, чакайки чудо. Той чакал някой да дойде и да 
разреши проблема му. 

Исус му казал да стане, да си вземе постелката (мека 
под ложка за спане) и да ходи (Йоан 5:5–8). Исус му казал да 
направи невъзможното. Този човек бил неподвижен дълго 
време и сега му бе казано да стане. Може би се чувствате 
като него, докато четете тази книга. Вие може би си мислите: 
Джойс, ти ме караш да правя неща, които са просто невъзможни. 
Те просто са прекалено трудни! Но истината е, че всички  
неща са възможни, когато сме с Бога, и нищо, което Той ни 
казва да направим, не е прекалено трудно, ако черпим от 
Неговата сила, която ни прави способни да го извършим.

Исус е нашият Изцелител, но ще има неща, които Той ще 
ни каже да направим по време на нашето пътуване, и ако не 
ги направим, тогава няма да преживеем изцелението, което 
Той ни предоставя. Чудя се колко хора може да са насърчавали 
госпожица Шепърд да излезе от жълтия микробус и да 
подобри живота си, но въпреки това тя не е предприела 
нищо. По някакъв начин за нея нещастието и страданието 
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в микробуса са били за предпочитане пред това да направи 
промяна, да рискува да излезе навън и да продължи напред. 

Никога не е прекалено късно

Сигурна съм, че една от лъжите, която дяволът ви е казал, 
е че за вас е прекалено късно. Обаче никога не е прекалено 
късно за това Бог да изцели и да възстанови някого. Този 
човек е бил неподвижен в продължение на тридесет и осем 
години и тогава той станал и бил изцелен.

Никога не е прекалено късно да избършете прахта от 
мечтите си и да започнете да се движите напред. Сигурна 
съм, че госпожица Шепърд можеше все още да свири красиво 
на пиано, ако имаше смелостта да опита.

При Бога винаги има изобилие от възможности за ново 
начало и започване от нулата. Вие може да се чувствате 
забравени и изтощени, но Бог не ви е забравил. Чакат ви нови 
и вълнуващи неща, и всичко, което трябва да направите, за 
да започнете отначало в новия си живот, е да станете и да 
продължите напред. Ето какво е Божието обещание за вас. 
Дръжте се за него и не поглеждайте назад!

Не си спомняйте [постоянно] предишните неща; нито 
мислете за старите неща. Ето, Аз ще направя нещо ново! 
(Исая 43:18–19, курсивът е мой).

Една жена на име Рут, за която четем в Библията, отказа 
да паркира на мястото на своята 
болка или да отстъпи назад и да 
се върне към стария си живот. 
Нейният съпруг, както и деверът, 
и свекърът ѝ починали и тя 

При Бога винаги има 
изобилие от възмож-
ности за ново начало.
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трябвало да вземе решение или да продължи напред със 
свекърва си, която била много бедна и нямала начин да ги 
издържа, или да се върне в своята собствена страна, където 
преди това се покланяла на идоли.

Тя беше започнала да вярва в единствения истински Бог 
и очевидно намираше живота с Него за по-добър, отколкото 
предишния си живот на мястото, откъдето беше дошла, 
дори ако това означаваше да преживее известни трудности. 
Свекърва ѝ я подканваше да се върне обратно, като ѝ 
напомняше, че няма никакъв начин да се грижи за нея и да 
я издържа, но Рут каза, че не би се върнала обратно. Двете 
продължават напред и Рут в края на краищата се омъжва за 
много богат мъж на име Вооз. Рут става прапрабаба на Давид 
и е избрана за една от петте жени в родословието на Исус, 
които се споменават в Матей, първа глава.

Рут нямаше представа по онова време, че нейното решение 
щеше да я направи велика жена. Но резултатът зависеше от 
нейното решение. Една жена, която беше изгубила всичко, 
отказваше да повярва, че е прекалено късно за ново начало! 
(За цялата история на Рут, вижте книгата „Рут“ в Библията.)

Вярвам, че и вие също сте поставени в позиция да можете 
да извършите велики неща. Вземете правилното решение –  
решението да продължите напред и да превъзмогнете 
болката си, за да се наслаждавате на всичко, което Бог е 
планирал за вас.



Е Д И Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Вие не сте повредена стока

И в Него вие сте напълно възстановени, Който е глава 
на всяко началство и власт.

Колосяни 2:10

Приех Христос, когато бях момиче на деветгодишна 
възраст, по време на посещение при роднини, които ме 
заведоха на църква заедно с тях. Не изглеждаше животът ми 
да се е променил като резултат от това, че помолих Исус да 
ми прости греховете и да ме спаси, но мога да си спомня как 
си лежах в леглото през нощта като тийнейджър и си мислeх: 
Някой ден ще направя нещо велико! Сега осъзнавам, че това е 
бил моят нов, новороден дух, който говореше. Сърцето ми се 
беше променило и ако преди бях без всякаква надежда, сега 
имах надежда, че насилието, на което бях подложена, един 
ден ще свърши. 

Имах и други мисли, които не бяха толкова положителни. 
Спомням си, че като тийнейджър възнамерявах да се изнеса 
от дома на родителите си веднага щом завърша гимназия и 
навърша деветнадесет години. Размишлявах за живота си и 
какво мога да направя или какво може да ми се случи и ясно 
си спомням как си мислeх: Аз винаги ще имам второкласен 
живот поради факта, че баща ми ме е малтретирал. Гледах на 
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себе си като на повредена стока, като на някого, който винаги 
ще трябва да се примирява с всяко нещо, което му поднася 
животът. Всъщност аз планирах да имам второкласен живот 
и това е много тъжно.

Иска ми се да мога да кажа, че посланието, което чух от 
новородения си дух, е заглушило негативното и пораженско 
послание, което бях приела, но не се случи така – поне не и 

за следващите няколко години. 
Понякога имах проблясъци 
на надежда, но негативното 
мислене в ума ми винаги я 
заглушаваше. Може би вие 

също се блъскате напред-назад между това да повярвате, че 
нещата могат да бъдат по-добре за вас и това да се съмнявате, 
че изобщо някога ще се оправят. Не се отчайвайте; Бог ще 
ви срещне там, където сте, и ще ви помогне да стигнете там, 
където трябва да бъдете. 

Изнесох се от дома на родителите ми и не след дълго 
срещнах едно момче, което изглеждаше добре и ми 
обръщаше внимание. Той ме помоли да се омъжа за него, 
след като се познавахме от няколко месеца, и въпреки че 
почувствах съмнение и предупреждение, и липса на мир да 
приема предложението му, така или иначе аз го приех. Това 
решение добави още повече болка на моята вече съкрушена 
и наранена душа – в продължение на пет години той ме 
малтретираше по начини, които не бях преживявала преди. 
Той често ми изневеряваше. Не работеше почти през цялото 
време и се превърна в крадец на дребно, който крадеше от 
приятели и роднини, за да може да излиза и да се забавлява 
с приятелите си. 

Една нощ се събудих и осъзнах, че той се опитва да свали 
брачната халка от пръста ми. Тя не струваше толкова много, 

Бог ще ви помогне да 
стигнете там, където 
трябва да бъдете. 
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но аз знаех, че има намерение да я продаде. Ние имахме едно 
дете и докато бях бременна, той живееше с друга жена, като 
твърдеше, че бебето, което нося, не е от него. Живеех сама 
по време на бременноста си и работех, докато вече изобщо 
не можех да ходя на работа и се озовах в състояние, в което 
нямах никакви пари, нито къде да живея. За щастие, една 
жена, която познавах и която подстригваше косата ми и ми 
правеше прически, беше така добра да ми предложи да живея 
с нея и с майка ѝ, докато родя. 

След като родих нашия син, съпругът ми дойде в 
болницата и искаше отново да се съберем, и както обикновено, 
аз се съгласих. За него беше нещо нормално да ме изоставя 
заради други жени и накрая да се връща, като ми казва 
колко много съжалява, и аз винаги го приемах. Този тип 
поведение е обичайно при жени, които имат наранена душа, 
понеже те възприемат себе си като хора, които не заслужават 
нищо по-добро, или се страхуват да не останат сами през 
целия си живот. Те продължават да допускат мъжете да ги 
малтретират по различен начин, вместо да се защитят и да 
отстояват правата си.

Когато си тръгнахме от болницата с нашия син, когото 
бях кръстила Дейвид, ние нямаше къде да отидем. Въпреки 
че никога не бях спала на улицата или в колата си, аз нямах 
дом по това време и трябваше да завися от милостта и 
добротата на други хора, които да ми помогнат. Съпругът 
ми имаше бивша снаха, която се беше развела с брат му. 
Тя беше мила християнка и ни позволи да живеем в една 
стая в дома ѝ, докато се върна обратно на работа и можем 
да се преместим. Много скоро след като се преместихме, 
съпругът ми още веднъж ме напусна заради друга жена и в 
този момент аз просто не можех да понеса повече от това и 
подадох документи за развод.
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В този момент от живота си бях покрита с толкова 
много слоеве емоционална болка и страх за бъдещето, че се 
почувствах абсолютно без всякаква надежда. Спомням си, 
че се молих и исках от Бога един ден просто да ми позволи 
да бъда щастлива и да ми даде някой, който наистина да ме 
обича, и една година по-късно Той отговори на тази молитва. 
Срещнах Дейв, за когото съм омъжена повече от петдесет 
години. Първите двадесет години от нашия брак бяха много 
трудни.

Душата ми беше увредена. Аз не мислех, не чувствах и 
не се държах правилно. Точно това се случва с нас, когато 
душата ни е наранена. Виждаме всичко през лещите на 
нашето съкрушено сърце и на нашата болка и ни е трудно да 
повярваме, че каквото и да било в живота ни изобщо някога 
ще се оправи. Имах многобройни страхове и въпреки това 
действах все едно нищо не ме плаши. Живеех с една фалшива 
смелост, която всъщност се проявяваше в мен като опит да 
контролирам всички около себе си, за да не могат те да ме 
наранят. Мислех си, че съм смела, но всъщност бях груба и 
изобщо не бях мила и любезна с хората. 

Бях несигурна, но се опитвах да се преструвам, че не съм. 
Не бях честна със себе си, както и с всички останали, и през 
повечето време животът ми беше изпълнен с преструвки 
в една или друга област. Само като си спомня каква съм 
била някога, това ми напомня колко велик е нашият Бог! 
Той наистина ме избави от многобройните ми проблеми и 
изцели наранената ми душа.

Възстановени и цялостни

Когато поставим себе си в Божиите изцелителни ръце, ние 
може би започваме съкрушени и повредени, но завършваме 
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възстановени и цялостни, без никакви доказателства, че 
изобщо някога сме били повредени. Когато говоря за това 
каква съм била преди, аз се чувствам като че все едно говоря 
за някой друг човек, когото някога съм познавала и който 
сега е само блед спомен.

Ако осъзнаем, че сме направени цялостни в Христос, 
тогава никога не трябва да вярваме, че сме повредени и не 
трябва да се примиряваме с по-малко от най-доброто за 
живота ни. Да бъдем цялостни в Христос означава, че каквото 
и да ни липсва в живота, Бог ни компенсира за него. Неговата 
сила се показва в нашата слабост (2 Коринтяни 12:9); нашият 
грях е погълнат от Неговата милост и прошка. Миналото ни 
изчезва в светлината на новия живот, който Той ни предлага. 

Когато се новородим, ние получаваме Божия Дух и 
нашият дух е възстановен, цялостен и напълно нов, но ние 
все още се нуждаем от промяна, която да бъде извършена 
в душата ни. Бог извършва делото Си отвътре навън, като 
използва Неговото Слово и нашето взаимоотношение с 
Него, за да продължи това, което е започнал. Постепенно 
цялостното и съвършено нещо, което Бог чрез Неговата 
благодат е направил в нашия дух, се изработва и в нашата 
душа. Когато казвам, че ние сме цялостни и възстановени в 
Него, това наистина е факт. Ние сме точно такива в Христос. 
Това се е случило и въпреки това ние може би невинаги 
мислим, чувстваме или се държим като възстановени хора –  
но това ще стане, ако продължим да се движим напред чрез 
вяра. 

Ето един пример, който си мисля, че ще помогне да изясня 
какво имам предвид. Наскоро ми смениха тазобедрената 
става. По думите на моя лекар, операцията е доста варварска. 
Мускулите се дърпат и разтягат, за да дадат възможност 
на хирургическия екип да стигне до тазобедрената става 
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и когато го направят, те използват трион, за да отстранят 
ставата от бедрената кост на крака. Новата става се поставя 
на мястото и се свързва, разрезът от операцията се затваря и 
възстановяването започва. Въпреки че аз успях да се изправя 
на крака и да походя малко, подпирайки се на проходилка 
още същия ден, изцелението стана постепенно. Аз постепенно 
се подобрявах, но имаше периоди от няколко дни или дори 
цяла седмица, когато чувствах, че изобщо нямам никакъв 
напредък. През това време Дейв ми напомняше да имам 
търпение. Бях стигнала до момента, в който не изпитвам 
никаква болка, но мускулите в предната част на крака ми 
все още бяха възпалени. Но след още малко време аз няма да 
мога дори да направя разлика в състоянието ми сега и преди 
операцията. Все едно изобщо не са ме оперирали.

Като използваме този пример, нека да помислим за 
емоционалните рани, които имаме от това, че сме били 
малтретирани или наранени по някакъв начин. Когато се 
новородим (когато приемем Исус за наш Спасител), Той ни 
прави цялостни и възстановява нашия дух, но ние можем 
да продължим за известен период от време да забелязваме 
неща в нашите емоции, мисловни модели и поведение, които 
все още не са напълно възстановени. Един начин да обясним 
това може да бъде: „Исус изцелява раните ни, но понякога 
нараняването и синините се задържат още известно време.” 
Върнах се вкъщи с нова тазобедрена става, но целият ми ханш 
и цялата област около нея беше много наранена.

Когато става въпрос за изцелението на душата ни, е много 
важно по време на процеса да не повярваме, че нищо не се е 
променило в живота ни и да не се връщаме към чувството, 
че сме повредени толкова много, че не можем да се оправим. 
Когато Исус дойде в живота ви, вие ставате чисто нови отвътре 
и тази промяна се изработва отвътре навън, където всеки 
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може да види удивителната работа, която Бог е извършил 
във вас. Бъдете търпеливи.

Само ако...

Не позволявайте на дявола да ви убеди, че понеже сте 
били малтретирани или с вас са злоупотребявали, това 
означава, че вашият живот не би могъл да бъде толкова 
добър, колкото щеше да бъде, ако нещата бяха различни за 
вас. Недейте да живеете с мисълта: Само ако... Нищо от вашето 
минало няма да има значение, ако не му позволите да има 
значение. Аз споделих с вас трагичните неща, през които съм 
преминала, и въпреки това в живота ми днес няма никакви 
доказателства, че някога изобщо съм била повредена. Когато 
Бог направи нещо ново, то е изцяло ново!

Дори след като станах християнка, аз изгубих доста 
години с мисли, подобни на тези: Нещата сега са по-добре 
за мен, но биха били наистина страхотни само ако не бяха 
злоупотребили с мен. Не бих имала никой от проблемите си, 
които имам сега, само ако имах нормално детство с родители, 
които наистина да ме обичат правилно.

Посещавах църква повече от десет години и научих някои 
ценни неща, но те не ме научиха нищо за емоционалното 
изцеление и никога не се 
опитаха да се справят с травмата, 
която хората преживяват, след 
като са били малтретирани. 
Веднъж щом започнах да чета 
Словото и да търся Бога сама, 
тогава започнах да преживявам 
Божията изцелителна сила и понякога си мислех: Щях да бъда 
много по-напред в разбирането си, само ако моята скъпоценна 

Не можем да променим 
нещата в миналото, но 
можем да продължим 
напред и никога да не  
се обръщаме назад.
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църква ме беше научила по-добре.
Обаче, ако тръгнем по този път, никога няма да можем 

да изброим всички неща, за които искаме да кажем само 
ако... Не можем да се върнем назад и не можем да променим 
нещата в миналото, но можем да продължим напред и никога 
да не се обръщаме назад. Вместо да казваме, че нещата биха 
били по-добри само ако това или онова беше различно, нека 
да кажем: „Доверявам се на Бога да вземе това, което се е 
случило, и да изработи всичко за мое добро, и да стана по-
добър човек поради това.”

Къде е доказателството?

Може да сте били наранени или увредени в някакъв 
момент, но ще дойде време, когато няма да има никакво 
доказателство в живота ви, че това изобщо някога се е 
случило. Не мисля, че някой може да погледне живота ми 
сега и да види каквото и да било доказателство, че някога 
съм била малтретирана, изоставена, разведена и почти 
бездомна. Безброй други хора могат да свидетелстват за 
същата промяна в техния собствен живот и дори ако вие още 
не сте я преживели, това ще стане и с вас, ако не се отказвате. 

Има една история в книгата Данаил за трима млади 
мъже, които избират по-скоро да бъдат поставени в горящата 
пещ, отколкото да паднат и да се поклонят на когото и 
да било друг освен на Бога. Беше издаден декрет, който 
гласеше, че всеки човек, който не се поклони на царя, ще бъде 
хвърлен в горящата пещ с цел да умре там. Седрах, Мисах 
и Авденаго отказват да се поклонят и ги хвърлят в пещта. 
Техните действия толкова разгневили цар Навуходоносор, че 
той поръчал пещта да бъде нагорещена седем пъти повече, 
отколкото обикновено. Било толкова горещо, че пламъците 
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от пещта убили мъжете, които се занимават с нея! Тримата 
млади мъже били в пещта посред пламъците, но когато 
царят погледнал вътре, той изумен видял четирима мъже 
и свидетелствал, че огънят не е засегнал Седрах, Мисах 
и Авденаго! Ние знаем, че четвъртият мъж в пещта е бил 
Ангелът Господен, проявление на Исус.

Когато царят наредил пещта да бъде отворена и тримата 
мъже излезли от нея, Библията заявява, че огънят не им беше 
навредил. В Данаил 3:27 се казва: „Огънят не беше оказал 
въздействие върху телата им, нито косъм от главата им не 
беше изгорял; нито дрехите им бяха обгорени и не си бяха 
променили цвета или състоянието, нито даже миризма на 
пушек не беше преминала върху тях.”

Вие можете да излезете от горящата пещ на живота и 
няма да има никакво доказателство, че даже сте били в нея. 
Дори миризмата на живота, 
който някога сте живели, няма 
да се усеща върху вас. Вие не 
сте повредена стока и аз ви на-
сърчавам да не мислите за себе 
си по този начин. Не планирайте 
второкачествен живот за себе си, а вместо това планирайте 
един удивителен живот, в който вършите удивителни неща.

Винаги се хранете на трапезата на Царя

Цар Саул имаше внук, който се казваше Мемфивостей. Той 
беше син на Йонатан, който беше в заветни взаимоотношения 
с Давид, който стана цар след Саул. Библейските заветни 
взаимоотношения са се приемали много сериозно и дълго 
след като Саул и Йонатан бяха умрели, Давид все още търсеше 
дали има някой от неговата кръвна линия, когото може да 
благослови, за да уважи завета си с Йонатан.

Планирайте един 
удивителен живот, 
в който вършите 
удивителни неща.
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След това Давид каза: Остана ли още някой от Сауловия 
дом, на когото да покажа благост заради Йонатан?  
(2 Царе 9:1)
Царят го попита: Не остана ли още някой от Сауловия 
дом, на когото да покажа [неизменна, неочаквана, 
неограничена] милост и благост от Бога? И Сива 
отговори на царя: Има още един Йонатанов син, болен 
и сакат в краката (2 Царе 9:3).

Момчето живееше в град, наречен Лодавар и това име 
означава „без паша”. Звучи като сухо и мизерно място. Дори 
когато живеем на сухи и неплодородни места, Бог ни търси, 
понеже Той иска да благослови някого заради Исус. Бог не ни 
благославя, защото ние го заслужаваме, но просто защото Той 
каза на Исус, че ще благослови всички онези, които вярват 
в Него. Мемфивостей не търсеше промяна в живота си, но 
Давид го търсеше. 

Той беше внукът на бившия цар и въпреки това жи-
вее ше в мизерни обстоятелства, въпреки че можеше да 
яде непрекъснато на царската маса, поради заветното 
взаимоотношение, което съществуваше между неговия баща 
и цар Давид.

Когато Мемфивостей беше доведен пред Давид, той 
отговори в страх. Давид му каза да не се страхува, защото 
той щеше да му покаже благост заради неговия баща и щеше 
да възстанови всичко, което по право му принадлежи. Той 
също така му каза, че винаги ще яде на неговата трапеза. 

Просто помислете за това – Бог възнамерява да възстанови 
всичко, което сте изгубили! Той ви е издирил и ви кани 
винаги да ядете на Неговата трапеза на благословение и 
радост. 

Начинът, по който Мемфивостей отговори на пред-
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ложението на Давид, ни показва защо той живееше под 
стандарта, на който имаше право по наследство.

А [сакатият] му се поклони и каза: Кой е слугата ти, за 
да погледнеш милостиво на такова умряло куче като 
мене? (2 Царе 9:8)

Виждате ли това? Той живееше второ качество живот, 
защото гледаше на себе си като на повредена стока. Той 
възприемаше себе си като умряло куче. Леле! Това може да ни 
даде голям урок, ако му позволим. Живели ли сте по-ниско 
качество на живот, понеже имате лоша представа за себе си? 
Чувствате ли, че нямате никаква стойност, че сте повредени... 
все едно за вас е прекалено късно? Ако е така, време е да се 
преместите от Лодавар (едно сухо и мизерно място) и да 
отидете в царския дворец!

От този ден нататък Давид снабдяваше всичко, от което 
Мемфивостей и неговият млад син Миха се нуждаеха, и 
Библията казва, че той постоянно ядеше на царската трапеза, 
въпреки че беше сакат и с двата си крака (2 Царе 9:13). Харесва 
ми тази част. Това ми помага да осъзная, че въпреки че ние 
сме сакати (имаме слабости), ние все още можем да ядем на 
масата на нашия Цар Исус.

Случвало ли ви се е да лазите под масата и да се задо-
волявате само с трохите, които падат на пода? Примирили ли 
сте се с нещо по-малко от Божието най-добро? Представете си 
как бихте се почувствали, ако сте приготвили едно чудесно 
ястие и сте извикали децата си да дойдат и да ядат, а те 
всички отидат под масата и започнат да ви казват как нямат 
никаква стойност и не са достойни да седнат на масата. 
Точно така се чувства и Бог, когато ние отказваме да приемем 
Неговите благословения, защото вярваме, че сме повредени 
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и следователно не струваме нищо. Исус плати висока цена 
за нашето изцеление и възстановяване, когато умря на 
кръста, така че нека да започнем да получаваме ползите и 
придобивките, за които Той вече е платил с Неговата жертва.

Вие не трябва да жертвате нищо повече, защото Исус го 
е направил за вас – сега можете да седнете на масата и да 
ядете заедно с Царя!



Д В А Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Раните от греха

Раните ми са отвратителни, гнусни и смърдят, 
поради безумието ми.

Псалом 38:5

Душaтa ни e нараненa от всички ужасни неща, които 
другите хора са ни причинили, но често ние също така сме 
наранени от собствения си грях. Понякога най-дълбоките 
рани в душата ни са резултат от нашия личен грях и ефектът, 
който той е имал върху ума ни, емоциите и това как изобщо 
гледаме на себе си. Може би сме изпълнени с мисли и чувства 
на вина, не можем да приемем себе си или дори изпитваме 
омраза към себе си.

Нашите грехове не само ни нараняват, но нараняват 
и хората, които обичаме и за които ни е грижа. Джули е 
родител с пораснали деца, които са наранени именно от 
нея. Тя била алкохоличка, която или отсъствала от дома, или 
припадала и не била адекватна. Имало е и много случаи, 
когато тя е проявявала насилие в пияно състояние. Като 
резултат от нейния алкохолизъм, се развела със съпруга си. 
Накрая отишла в център за лечение, но тогава вече синът ѝ 
бил много гневен и агресивен, а дъщеря ѝ – депресирана и 
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затворена. И какво можеше да направи Джули? Тя наистина 
съжаляваше за болката, която им е причинила, и им беше 
казала, че съжалява, но вече всички бяха с рани в душите 
си, включително и Джули.

Преди децата ѝ да напуснат дома, Джули беше приела 
Исус и посещаваше редовно църква. Тя искаше и те да ходят 
с нея, но тогава те вече били в късните си тийнейджърски 
години и нямали никакъв интерес. Отишли в колеж, 
а после се оженили и имали свои собствени деца, но 
взаимоотношенията им с Джули останали резервирани. 
Било очевидно, че те са пълни с възмущение и недоволство 
и предпочитат да прекарват възможно най-малко време с 
майка си. 

Сега Джули имаше рани в душата си от това, че знаеше, 
че е наранила децата си, както и рани от това, че се чувстваше 
отхвърлена от тях. Въпреки че тя разбираше защо те се 
чувстват по този начин, тя продължаваше да изпитва болка 
от това. Какво можеше да направи тя? Какво може да изцели 
такива рани? Имам някои предложения, които се основават 
на Писанието, и които биха помогнали.

Първото нещо, което можете да направите, е да говорите 
открито с Бога за вашето минало, като Му кажете всичко и 
не скривате нищо. Цар Давид много съгреши, като извърши 
прелюбодейство с Вирсавее и като накара да убият съпруга 
ѝ Урия, за да не може той да разбере какво беше направил 
царят. След това Давид я взе за жена. Давид някак си успя да 
укрие греха си почти цяла година, но накрая това го направи 
толкова нещастен, че трябваше да се изправи лице в лице с 
проблема си. 

Бих искала да споделя с мои думи казаното от Давид: 
Когато мълчах, преди да изповядам греха си, се чувствах така 
все едно съм изгубил всичко и душата ми стенеше по цял ден. 
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Знаех, че Ти, Господи, не беше доволен и аз постоянно чувствах, 
че Ти работиш в мен. Душата ми се чувстваше така, все едно 
живея по време на суша през лятото. Аз накрая признах греха си. 
Не съм скрил нищо и изповядах всичко, докато не беше извадено 
наяве. Когато го направих, Ти моментално прости греха ми и 
вината (перифраза на Псалом 32:3–5).

Въпреки че Бог вече знае всичко, което правим по всяко 
време, важно е за нас да признаем нашите престъпления 
и грехове напълно, защото това ни помага да изчистим 
душите си. Ние можем да говорим на Бога по всяко време за 
всичко и да знаем, че никога няма да преживеем осъждение 
или отхвърляне. Да говорим за нещата, които са скрити в 
тъмнината, често е единственото нещо, което ни освобождава 
от тях. Бог желае истина и искреност вътре в човека (Псалом 
51:6).

Никога не се страхувайте от светлината толкова, че 
да изберете да останете в тъмнината. Въпреки че Давид 
беше пренебрегвал греха си дълго време, очевидно е от 
неговата изповед, че е чувствал тежестта му. Може би той е 
бил толкова зает, че не му се е налагало да се справя с него 
или си е намирал извинения – аз поне знам, че често съм 
правила това в миналото, за да 
избегна момента, в който трябва 
да се справя с неправилното си 
поведение. Друг начин, по който 
можем да избегнем справянето с 
нашия грях, е да обвиним някой 
друг за него. Ние може да сме убедили себе си, че ако той не 
беше направил това, което е направил, тогава и ние нямаше 
да направим онова, което сме направили. Въпреки че може да 
има зрънце истина в този начин на мислене, ние никога няма 
да бъдем свободни от бремето на греха, освен ако не поемем 

Никога не се страхувай-
те от светлината толко-
ва, че да изберете да 
останете в тъмнината!
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отговорност за него и не го извадим на светло – първо пред 
Бога и после, ако е необходимо, и пред хората. 

Следващото нещо, което трябва да направите, е да 
приемете прошката, за която сте помолили. Приемете я чрез 
вяра и запомнете, че чувствата ви може да не се променят 
моментално. Научете се от Писанието и размишлявайте върху 
него за прошката на Бога и изумителната Божия милост, 
докато тези истини не станат откровение в живота ви. Веднъж 
щом това се случи, чувствата ви ще съответстват на истината 
от Божието слово. Помнете, че веднъж щом Давид разпозна 
и призна греха си с покаяние в сърцето, Бог моментално му 
прости. Исус вече е платил за нашите грехове и прошката е 
на наше разположение, ако черпим от нея чрез вяра.

Говорете открито с хората, които сте наранили. Може 
да отидете малко по-далече от това просто да кажете, че 
съжалявате. Споделете с тях през какво сте минавали по 
времето, когато сте ги наранили, и колко дълбоко съжалявате 
за това, което сте направили. Смирено ги помолете да 
ви простят и да ви дадат още един шанс. Не си търсете 
извинение, защото, ако го направите, това ще омаловажи 
ефекта на вашето извинение.

Ако те не са готови или не са способни да ви простят 
веднага, кажете им, че разбирате и че се молите редовно за 
тях. Помолете Бог да им даде благодатта да ви простят, защото 
Той наистина е единственият, Който може да го направи. 
Помолете Го да изцели раните в душата им.

Продължавайте да им показвате любов винаги, когато 
имате възможност. Любовта покрива множество грехове  
(1 Петрово 4:8). Тя също така има способността да разтопи дори 
най-твърдото сърце. Когато продължаваме да бъдем мили 
и любящи към тези, които са закоравили сърцето си за нас, 
това накрая ще има чудесен изцелителен ефект върху тях. 
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Трябва да бъдете търпеливи, защото вероятно ще отнеме 
известно време на хората, които сме наранили да повярват, че 
ние сме се променили и наистина съжаляваме. Ние трябва 
да помним, че също както е отнело време нашите рани да 
бъдат изцелени, така ще отнеме и за техните. 

Недейте да живеете с тежестта на вината

Дори ако нещо, което сме направили, е наранило някого, 
това не означава, че ние трябва да живеем вечно с чувството 
на вина и осъждение. Веднъж щом сме се покаяли и сме 
помолили другите да ни простят за всяка болка, която сме им 
причинили, ние трябва да пуснем вината. Да бъдеш виновен 
означава да си осъден или обвинен за някакво престъпление, 
така че за вас е много важно да спрете да се обвинявате за 
грешките от миналото. Божието слово обещава, че няма 
никакво осъждение за тези, които са в Христос (Римляни 
8:1). Исус не дойде на света, за да го осъди, а за да го спаси 
(Йоан 3:17).

Най-големият ми син Дейвид беше един гневен млад 
мъж и беше голям бунтар в продължение на няколко години 
като тийнейджър и като младеж. Спомням си един ден, 
когато се опитвах да коригирам поведението му и той каза: 
„Аз нямаше да бъда такъв, ако 
ти не се беше отнасяла с мен по 
този начин.” Ох! Усетих жилото 
на неговите думи и излязох, 
чувствайки се осъдена.

Какво имаше предвид той? Поради малтретирането в 
детството ми аз бях много гневна и беше много трудно да ми 
се угоди, и в нашите взаимоотношения Дейвид трябваше да 
изтърпи големи дози от моя гняв и от дисфункционалното 

Исус не дойде на света, 
за да го осъди, а за да го 
спаси.
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ми поведение в живота. Аз много крещях на моите деца и 
упражнявах голям натиск върху тях да бъдат такива, каквито 
исках да бъдат, вместо да им помогна да бъдат такива, 
каквито Бог искаше да бъдат. По времето, когато Дейвид беше 
тийнейджър, аз вече бях в по-добро състояние и в по-добър 
етап от живота си, но той все още изпитваше недоволство и 
огорчение заради миналото. 

Въпреки че аз искрено му се извиних, обясних му, че съм 
сбъркала и че исках взаимоотношенията между нас да бъдат 
по-добри, той редовно изваждаше картата: „Вината затова, 
че съм такъв човек, е твоя”. Това беше неговият начин да ме 
обвинява, вместо да поеме отговорност за своето поведение. 
Ясно си спомням един ден, когато излизах от неговата 
стая, чувствайки се много виновна, след като той ме беше 
обвинил, че съм причината за неговото лошо поведение, как 
Бог започна ясно да говори на сърцето ми. Той ми показа, 
че съм направила всичко, което съм могла, и че ако избера 
да нося бремето на вината, то това никога няма да промени 
ситуацията. Той ми каза, че синът ми има същата възможност 
като мен да бъде изцелен от раните на миналото и ако не 
избере да направи това, тогава аз не мога да направя нищо 
друго освен да го поверя на Бога. 

Това много ми помогна и аз успях да предам ситуацията 
на Бога. Беше много интересно, но Дейвид повече никога не 
ми каза, че вината за неговия гняв и бунтарско поведение е 
моя. Нашето взаимоотношение продължи да се развива и 
сега той е на повече от петдесет години и редовно ми казва 
колко ме обича и уважава.

Вярвам, че беше важно за мен да спра да нося вината, 
за да може Бог да работи в тази ситуация. Ако носите вина 
за нещо, което сте направили в миналото, насърчавам ви 
да я пуснете и да осъзнаете, че въпреки че не можете да се 
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върнете обратно и да поправите нещата, с които сте наранили 
някого, няма нищо невъзможно за Бога. Той може да промени 
сърцето на човека, когото сте наранили, и да изцели раните, 
които имате и двамата.

Признавам, че когато сме наранили дълбоко някого, е 
много трудно да пуснем товара от вина за нашите действия, 
но това наистина е единственото нещо, което можем да 
направим, за да продължим напред в живота. 

Искам да го направя, но е прекалено трудно

Ние не трябва да паркираме на мястото на нашата болка, 
която е резултат от това, което другите са ни причинили, или 
от това, което ние сме причинили на тях. Ако направим това, 
можем да си останем с наранена душа. Но Бог ни предлага 
ново начало и това означава, че трябва да оставим миналото 
си зад нас и да не поглеждаме назад. Освободете се от цялото 
осъждение, срам и вина от миналото и позволете на Бог да 
се покаже силен в живота ви.

Исус каза, че никой, който е сложил ръка на ралото и 
гледа назад, не е годен за Божието царство (Лука 9:62). Вярвам, 
че това означава, че не можем да преживеем удивителния 
живот, който Бог ни предлага, ако не спрем да гледаме назад 
към всички наши грешки в миналото. Да пуснем миналото 
може да бъде трудно, но е за предпочитане пред това да го 
изживяваме отново всеки ден. 

Внимавайте да не мислите и да не казвате, че нещата, 
които Бог иска да направите, са твърде трудни. Бог ни 
дава Неговия Дух, за да правим тежки и трудни неща, 
неща, каквито хората, живеещи без Бога, не са способни да 
направят. Твърде често чувам хората да казват: „Знам какво 
Бог иска да направя, но просто е прекалено трудно”. Аз също 
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така виждам как те продължават да живеят нещастни и 
неудовлетворени.

Когато сме убедени, че да вършим Божията воля е 
прекалено трудно, това често кара хората да отстъпят назад в 
тяхното посвещение към Христос. В един момент те наистина 
са възнамерявали да се покоряват на Господа, но когато Той 
е поискал от тях да направят нещо трудно, те са решили, че 
то просто е прекалено трудно и са се върнали към стария си 
начин на живот. Много от учениците, които някога следваха 
Исус, се върнаха към стария си начин на живот, когато Той 
поиска от тях да направят неща, които им се сториха твърде 
трудни (вж. Йоан 6:60–66). Бог никога не ни казва да направим 
каквото и да е нещо, освен ако Той не ни дава силата да го 
направим. Той иска ние да вярваме и да правим стъпки на 
вяра, а когато ги направим, ние ще открием, че с Бога всичко 
е възможно!

Спрете да наказвате себе си!

Ние сме поканени да влезем в такова взаимоотношение 
с Бога, че да можем да Му се доверим за абсолютно всяко 
нещо. Едно от тези неща е да Му се доверим да се погрижи 
за всички наши грешки в миналото и за болката, която 
преживяваме поради тях. 

Без значение какво сте направили и без значение колко 
лошо е било, за вас има ново начало. Повярвайте, че това е 
първата стъпка към новия ви живот. Когато първоначално се 
опитах да се освободя от нещата, които съм направила, и с 
които съм наранила другите, аз се почувствах виновна дори 
за това, че съм се опитала да се освободя от тях. Знаех, че съм 
виновна и чувствах, че трябва да бъда наказана. Ние често 
чувстваме, че заслужаваме наказание, затова наказваме себе 
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си, като продължаваме да бъдем нещастни. Но добрата новина 
на евангелието на Христос е, че Той взе върху Себе Си нашето 
наказание. Той беше наранен за нашите престъпления (Исая 
53:4–5). Той всъщност понесе болката на наказанието, което 
ние заслужаваме. След като Той беше наказан за нашите 
грехове, ние вече няма нужда – нито трябва – да наказваме 
себе си. Ако продължаваме да наказваме себе си, то тогава 
Христос е умрял напразно. Спрете и се запитайте дали 
все още не наказвате себе си за неща, които сте направили 
погрешно в миналото, и ако отговорът ви е „да“, значи е време 
да ги пуснете и да се освободите от тях. 

Колко удивително би било, ако някой е в затвора с 
доживотна присъда за престъпление, което е извършил, а 
един ден пазачът дойде до неговата килия, отвори вратата и 
каже: „Ти си свободен, защото някой е предложил да излежи 
твоята присъда и да понесе твоето наказание”! Колко глупаво 
щеше да бъде, ако затворникът каже: „Не, аз не мога да пусна 
това, което съм направил. Искам да остана тук и да продължа 
да страдам. Искам да бъда наказан.” Повечето от нас могат 
лесно да се съгласят, че това би било глупаво и че почти никой 
не би го направил. Въпреки това ние правим същото, когато 
отхвърляме това, което Исус е направил за нас.

Исус стана заместителна жертва за нас – Той пострада и 
беше наказан за нашите грехове. Той беше наранен за нашите 
престъпления. Неговите рани изцелиха нашите рани, но 
това става реалност в живота ни само когато го повярваме и 
оставим миналото да си отиде.

Ние можем да се доверим на Бога за всички свои грешки 
от миналото. Той е способен съвършено да изцелява и да 
спасява (Евреи 7:25). Никой не е прекалено далече за Него, 
така че да не може да бъде достигнат – нито вие, нито хората, 
които може би сте наранили.



 

Т Р И Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Да се научим да живеем според 
вътрешното ни естество

Съразпънах се с Христос и  сега  вече не аз живея, а 
Христос живее в мен; а животът, който сега живея 
в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, 
Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Галатяни 2:20, РИ

Когато приемем Христос за наш Спасител, Той прави 
нещо удивително в нас. Той идва да живее вътре в нас и ни 
дава нова природа и нов дух, дава ни Своите дух и природа. 
Всичко, което Исус е, става част от нашия новороден дух.

Ние получаваме Неговата праведност, Неговия мир, 
Неговата радост и плода на Неговия Дух. Ние сме оправдани 
в Него, изкупени в Него и осветени в Него. Ние имаме ума на 
Христос, на нас ни е простено, ние сме мъртви към греха – и 
това е само началото на всичко, което Божието слово казва, 
че сме и че имаме в Христос.

Някога били ли сте толкова обезсърчени от начина, по 
който са се случили нещата в живота ви, че сте мислили или 
казвали: „Бих искала да имам живота на някой друг”? Точно 
това получавате, когато приемете Исус за ваш Спасител – Той 
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взема стария ви живот и вие получавате Неговия живот. В 
Галатяни 2:20 Павел казва, че е бил съразпнат с Христос и че 
не той вече живее, а Христос живее в него и животът, който 
живее сега, го живее чрез вяра.

Павел живееше един нов живот, такъв, в който се беше 
научил да поставя доверието си в Исус за всичко, вместо да 
се доверява на себе си или на други хора. Той беше разменил 
стария си живот за нов, който живееше в Христос. Ето един 
частичен списък на нещата, които Божието слово казва, че са 
наши в Христос. Буквално това получаваме, когато приемем 
Исус:

• Ние имаме пълнота в Него, Който е глава на всяко 
началство и власт (Колосяни 2:10).

• Ние сме живи заедно с Христос (Ефесяни 2:5).
• Ние сме свободни от закона на греха и на смъртта 

(Римляни 8:2).
• Ние сме далече от угнетяването и няма да се 

страхуваме, защото ужасяването няма да се приближи 
до нас (Исая 54:14).

• Ние сме родени от Бога и лукавият не може да се 
докосне до нас (1 Йоан 5:18).

• Ние сме святи и без недостатък пред Него в любов 
(Ефесяни 1:4; 1 Петрово 1:16).

• Ние имаме ум Христов (1 Коринтяни 2:16; Филипяни 
2:5).

• Ние имаме Божия мир, който никой ум не може да 
схване (Филипяни 4:7).

• Този, Който е по-велик, живее в нас; по-велик е Този, 
Който е в нас, от онзи, който е в света (1 Йоан 4:4).

• Ние сме получили дара на праведност и ще царуваме 
като царе в живота чрез Исус Христос (Римляни 5:17).
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• И много повече от това! (в Приложение II можете да 
откриете още изповеди, които да прокламирате.)

Всички удивителни неща, които стават наши в Христос, 
са много впечатляващи. Ние започваме нашия път с Бога, 
като вярваме, че Неговите обещания са верни и само тогава 

ще преживеем тяхната реалност 
в ежедневието си. Повечето пъти 
хората казват: „Ще повярвам, 
когато го видя”, но Божиите 
обещания трябва първо да се 
повярват. Първо повярвайте 

със сърцето си и после ще видите. Вярата и търпението са 
ключовете, които отключват трезора на Божиите обещания 
(Евреи 6:12).

Да разберем кои сме в Христос е жизненоважно, ако 
искаме изобщо някога да живеем победоносен живот като 
християни. Ние трябва да повярваме, че сме мъртви към 
миналото и да го пуснем да си отиде, като в същото време 
се държим за Исус, докато вървим напред. Нашето минало 
може да има значение за някои хора, които познаваме, но то 
изобщо няма никакво значение за Бога. Той ни вижда като 
нова личност, която не само е умряла с Христос, но също така 
е възкресена за нов живот. Нашата цел би трябвало да бъде 
да се научим да виждаме себе си така, както Бог ни вижда. 
Когато приемем Христос, Той взема нашия грях и ни дава 
Неговата праведност. Бог ни вижда като праведни. Това е 
начинът, по който Той е избрал да ни вижда след като сме в 
Христос (2 Коринтяни 5:21).

Когато приемем Исус, Той не само идва да живее в нас, 
но ние също така сме поставени в Него. Той е в нас и ние сме 
в Него; ние сме направени едно и имаме единство с Него. 

Вярата и търпението 
са ключовете, които 
отключват трезора на 
Божиите обещания.
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Павел казва, че трябва да заякваме чрез нашето единство с 
Него (Ефесяни 6:10).

Ако ние сме в Него, тогава всичко, което притежава Той, 
е на наше разположение. Ние отиваме при Него празни и 
Той ни изпълва. Ако съм празен съд и ме поставят в един 
варел с вода, аз ще бъда изпълнена с водата също като варела. 
Това, което е във варела, е и в мен. Когато ние сме поставени в 
Христос, Той ни изпълва със Себе Си чрез силата на нашата 
вяра в Него.

Многобройни стихове в Писанието говорят за това, че 
ние сме в Христос. Един от тях се намира във Филипяни 3:3, 
където се казва, че нашата увереност трябва да бъде в Христос, 
а не в нашите способности да се изявяваме. Ние се научаваме 
да намираме нашата стойност и значимост в Него, вместо 
в своите собствени дела или в това, което ние можем да 
направим. Увереността е важна и аз посвещавам цяла глава 
на нея по-нататък в книгата, но нека да ви насърча никога 
да не поставяте увереността си в неща, които се клатят. Исус 
е Скалата, от която можем да зависим, а на Него може да се 
разчита напълно!

Депозитът

Ако някой е отишъл в банката и е внесъл няколко 
милиона долара във вашата сметка, вие щяхте да можете да 
теглите от нея до края на живота си. Само си представете 
колко страхотно щеше да е това. Вие бихте били благодарни, 
щастливи и развълнувани и със сигурност нямаше да 
продължавате да свързвате едва-едва двата края, щом имате 
толкова много на ваше разположение. 

Исус е направил депозит във всяко едно от Своите деца. 
Според Писанието Той ни е дал всички неща, необходими за 
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живота и благочестието.

Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всички 
неща, които [са потребни и подходящи] за живота и 
благочестието, чрез [пълното, лично] познаване на Този, 
Който ни е призовал чрез и към Своята собствена слава 
и превъзходство (сила) (2 Петрово 1:3).

Моля отбележете, че ние не преживяваме „всички тези 
неща” – въпреки че в действителност те ни принадлежат – 
освен ако не познаваме лично Него и този вид живот, който 
Той ни е призовал да живеем. Трябва да прибавим нашето 
старание към обещанията и да упражняваме вярата си, за да 
ги видим осъществени в живота си.

Ако някой е внесъл депозит във вашата банкова сметка, 
което споменах по-горе, но вие не знаете, че парите са там, 
тогава очевидно никога няма да теглите от тях. Липсата 
на знание е това, което пречи на Божиите деца да живеят 
истински удивителния живот, за който Исус умря и който 
им подари. Те просто не знаят, че това изобщо е на тяхно 
разположение. Те нямат никаква представа, че могат да 
пуснат миналото да си отиде и никога да не поглеждат 
назад, или че могат да преживеят изцеление на всички рани 
в душата си. 

По същия начин, ако депозитът е направен, но човекът 
е бил мързелив и никога не е отишъл до банката да вземе 
това, от което се нуждае, той също така би живял в недостиг, 
въпреки че всъщност е бил снабден с всичко, от което изобщо 
някога би могъл да се нуждае. 

Исус е направил депозит във вас с всичко, от което изобщо 
някога бихте могли да се нуждаете, като ви е направил 
Негов дом и като е станал вашият дом. Всичко, от което се 
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нуждаем и което желаем, е в Него; Той е в нас и ние сме в 
Него. Моля ви, не пропускайте ползата, която тази истина 
има за цел да ви даде, поради липсата на знание или поради 
това, че сте пасивни по отношение на това да изискате тези 
обещания за себе си. Въпреки че аз знам тези неща повече 
от четиридесет години, все още се изумявам от факта, че Бог 
е избрал да живее в нас и ни е позволил да живеем в Него. 
Каква удивителна привилегия! Ако можете да повярвате в 
това, ще можете и да го имате!

В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в 
мен, и Аз във вас (Йоан 14:20, РИ).

Павел казва на вярващите да спрат да се хвалят за лидера, 
когото следват, и да осъзнаят, че всички неща са техни  
(1 Коринтяни 3:21). С други думи, ние не получаваме това, 
от което имаме нужда, или не получаваме нашата стойност 
и значимост от хората, към които се привързваме, а само от 
това, че сме в Христос и Той е в нас.

Сигурна съм, че това ви звучи добре, но за да може то 
да стане откровение (реалност) за вас, ви препоръчвам да 
размишлявате върху него ежедневно. Мислете и казвайте 
следното: „Аз съм в Христос и Той е в мен. Аз съм Неговият 
дом и Той е моят дом.” Напомняйте си го ежедневно, за да не 
го изгубите от погледа си. След повече от четиридесет години 
изучаване на Божието слово, аз все още си напомням за тези 
удивителни обещания по няколко пъти всяка седмица.

Близко взаимоотношение с Исус

Ние сме поканени да имаме близко взаимоотношение с 
Исус чрез Неговия Дух. Той каза на Своите ученици, че когато 
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си отиде, ще им изпрати друг Утешител, Който да бъде в 
близко взаимоотношение с тях, и това е Неговото обещание и 
към нас (Йоан 16:7). Вие никога не трябва да чувствате, че Исус 
е далече, защото Той е толкова близо до вас, колкото вашият 
дъх и биенето на сърцето ви. Той е във вас. Вие можете да 
Му говорите по всяко време. Той иска да има близко, лично 
взаимоотношение с вас.

Нашето служение наскоро беше домакин на едно събитие 
и аз имах възможността лично да говоря с няколко души. 
Спомням си една жена и нейния съпруг, които и двамата 
се разплакаха пред мен, докато се опитваха да изразят 
какво е направило за тях Божието слово, което съм имала 
привилегията да споделя. Помолих ги да бъдат по-конкретни 
и те и двамата казаха: „Ние имахме само религия и се 
опитвахме толкова силно да следваме всички тези правила 
и разпоредби, и въпреки това винаги сме се чувствали 
като пред провал. Но ти ни научи кои сме в Христос и че 
не се нуждаем от това да търсим къде е Исус, защото Той 
живее в нас”. Бях толкова трогната от техните сълзи и от 
откровеността на тяхното свидетелство. 

Те всъщност споделяха, че са се научили как да живеят 
според вътрешното им естество, което е и основното в тази 
глава. Вместо да се опитват да следват всички правила и 
разпоредби, за да почувстват, че имат някаква стойност, те 
бяха разбрали, че на тях им е дадена стойност поради факта, 
че Исус умря за тях и ги беше направил Негов дом. Те сега 
теглеха ежедневно от депозита, който Той беше вложил в 
тях, и в резултат на това бяха снабдени с всичко, от което се 
нуждаеха. Те имаха увереност, сигурност, сила, праведност, 
мир, радост и т.н. – списъкът може да продължава още. Те 
знаеха, че каквато и нужда да се появи, тя вече е посрещната 
в Исус, така че нямаха никаква причина да живеят в страх. 
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Това също така е и ваше, и мое наследство, както и на всеки 
друг човек, който вярва в Исус.

Като дом на Бога, Той ви е оформил и ви е изваял 
много внимателно и прецизно. В Изход можем да прочетем 
за насоките, които Бог даде на Моисей за изграждането 
и издигането на скинията. Има цели три глави с много 
прецизни детайли, които включват инструкции за всяка 
колона и гнездо, и дори за пръстените, които държат завесите 
на прътовете. Има специфични инструкции за построява-
нето на мястото на милост, рамката на скинията, за вида 
материали, които трябва да се използват за олтара и за всяка 
друга вещ, златните и сребърни облицовки, скъпоценните 
камъни, които да се използват, бродерията, точните мерки на 
всяка вещ и други детайли. Това е много голям и подробен 
списък с детайли. 

Когато четях Изход и стигах до тези глави, аз ги намирах 
за малко трудни и изморителни за ума – да чета един след 
друг детайли цели три глави. Поради това, че съм много 
практична в подхода си към Божието слово и вярвам, че има 
практично послание за нас във всяко нещо, което четем и 
изучаваме, аз попитах Бога: „Какво мога да взема от това и да 
го използвам в моето ежедневие?” Моментално почувствах, 
че Бог ми показва, че щом като Той е бил толкова прецизен 
в инструкциите си за построяването на скинията, аз би 
трябвало да размишлявам колко детайлен и прецизен със 
сигурност е бил Той при създаването и формирането на всяко 
едно от Своите деца. Той е оформил всеки един от нас като 
подходящ дом, в който да може да обитава. Той специално 
се е погрижил, когато ни е създавал, и е бил прецизен към 
всеки детайл на нашите темперамент, талант и способности, 
цвета на косата и на очите ни, цвета на кожата ни, колко сме 
високи и всеки друг детайл в нас. Добрата новина е, че ние 
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не сме грешка.
Поради това, че моят глас е доста нисък като тембър 

за жена, аз изобщо не го харесвах. Аз се шегувах и казвах: 
„Трябва да съм застанала на погрешната опашка, когато 
Бог е раздавал гласовете.” Но, разбира се, това не е вярно; 
и вие също не сте застанали на погрешната опашка. Дори 
ако има нещо, свързано с начина, по който сте оформени, 
и което не харесвате, Бог го харесва и аз ви препоръчвам 
да се примирите с него. Вместо да се чувствате нещастни, 
като си пожелавате онова, което нямате, вземете решение да 
приемете себе си и направете най-доброто, което можете, с 
това, което имате.

Псалом 139 е чудесна глава в Библията, която разкрива 
колко внимателно Бог ни е оформил и създал. Той лично ви 

е създал с Неговата собствена 
ръка в утробата на майка ви 
и вие сте страшно и чудно 
направени. Моля, прочетете 
бавно и изучавайте Псалом 139. 

Размишлявайте върху всичко, което се казва в него, и 
благодарете на Бога за това, че ви е създал. Вие не сте грешка; 
вие сте създадени според Божия удивителен дизайн!

Да даваме добър плод

Исус е лозата и ние сме пръчките, които са вкоренени в 
Него. От нас се очаква да даваме добри плодове, да живеем 
праведно, да ходим в любов към другите, да бъдем мили и да 
бъдем смирени. Ние трябва да имаме мир, радост и търпение 
и да използваме способностите, които Бог ни е дал, за да Му 
служим и да помагаме на хората. 

Бог никога не би изисквал от нас да произведем каквото 

Вие не сте грешка; вие сте 
създадени според Божия 
удивителен дизайн!
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и да е, ако нямаме способността да го направим. Това би било 
ужасно притеснително, ако чувстваме, че трябва да направим 
нещо и сме оставени без необходимото, за да го направим. Бог 
е вложил в нас всички неща, които Той очаква да произведем 
в живота си. Той ги поставя в нас и ние им позволяваме да 
излязат навън. Например, първо Той обикна нас, така че ние 
да имаме способността да обичаме другите (1 Йоан 4:19). Исус 
ни остави Неговия мир (Йоан 14:27), за да може ние да имаме 
мир във всяка ситуация, с която се сблъскваме в живота.

Ако ние живеем, обитаваме и останем в Него и ако 
позволим на Неговото Слово (Исус) да живее, обитава и да 
остане в нас, Божието слово ни обещава, че ще даваме много 
и добри плодове (Йоан 15:5). Когато станем християни, ние не 
започваме пътешествие на приспособяване на поведението, 
а такова пътешествие, на което се учим да живеем с Исус. 
Да живеем, обитаваме и оставаме в Него означава просто да 
общуваме с Него, да се облягаме на Него, да Му се доверяваме, 
да уповаваме на Него, да изучаваме Неговото Слово и да 
говорим с Него за всяко нещо, по всяко време. Той е нашият 
източник на всяко добро и това със сигурност включва добро 
поведение от наша страна. Научете се да живеете според 
вътрешното си естество и вашето поведение ще става все 
повече и повече като това на Исус. Фокусирайте се повече 
върху това кои сте вие в Христос, вместо да се борите да 
приспособите вашето поведение.

Разбира се, ние всички искаме и имаме нуждата да 
видим, че се променяме. Ние, като хора, сме повредени и 
светът е научил повечето от нас на някои лоши навици. 
Учим се да живеем по нов начин и промяната е нещо, което 
всички ние трябва да желаем. Но е много важно да се научим 
да се променяме по правилния начин и да бъдем променени, 
иначе ще прекараме живота си разочаровани и ядосани, 
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чувствайки се като неудачници.
Ние можем да приспособим поведението си до известна 

степен чрез дисциплина и самоконтрол, но не можем да 
променим природата си – само Бог може да направи това 
и Той го е направил. Нашата част е да го повярваме и да 
се научим да черпим от това, което Той е поставил в нас, 
вместо просто „да се опитваме” да бъдем „добри християни”. 
Доверете се на Бог да промени онези неща във вас, които 
трябва да бъдат променени. Продължавайте да вървите към 
усъвършенстването, както правеше апостол Павел. И над 
всичко друго, доверявайте се на Божията благодат да работи 
постоянно във вас, като ви дава възможност да бъдете всичко, 
което Той иска да бъдете. Защото, отделени от Него, не можете 
да направите нищо (Йоан 15:5).

Всичко, от което аз или вие някога ще се нуждаем, е в 
нас – в Христос. Ние сме силни в Него и можем да направим 
всяко нещо чрез Него, Който ни укрепява (Филипяни 4:13).



Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Вие имате всичко, което 
ви е необходимо

Мога да направя всичко [което Той ме е призовал 
да направя] чрез Него, Който ме укрепява и ми дава 
сила [да изпълня Неговата цел – аз съм достатъчно 
способен с Христовата сила; готов съм за всичко и 
мога да се справя с всичко чрез Този, Който ме изпълва 
с вътрешна сила, увереност и мир].

Филипяни 4:13

Поради това, че Бог живее в нас, ние наистина можем да 
направим всичко, което трябва да направим, но често сме 
подвеждани от нашето собствено погрешно мислене. Бог 
казва, че можем, но ако ние мислим и казваме, че не можем, 
тогава наистина няма да можем. Тази глава е предназначена 
да ви припомни колко сте силни в Христос. Никога не 
забравяйте, че това, в което вярвате, ще стане действителност. 
Без значение колко чудесни неща Исус е направил за нас или 
е вложил в нас, те няма да ни помогнат, ако ние не вярваме 
твърдо, че те ни принадлежат. Нека винаги да помним, 
че дяволът е лъжец и че ако вярваме на неговите лъжи, то 
биваме измамени точно като Ева в началото. Да се научим 
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да вярваме и да се доверяваме на Божието слово повече, 
отколкото вярваме в това, което мислим или чувстваме, ще 
окаже влияние върху това дали ще живеем победоносно, или 
ще бъдем победени. 

Като повечето от нас, аз редовно се изправям пред неща, 
които са предизвикателство, и първата ми мисъл често е: Аз 
не мога да направя това. Но втората е: Аз мога да направя всяко 
нещо, което трябва, чрез Христос. Това не означава, че всичко 
което трябва да направя, е лесно, когато повярвам, че мога да 
го направя, но то става възможно. Ние сме инструктирани 
в Божието слово да не ставаме малодушни (Евреи 12:3). Ние 
не трябва да мислим, че не сме способни да направим това, 
което Бог ни води да направим. Нашите мисли се превръщат 
в наше поведение, така че, ако си мислим, че не можем да 
направим нищо, то тогава ставаме толкова слаби, че вече 
наистина не можем.

Вие сте по-силни, отколкото може би си мислите, че сте. 
Можете да направите всичко, което трябва да направите в 
живота, но чрез Христос. В Божието слово се казва, че вие сте 
повече от победители чрез Него, Който ви обича (Римляни 
8:37). Отбележете, че това е „чрез Него,” а не чрез вашата 
собствена решителност. Ние трябва да бъдем решителни и 
да откажем да се предадем, но и най-голямата решителност 
накрая ще изчезне, ако не черпим постоянно от Божията 
сила, която е в нас.

Какво означава да бъдем „повече от победители”? 
Вярвам, че означава, че можем да живеем с увереност, че ще 
победим във всяка битка, с която се сблъскваме, още преди 
да е започнала. Не трябва да чакаме да видим колко голям е 
проблемът, преди да решим какво ще се случи накрая. Много 
неща са невъзможни за нас, но нищо не е невъзможно за Бога!

Когато съм наистина уморена, след като съм хванала 
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някакъв вирус, от който едва се възстановявам, и преглеждам 
колко ми е натоварен графикът за пътуване, както и някои 
срещи, които никак няма да бъдат вълнуващи, аз не съм по-
различна от другите – изкушавам се да си мисля и да говоря: 
„Просто не мога да направя всичко това”. Винаги, когато 
приложа тези принципи, които споделям с вас, в собствения 
ми живот, те действат безотказно. Накрая имам сили и 
способности да направя всичко, което трябва – чрез Христос. 
Може да не съм въодушевена за всяка част от задълженията 
ми, но ги върша – побеждавам ги!

Ако Бог е откъм нас, кой [може да бъде] против нас? 
[Кой може да ни бъде враг, ако Бог е на наша страна?]
Но във всичко това ставаме повече от победители и 
печелим изключителна победа чрез Този, Който ни е 
възлюбил (Римляни 8:31,37).

Вие не сте слаби – вие сте силни!

Дяволът се наслаждава, когато ни кара да мислим, че 
сме слаби и неспособни, но истината е, че имаме на наше 
разположение цялата Божия сила. Ние може да сме слаби 
сами по себе си, но Неговата сила се показва най-ефективно 
в нашите слабости, когато уповаваме и разчитаме на Него. 

Павел се опитваше да се справи с голям проблем в живота 
си, който наричаше „трън в плътта” (2 Коринтяни 12:7). 
Ние всички имаме такъв понякога: някой човек или 
нещо, което просто не си отива, или е болезнено и голямо 
предизвикателство, или и двете. Павел умоляваше Бог да 
го махне от него, но вместо това Бог му каза, че ще му даде 
силата да го издържи.
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Три пъти виках към Господа и [Го] умолявах за това, 
ако може да се отмахне от мене; но Той ми каза: Моята 
благодат (моето благоволение, любов, благост и милост) 
ти е достатъчна [достатъчна срещу всяка опасност и тя е, 
която ти дава сили да понесеш проблема мъжествено]; 
защото Моята сила и мощ се усъвършенстват (стават 
изпълнени и завършени) и показват себе си най-
ефективно в [твоята] слабост (2 Коринтяни 12:8–9).

Ако Бог просто премахне всички трудности от живота ни, 
няма да имаме никаква нужда от Него в нашето ежедневие. 
Бог показва силата Си във всяка една слабост при всеки от нас. 
Той иска да имаме нужда от Него. Той иска да бъде търсен. 
Иска ние да вярваме, че можем да направим всичко, което 
трябва, чрез Него.

Въпреки че моята майка вярваше в Бога, тя не знаеше 
как да уповава на Него и как Той да бъде нейна сила. Тя 
не се конфронтира в ситуацията с баща ми в нашия дом 
и позволи на кръвосмешението да продължи, защото си 
мислеше, че е неспособна да се грижи за мен и за брат ми 
без него. Тя не беше силна жена, защото виждаше себе си 
като слаба и неспособна. Ако виждате себе си като слаб човек, 
ще позволявате на хората да злоупотребяват с вас и винаги 
ще заемате задно място в живота. Ние не можем да живеем 
чудесния живот, за който Исус умря и който ни даде, освен 
ако не вярваме, че сме силни в Него. 

Онези от нас, които имат нужда от изцеление за 
наранената си душа или от възстановяване от трагични неща, 
които са им се случили, трябва да повярват, че ние сме силни, 
а не слаби. Много пъти по време на вашето изцелително 
пътуване вие ще бъдете изкушени да си мислите, че просто 
нямате сили да се противопоставите на тези проблеми, на 
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които трябва да се противопоставите, и ще бъдете прави. Сами 
по себе си вие сте твърде слаби и не сте достатъчно силни 
да го направите, но Бог не е слаб. Той е силен. Ако черпите 
от Неговата сила, вие ще можете да преминете през всичко, 
ако не се колебаете, не сте малодушни и ако не се откажете. 
Моята майка можеше да има хубав живот, също както и аз и 
брат ми, ако тя беше повярвала в тази много важна истина.

Псалмистът Давид казва: „Душата ми се топи от тъга; 
укрепи ме според словото Си” (Псалом 119:28). Исая казва: „Той 
дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните” 
(Исая 40:29), и „Онези, които се надяват и чакат Господа, ще 
подновят силата си. Те ще се издигнат с крила като орли, ще 
тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат” 
(Исая 40:31).

Павел казва: „Заяквайте в Господа и в силата на Неговото 
могъщество” (Ефесяни 6:10). Псалмите съдържат многобройни 
стихове, които непрекъснато повтарят: „Бог е моята сила”. 
Един от любимите ми стихове е: „Но Ти, Господи, не се 
отдалечавай. Ти Си моята сила; побързай да ми помогнеш” 
(Псалом 22:19).

Когато се чувстваме слаби – а ние всички се чувстваме 
така понякога – моментално трябва да отворим Писанието и 
да почерпим сила от Божието слово. Още по-добре би било, 
ако сме изучавали Библията достатъчно дълго и сме научили 
наизуст стихове, които да ни помогнат по всяко време, без 
дори да имаме нужда да ги търсим в Библията. Ако сме 
вложили Словото в себе си, Святият Дух ще го извади от 
нас на точното време, в което се нуждаем от него. Той ни 
припомня Словото (Йоан 14:26).

Опитвате ли точно сега да се справите с нещо в живота 
си, което чувствате, че не можете да преодолеете? Мислили 
ли сте, че просто не можете да го направите, или че тази 
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ситуация просто ви идва в повече? Ако е така, нека тези 
стихове от Писанието да ви помогнат да мислите по начина, 
по който Бог иска да мислите. Повярвайте, че когато сте с 
Христос, вие можете да направите всичко, което трябва в 
живота си.

Ние можем да водим битка, защото Божието слово е 
оръжие. Всяка мисъл за слабост и неспособност от сорта на 
„аз не мога да го направя”, която идва към нас, може да бъде 
отхвърлена, когато размишляваме върху Божието слово и 
го изповядваме. Насърчавам ви да си изградите навика да 
разсъждавате върху Божието слово. Това означава да мислите 
или да размишлявате върху нещо, да го обмисляте или 
осъзнавате и да говорите Божието слово. 

По-велик е Този, Който е във вас

Ние наистина сме слаби и неспособни в много отношения, 
но Бог, Който е по-велик, живее в нас. Вие имате всичко 
необходимо, за да направите това, което трябва да направите! 
Не трябва да се страхувате в нито една ситуация. Дори да 
не знаете какво ще се случи, колко трудни могат да станат 
нещата, колко време може да мине преди да дойде вашата 
победа или какво да направите – Бог знае, а Той живее 
във вас! Той ще ви води във всяка ваша стъпка по пътя, 
ако продължавате да поставяте вярата си в Него. Нека да се 
научим да живеем със съзнанието, че „Бог живее вътре в 
нас”. Напомняйте си ежедневно, че Бог живее във вас. Той е 
близо до вас по всяко време и винаги е готов да ви помогне.

Мислете за обещанията в Божието слово, свързани с 
това кои сте вие в Него и какво можете да направите чрез 
Него, докато това стане част от представата ви за самите вас. 
Недейте само да ходите на църква веднъж седмично или 
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да четете ежедневни духовни размишления по пет или по-
малко минути на ден и да си мислите, че това е достатъчно, 
за да можете да живеете като повече от победители. Ние 
трябва да се научим да се идентифицираме с Христос по 
всяко време. Ние умряхме с Него и сме възкресени с Него за 
един нов, изпълнен със сила живот, в който сме победители. 
Ние сме Божият дом и Той е нашият дом. Вие имате всичко 
необходимо, за да направите всичко, което трябва!

Аз изобщо не харесвам слабостта. Сигурна съм, че това е 
така, отчасти защото съм преживяла лично какво причини 
слабостта в манталитета на майка ми и какво причини на 
брат ми и на мен. Но също и защото знам какъв щеше да 
бъде животът ми, ако не се бях 
научила да вярвам, че по-велик 
е Този, Който е в мен, отколкото 
този, който е в света (1 Йоан 4:4). 
Моля ви, наистина да сте наясно 
какво мислите за себе си и как се 
чувствате по отношение на своите способности. Това, което 
вярвате за себе си, е много по-важно, отколкото това какво 
вярват другите за вас. Научете се да вярвате това, което Бог 
казва за вас, и за това какво можете и какво не можете да 
направите. 

Тази анонимна история от уеб-страницата PassItOn.com 
наистина ми въздейства:

Преди няколко години, когато бях около десетгодишен, 
дядо ми беше на смъртно легло и ние се подготвяхме 
да си тръгнем от болницата, без да знаем, че това е 
последния път, когато ще го видим. Един по един всички 
ние (да, цялото ни голямо семейство се бяхме скупчили 
до прозореца на стаята) отивахме и се сбогувахме с него. 

Това, което вярвате за 
себе си, е много по-важно, 
отколкото това какво 
вярват другите за вас. 
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Когато дойде моят ред, аз се наведох към него да го 
прегърна и докато се навеждах, той прошепна в ухото 
ми: „Ти ще бъдеш велик човек”. Уплашен от това, което 
можеше да му се случи, аз се разплаках на тръгване от 
болницата, обаче започнах да си мисля за думите му.
Тези думи ме вдъхновяват и до ден днешен, подтиквайки 
ме да полагам всички усилия, за да бъда великият човек, 
който дядо ми знаеше, че мога да бъда. Той ми беше дал 
силата и куража да бъда възможно най-добрият човек, 
който мога да бъда, и да търся хората, които могат да ми 
помогнат това да се случи. Очаквам с нетърпение един 
ден да изпълня неговата надежда, като работя някъде в 
областта на здравеопазването и като помагам на другите 
така, както той помогна на мен. Благодаря ти, дядо!

Ако този човек можеше да се повлияе толкова силно в 
положителна посока от това, което е казал дядо му, колко 
повече ние можем да се повлияем от това, което казва Бог? 
Когато бях малко момиче на девет или десет години, си 
спомням как си лежах в леглото и си мислех: Някой ден ще 
направя нещо велико! Нямах никаква причина да си мисля 
това, като се има предвид какво се случваше в живота ми по 
онова време, но сега осъзнавам, че тези мисли започнаха да се 
вмъкват в ума ми чак след като приех Христос за Спасител на 
деветгодишна възраст. Когато Исус влезе, слабостта излиза.

Тези мисли, които имах да направя велики неща, бяха 
краткотрайни. Те излизаха от ума ми толкова бързо, колкото 
влизаха. На тази млада възраст не знам какво съм си мислила 
за възможността изобщо някога да преодолея болезнените 
обстоятелства в моята ситуация. Аз просто се опитвах да 
оцелея по онова време. Обаче, веднъж след като започнах да 
изучавам Божието слово, да Му се доверявам и да вярвам в 
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Неговите обещания, аз си спомних тази мисъл, която имах 
като малко момиче. Без Бога нещата, които правя днес, 
никога нямаше да се осъществят, но заедно с Него всичко е 
възможно – не само за мен, но също така и за вас. Ще вземете 
ли решение днес да повярвате в това?

Независимо дали имате дете със специални нужди, дали 
сте самотен родител, или се грижите за възрастни родители, 
с които е трудно да се справяте, дали сте загубили работата си 
заедно с пенсионните вноски, за които сте плащали двадесет 
години, искам да ви уверя, че не сте сами и че можете да 
направите всичко, което е необходимо. Вие сте по-силни, 
отколкото си мислите!

Ако сте били малтретирани по неописуем начин и 
душата ви е наранена, и усещате, че раните ѝ не са затворени, 
а кървящи язви – вие сте повече от победители чрез Христос, 
Който ви обича. Вие може и да не се чувствате така точно сега, 
но ако започнете да го вярвате, накрая вашите чувства ще 
догонят вашата вяра. Насърчавам ви да не прекарвате нито 
ден повече, чувствайки се безпомощни, слаби и неспособни. 
Гледайте на себе си като на специално, добре екипирано дете 
на Бога, което има всичко необходимо да направи това, което 
трябва да бъде направено.

Вие не сте просто човек, който оцелява

Ние често чуваме хората да казват, че те са жертва на 
насилие или че са оцелели при малтретиране, но вие сте 
много повече от това. Вие сте победител!

Кой е този, който побеждава света, ако не е този, който 
вярва, че Исус е Божият Син? (1 Йоан 5:5)
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Вярвам, че докато гледаме на себе си като на жертва, 
ние ще продължаваме да се чувстваме като жертва и често 
ще бъдем огорчени и обидени заради миналото си. Когато 
обаче сме в Христос, нашето минало не трябва да определя 
нашето бъдеще.

Също така вярвам, че ако гледаме на себе си като на 
хора, които просто оцеляват, това ще ни кара да мислим, 
че сме като едва измъкнали се от трагедия, вместо силни и 
победители. Аз никога не гледам на себе си като на жертва 
на кръвосмешение или като на оцеляла от него. Аз съм ново 
създание в Христос, както и вие, ако вярвате в Исус.

Начинът, по който виждаме себе си, и това в какво 
вярваме са изключително важни. Има хубава история за 
млад мъж, който загубил работата си и всичките си пари. Той 
седнал на една пейка в парка и се чувствал много потиснат 
и без никаква надежда, когато един възрастен господин 
го забелязал и го попитал защо е толкова тъжен. Човекът 
разказал историята си, а възрастният господин веднага 
извадил чековата си книжка, написал му чек и казал: „Ще те 
посетя на същото място след една година и дотогава ти ще 
си изкарал достатъчно пари, за да ми върнеш заема”. Когато 
погледнал чека, той видял, че там било написано половин 
милион долара и подписано с името Джон Рокфелер, който 
по онова време бил един от най-богатите в света.

Човекът поставил чека в сейфа си и въпреки че не го 
осребрил, това му дало увереност да повярва, че не трябва 
да се страхува да започне отначало. Той отново започнал да 
прави бизнес и да изкарва пари, като винаги бил наясно, че 
имал онзи чек в сейфа си, ако му потрябва.

Годината минала и дотогава вече имал достатъчно пари 
и бил нетърпелив да върне чека на човека, който му бил 
помогнал. Той се върнал в същия парк, седнал на същата 
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пейка и зачакал. Скоро видял възрастния господин да 
приближава, но придружен с медицинска сестра. Човекът 
изглеждал съвсем неотзивчив към по-младия мъж, който 
държал оригиналния чек, опитвайки се да му го даде. 
Сестрата взела чека, погледнала го и казала: „O, това не е 
добре. Той е объркан през повечето време. Често си мисли, 
че е Рокфелер, но не е.”

Младият мъж успял, защото повярвал, че има това, 
което е необходимо в банката, и може да тегли от него по 
всяко време. Дори онова, което имал, да не било реално, той 
си мислел, че е реално, и това му помогнало да преодолее 
загубата си.

Онова, което ние имаме, е много повече. Ние действително 
имаме нещо в банката, така да се каже, защото имаме Исус, 
Който живее в нас и можем да живеем без страх и да вършим 
велики неща, защото можем да теглим оттам всеки път, 
когато се нуждаем от нещо. Ако ви е нужна помощ, можете 
да изтеглите. Ако ви е нужен мир, можете да изтеглите. Ако 
ви е нужна мъдрост или сила, или творчество, изтеглете си. 
Никога не можете да направите прекалено много тегления, 
защото това, което имате на разположение в Исус, няма 
лимит. Той винаги е повече от достатъчен за всяка нужда, 
която имаме. 

Искам да кажа следното, завършвайки тази глава: Можете 
да направите всичко, което трябва, чрез Христос, Който е 
вашата сила. Вие не сте слаби; вие сте силни. Вие сте повече 
от победители чрез Исус. Вие сте тези, които побеждават!
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Пречки пред изцелението

И ще се каже: „Изравнете, изравнете, пригответе 
пътя! Премахнете спънките от пътя на Моя народ.”

Исая 57:14, РИ

Когато сме наранени, ние не само трябва да искаме да 
бъдем изцелени, но трябва да желаем и да бъдем готови да 
сме абсолютно откровени със себе си. Истината ни прави 
свободни (Йоан 8:32), но да се изправим пред истината 
невинаги е лесно. Ние развиваме много начини да се крием 
от истината и те стават препятствия и пречки пред нашето 
изцеление.

Аз не бях причината за моето нараняване и исках да бъда 
изцелена, но в крайна сметка трябваше да осъзная, че въпреки 
моето желание за изцеление, не се справях с пречките, които 
трябваше да бъдат премахнати. Когато Исус се срещна с един 
човек, който имаше огромна нужда от изцеление на раните 
си, след като бе страдал в продължение на тридесет и осем 
години, Той го попита дали е сигурен, че иска да оздравее 
(Йоан 5:6). Това изглежда странен въпрос, в който липсва 
състрадание, но не е така. Не се изисква никакво истинско 
усилие в това да желаем нещо, но постигането на това, което 
някой желае, често изисква преодоляването на много големи 
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пречки, които стоят на пътя към победата. Нищо от това, 
което си струва да имаме, не се придобива лесно без усилия 
или решителност; следователно, ако вие имате наранена 
душа, която желае изцеление, аз трябва да ви попитам дали 
наистина искате да оздравеете.

Моля се да кажете „да“ и наистина да го имате предвид, 
защото колкото и дълго или болезнено да е вашето пътуване 
на изцеление, радостта от това да бъдете свободни накрая 
си струва. В някакъв момент всеки човек с наранена душа 
трябва да избира между това да остане опустошен и това да 
бъде изцелен и напълно възстановен.

Просто защото някой ви е хвърлил в ямата на нещастието 
не означава, че вие трябва да останете там през останалата 
част от живота си. Бог е готов да ви помогне. Вие готови ли 
сте да оздравеете?

Той ме извади от ужасната гибелна яма [яма на бъркотия 
и разруха], от тинята и калта (пяна и слуз), и постави на 
скала нозете ми, укрепи стъпките ми и утвърди делата 
ми (Псалом 40:2).

Бог е обещал да ни помогне, но ние сме партньори с Бога 
в нашето изцеление и ще трябва да извършим своята част. 
Бог невинаги магически ни избавя от нещата, които пречат 
на пътя ни, но Той винаги ни дава способността и силата да 
им се противопоставим, ако искаме да го направим.

Пречката с пренебрегването на проблема

Първото препятствие, с което ще трябва да се справим, 
е пренебрегването – да избягваме или да пренебрегваме 
реалността, надявайки се, че ако не обръщаме внимание на 
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проблемите си достатъчно дълго, те ще си отидат от само 
себе си. Когато си тръгнах от вкъщи на осемнадесетгодишна 
възраст, си мислех, че съм оставила всичките си проблеми 
зад себе си. В края на краищата баща ми не можеше да ме 
насилва повече, защото не живеех в къщата му, нали така? 
Всъщност това не беше вярно. Макар че той не можеше повече 
да ме малтретира сексуално или емоционално, ефектът 
от това, което беше направил, щеше да продължава да ме 
измъчва толкова дълго, колкото задържах болката погребана 
в себе си и отказвах да се справя с резултата от това, което 
съм преживяла. Може да сте чували твърдението, че нашите 
тайни ни разболяват и това определено беше самата истина 
в моя живот. Аз напуснах дома и бързо се ожених за първия 
млад мъж, който прояви някакъв интерес към мен, поради 
страха, че никога няма да бъда обичана от никого другиго. 
Но това взаимоотношение се превърна в още пет години 
емоционално насилие.

След като се разведох с него, аз се срещнах и се ожених 
за Дейв Майер и той наистина ме обичаше, но аз бях толкова 
наранена, че отблъсквах всяко усилие, което той правеше да 
ми покаже любовта си. Бях подозрителна към мъжете изобщо, 
бунтувах се срещу всеки вид мъжка власт, бях несигурна, 
което ме правеше жадна за това другите хора постоянно да 
изразяват и да ми показват, че съм приета и ценна за тях. 

Когато хората не ме караха да се 
чувствам по начина, по който си 
мислех, че трябва, аз се ядосвах 
и ми беше много удобно да 
обвинявам всеки, който не ми 

даваше онова, което исках. И това беше само началото на 
проблемите, които имах в моята личност. Те ми пречеха да 
изграждам смислени и любящи взаимоотношения. Имах 

Игнорирането на един 
проблем никога не го  
раз решава.
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дълбоко погребани тайни в душата си, които не можеха да 
бъдат изцелени, защото аз избягвах необходимостта да се 
справя с проблемите. Игнорирането на един проблем никога 
не го разрешава.

Мислех си, че когато избягам от проблемите си, както 
когато се изнесох от бащината къща или когато се разведох 
с първия ми съпруг, аз бих могла да потисна спомените 
си от това, което се беше случило, и просто да продължа 
напред в живота, но болката, която погребваме жива, никога 
не умира. Тя просто продължава да ни наранява, докато не 
позволим на Бог да ни помогне да я изкопаем и да се справим 
с нея. След като бях женена за Дейв от около пет години, 
ние отидохме на семинар в нашата църква, където жената, 
която поучаваше, сподели свидетелство за баща си, който я 
малтретирал сексуално. Ако знаех, че това ще бъде темата, 
съмнявам се, че щях да отида. Но аз не знаех, така че ето 
ме там, слушайки за неща, които извадиха моята собствена 
болка на повърхността.

По онова време вече бях споделила с Дейв, че баща ми 
ме е насилвал сексуално, но не го бях споделила по такъв 
начин, който щеше да помогне за изцелението ми. Споделях 
миналото си по-скоро като начин за извинение на настоящото 
ми поведение, отколкото за нещо друго. Отношението ми 
беше: Не мога да спра да се държа така, защото съм била 
малтретирана. Дейв искаше да получа помощта, от която 
се нуждая, така че ми донесе една книга, която тази жена 
беше написала. На следващия ден аз я отворих и след като 
прочетох две-три страници, я захвърлих на другия край на 
стаята и казах на висок глас (когато нямаше никой вкъщи): 
„Аз няма да прочета това!”

Само като прочетох някои интимни детайли на 
причиненото от баща ѝ, това извади на повърхността 
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чувства и болки, които бях погребала и се бях опитала да 
забравя, но очевидно те бяха все още живи в душата ми. 
Всеки път, когато нещо се случваше, което ги караше да 
излязат на повърхността, аз отново ги натисках надолу и се 
опитвах да продължа напред в живота. Така пренебрегвах 
преодоляването на препятствията, които трябваше да 
се премахнат, за да живея живот, на който да мога да се 
наслаждавам. Отново и отново аз успешно избягвах да се 
справя с корена на моите проблеми, но те винаги излизаха 
на повърхността и аз продължавах да бъда нещастна.

Този път беше различно

Сравнително бързо осъзнах, че този път беше различно 
и че не мога повече да се опитвам да пренебрегвам миналото 
си. Аз бях помолила Бог да се заеме с живота ми и да ми 
помогне да бъда човекът, който Той искаше да бъда. Обаче 
не осъзнавах, че щеше да се изисква от мен да се изправя 
лице в лице с миналото си, вместо да продължавам да бягам 
и да се крия от него. Аз чух две думи, които бяха казани в 
духа ми нежно, но категорично. Бог просто каза: „Време е”. 
Нямах нужда Той да ми обяснява какво има предвид, защото 
моментално разбрах, че Той ми казва, че трябва да се изправя 
лице в лице с миналото, за да мога да продължа напред. Беше 
дошло времето да премахна първото препятствие от пътя.

Ние бягаме от проблемите си по много и различни 
начини. Когато Йона не искаше да направи това, което Бог 
му беше казал, той буквално избяга в обратна посока на тази, 
на която му беше казано да отиде. Йона попадна в някои 
много трудни и неудобни обстоятелства, докато накрая не 
тръгна в посоката, която Бог му беше дал (Йона 1–3 гл.). Ако 
бях избрала да пренебрегна двете думи, които Бог говореше 
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на сърцето ми по онова време, аз все още щях да бъда в ямата 
на отчаянието с цялото си нещастие. За щастие, аз реших 
да последвам Бога, вместо собствените си чувства, и така 
започна моето пътуване на изцеление.

Ако досега винаги сте бягали от миналото си и желаете 
да бъдете изцелени в душата си, нека да ви кажа същите 
думи, които ми каза Бог: Време е! Време е да се научите как 
да общувате със себе си честно и да спрете да обвинявате 
миналото си за всички настоящи проблеми, които имате. 
Нашето минало определено може да бъде причината за това 
да се държим недостойно, но не трябва да позволяваме това 
да ни стане извинение, за да си 
останем такива. Погребаните 
чувства си имат собствена сила. 
Те са живи и постоянно оказват 
лошо влияние върху нас, докато 
не се конфронтираме и не се 
справим с тях. Без значение колко дълбоко сме ги заровили 
в душата си, те ще се изявят по някакъв начин рано или 
късно. Те никога няма просто да изчезнат. Ние трябва да се 
справим с тях.

Да се изправим пред реалността

Един наранен човек може да изгуби години от живота 
си, а някой – дори целия си живот, опитвайки се да получи 
нещо от някого, което този някой просто не знае как да 
му даде. Аз исках да имам родители, които наистина ме 
обичат, но трябваше да се изправя пред реалността, че те 
си имат собствени проблеми и просто не знаят как да ме 
обичат. Един ден се погледнах в огледалото в цял ръст и 
казах: „Родителите ми никога няма да ме обичат по начина, 

Не трябва да позволя-
ваме нашето минало да 
стане извинение за нас 
да си останем такива.
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по който искам”. Спомням си, че преживях някаква свобода, 
докато се отдалечавах от огледалото. Това да се изправя пред 
тази реалност и да реша, че повече няма да се разочаровам, 
искайки да имам нормални и обичащи родители, донесе 
облекчение в душата ми. Човек би си помислил, че да се 
изправя лице в лице с този факт би било болезнено, но това 
всъщност ми помогна. Нищо не е по-стресиращо от това да 
се опитваме да получим нещо от някого, което той няма и 
никога няма да ни даде. 

Беше време за мен да повярвам в Божието обещание, 
че въпреки че баща ми и майка ми са ме изоставили, Той 
ще ме осинови като Негово собствено дете (Псалом 27:10). 
Въпреки че Бог може да не ви даде нещата, които желаете, 
Той ще ви даде нещо дори по-добро, ако Му се доверите. Бог 
не може да накара родителите ми да ме обичат, защото Той 
дава на всеки от нас свободна воля, но ако аз бях готова да се 
изправя лице в лице с истината за тях и болката, която са ми 
причинили, и да не се огорчавам от това, тогава Той щеше да 
ми даде Неговата любов и да ме приеме. Той щеше да бъде 
много повече от мой Баща и моя Майка, и моя Сестра, и мой 
Брат, и Приятел, и всичко останало, от което изобщо някога 
може да се нуждая. А Бог иска да направи същото и за вас.

Да се изправим лице в лице с миналото не означава, 
че трябва да се фокусираме върху него прекомерно, защото 
това може да бъде много разрушително. Бог иска ние да се 
изправим срещу миналото и да продължим напред. Когато 
Бог обръща внимание на различни неща в сърцето ви и 
ви показва, че е дошло време да се справите с нещо, не го 
отлагайте прекалено дълго. Молете се за това, простете на 
всеки, на когото трябва да простите, и после пуснете всичко 
и го оставете в миналото. Може би това е решение, което 
ще трябва да вземате многократно, но всеки път, когато го 
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правите, вие ще преживявате все повече свобода от болката 
на вашето минало.

За щастие, нашият Господ не ни натоварва прекалено, 
като ни показва едновременно всички неща, с които 
трябва да се справим. Той е удивителен Съветник, който 
е благ и милостив, и винаги ни дава благодатта (силата и 
способността) да направим това, което иска от нас.

Да се изправим пред истината е болезнено и поради тази 
причина много от нас го избягват, но да не се изправим пред 
нея е дори още по-болезнено. 
Често казвам, че има два вида 
болка, между които можем да 
избираме: болката от това да 
продължим напред и болката от 
това да си останем там, където 
сме. Въпреки че да се изправим 
пред истината и да продължим 
напред е болезнено, това поне е такъв вид болка, която ни 
позволява да напредваме и определено е за предпочитане 
пред постоянната болка, която никога не спира. 

Колкото и да ни е трудно да се изправим пред истината 
за онова, което другите хора са ни причинили, често е дори 
по-трудно да се изправим пред истината за това, което ние 
сме направили погрешно. Това е особено валидно в някои 
случаи. Например, едно нещо е да се изправим лице в лице 
с факта, че човекът, за когото сме се женени, ни е изневерявал 
и отхвърлил, но може да бъде дори по-трудно, ако истината 
е, че ние сме изневерявали и поради това сме унищожили 
брака си. 

Какво, ако някой е в затвора за убийство, а сега се опитва 
да изгради взаимоотношения с Бога и да намери изцеление 
от миналото си, въпреки че изглежда ще прекара остатъка 

Има два вида болка: 
болката от това да 
продължим напред и 
болката от това да  
си останем там,  
където сме.
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от живота си в затвора? Възможно ли е такъв човек да бъде 
свободен? Да, човек може да бъде свободен в душата и в духа 
си, дори докато прекарва живота си в затвора. Всъщност съм 
виждала мъже и жени в затвора, които са по-свободни от 
някои мои познати, които живеят в обществото. Истинската 
свобода е вътре в нас, а не около нас.

Ние никога не трябва да се страхуваме да се изправим 
пред истината за нашите грехове и да помолим Бога и хората, 
които сме наранили, да ни простят. Това действие никога 
не е имало за цел да ни натовари с вина и осъждение, а по-
скоро да ни направи свободни. Осъзнавайки колко много 
ни е простил Бог и величието на Неговата милост, ние се 
приближаваме по-близо до Него. Наистина Неговата благодат 
е удивителна!

Баща ми се покая от греховния си живот и прие Исус в 
сърцето си на осемдесет и три годишна възраст и дори след 
всички ужасни и болезнени неща, които беше причинил 
на мен и на много други хора, мога да кажа, че знам със 
сигурност, че Бог напълно му е простил. 

Псалмистът Давид – човек, който беше изключително 
близо до Бога – извърши прелюбодейство и убийство и в 
продължение на една година бягаше от действията си, като 
пренебрегваше това, което беше направил и последствията 
от него. Накрая, след като беше изобличен от пророк Натан, 
Давид искрено се покая (2 Царе, 12 глава). Част от покаянието 
е честно да се изправим пред собствените си действия и да 
си признаем, че сме ги извършили, както и техния ефект 
върху всички замесени.

Давид признава, че преди да изповяда греха си (да 
се изправи лице в лице с истината), той се чувстваше все 
едно костите му бяха изхабени и пъшкаше ден и нощ. 
Това звучи като човек, нещастен в душата си. Давид беше 
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царят; той можеше да направи всичко, което поиска, и да 
отиде навсякъде, където поиска, и въпреки това той не 
беше свободен, докато не се изправи пред истината и не пое 
отговорност за действията си (Псалом 32:3–4). Но след като 
той призна греха си и се изправи пред истината за всичко, 
което беше направил, Бог веднага му прости и беззаконието 
и вината му бяха премахнати (Псалом 32:5).

Давид помоли Бога за милост и заяви, че осъзнава 
престъплението си. Той не се криеше и не бягаше повече 
(Псалом 51:1–3). Той каза, че Бог желае истина във вътрешния 
ни човек (Псалом 51:6). Да се изправим пред истината – 
независимо дали това ще бъде истината за нещо, което ни 
е причинено, или нещо, което ние сме направили на някой 
друг, или срещу Бога – това е ключът към изцелението на 
душата ни и към това да бъдем свободни от миналото си.

Няма такова нещо, което да не може да ни бъде простено. 
Няма такъв грях, който да е прекалено голям за Бога и Той 
да не може да ни прости. 

Там, където грехът се преумножава и изобилства, 
благодатта (Божията незаслужена милост) го надминава 
и се преумножава, и преизобилства още повече 
(Римляни 5:20).

Божията благодат – Неговата незаслужена милост – е 
по-велика от всеки грях, който ние или някой друг изобщо 
можем да извършим. 

Пречката на обвинението

В моя живот тази пречка беше голяма – да обвинявам 
другите за моето нещастие и проблеми. Обвинението 



170 ИЗЦ ЕЛ ЕН И Е Н А Ж ЕНСК АТА Д У Ш А

само по себе си е метод, чрез който бягаме от реалността. 
Докато обвиняваме някого или нещо за нашето собствено 
лошо поведение, ние никога няма да се освободим от него. 
Всички трябва да поемем отговорност за поведението си. Да 
признаем, че това е нашето поведение и да станем отговорни 
за действията си, така че Бог да може да ни освободи.

Аз се ядосвах всеки път, когато не получавах това, което 
искам и обвинявах другите, мислейки си, че ако те просто 
направят това, което искам да направят, тогава аз няма да 
се ядосвам. Сега, когато си мисля за това, осъзнавам колко 
глупаво е било, но по онова време то беше просто един 
механизъм, който бях развила и който ми помагаше да 
избягам от собствените си проблеми.

Играта на обвинения започна в Едемската градина 
(Битие 3 гл.) и оттогава никога не е преставала. Може да бъде 
много интересно да наблюдаваме колко често ние, също като 
другите, избягваме да поемем отговорност за грешките и 
поведението си, като обвиняваме.

Ако аз се спъна в тъмното в килима, мога да обвиня Дейв, 
че не е оставил лампите светнати. Ако Дейв почти се блъсне 
в някого, който кара на заден ход, излизайки от паркинга, 
винаги грешката е на този някой за това, че не внимава в това, 
което прави. И така списъкът на нещата, за които обвиняваме 
другите хора, продължава и в повечето случаи ние го правим, 
без дори да осъзнаваме какво правим. Обвинението бързо се 
превръща в извинение за нас, като човешки същества, да не 
поемаме отговорност за нашите собствени действия. 

Неща като това да се спънем в килима или почти да 
ударим някого, който кара на заден, излизайки от мястото си 
на паркинга, са само малки примери, и въпреки че може да 
не са причина за големите проблеми в живота ни, те ни карат 
да се държим по такъв начин, че да не виждаме истината за 
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своето поведение. Повечето от нас имат по-големи проблеми 
от килимите и паркоместата, с които трябва да се справим, 
така че нека всички да си обещаем да се изправим пред 
истината и да се наслаждаваме на свободата, която Бог ни 
дава в резултат на това. Ако просто кажем: „Беше изцяло моя 
грешка и съжалявам, че я направих”, това ни освобождава и 
обогатява нашите взаимоотношения.

Пречката на извиненията

Да си намираме извинения за погрешното си поведение 
е основна пречка пред нашия напредък, а всъщност трябва да 
им се противопоставим и да ги преместим от пътя си. Веднъж 
чух, че извиненията са оправдания, изпълнени с лъжи. С 
други думи, нашите извинения извиняват поведението ни 
като резултат от това, че лъжем себе си за това какво сме 
направили и защо сме го направили. Джордж Вашингтон 
Карвър казва: „Деветдесет и девет процента от провалите 
идват от хора, които имат навика да си намират извинения.”21

Сигурна съм, че сте чували фразата: Това е само едно 
празно извинение. И точно такива са нашите извинения. Те 
нямат никаква истина в себе си и нямат никаква тежест пред 
Бога. Ние ще открием истинската свобода, ако се научим 
просто да казваме: „Съжалявам и няма извинение за моето 
поведение”. Когато можем да кажем това и наистина го 
мислим, то ни освобождава и 
помага много на хората, които 
сме наранили, да ни простят.

Извиненията, които можем 
да измислим, са безкрайни, 
но всяко едно от тях е просто 
различен начин да избягаме от 

Трябва да се научим 
просто да казваме: 
„Съжалявам и няма 
извинение за моето 
поведение“.
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това да поемем отговорност за действията си, а докато не го 
направим, не можем да имаме никакво изцеление.



Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Пречката на самосъжалението

Като християни ние никога не трябва да се 
самосъжаляваме. В момента, в който го направим, 
ние губим силата си, губим желанието си да се 
борим и желанието да живеем, и тогава сме като 
парализирани.

Мартин Лойд-Джонс

Един индианец от племето чероки учил внука си за 
битката, която се води вътре във всяко човешко същество. 
Той казал на младежа: „Битката е между два вълка. Единият 
вълк е ленив, страхлив, суетен, арогантен и пълен със 
самосъжаление, тъга, разкаяние, завист и гняв. Другият 
вълк е усърден, смел, смирен, добронамерен и пълен със 
състрадание, радост, съпричастност и вяра.” След това 
настъпила тишина.

Внукът за момент се замислил за двата вълка и после 
попитал дядо си: „Кой вълк побеждава?” Старейшината от 
племето чероки отговорил: „Този, когото храниш”.22

Имах много причини, а вероятно и вие имате, да 
съжалявам себе си, но моето самосъжаление беше пречка за 
изцелението на душата ми и за това да мога да живея най-
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добрия и хубав живот, който е възможно. Това беше толкова 
огромен проблем за мен (както е и за много други хора), така 
че искам да му посветя една цяла глава. Самосъжалението 
няма да си отиде от само себе си. Ние трябва да спрем да 
го храним и това означава, че трябва да спрем да му се 
предаваме.

Осъзнах, че само защото моят враг, дяволът, ме кани на 
„съжалителна седянка“, това не означава, че трябва да отида. 
Той ще ни предложи много причини, поради които ние 
трябва да отидем, като ни напомни за всичко, което ни липсва 
в живота, и като ни изкушава да се сравняваме с другите, 
които изглежда имат по-добър живот от нас.

Моля се, след като прочетете и размишлявате върху 
материала в тази глава, да решите твърдо никога да не губите 
нито час в самосъжаление, камо ли цял ден или може би 
няколко поредни дни. Дните, които съм загубила, докато се 
самосъжалявам, са прекалено много, за да се изброят. Те са 
дни, които аз никога не мога да си върна, защото щом денят е 
изгубен, ние никога не можем да се върнем и да го изживеем 
отново. Можем обаче да се научим от грешките си и в бъдеще 
да правим по-добър избор.

Самосъжалението помагало ли ви е някога? 

Истината е, че самосъжалението никога не ми е помагало, 
нито дори съвсем малко. То не ми помогна да променя нищо, 
нито да постигна някакъв напредък. То никога не промени 
хората около мен, за повечето от които бях сигурна, че са 
причината да се чувствам нещастна. То изцеждаше енергията 
ми, ограбваше всяка надежда, която бих могла да имам да 
се наслаждавам на нещо, и пречеше на Бог да ми помогне. 
Самосъжалението ни оставя с чувството на безнадежност, 
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а това е едно от най-лошите чувства в света. То води до 
депресия и напълно ни пречи да видим добрите неща, които 
наистина имаме. Самосъжалението всъщност е да се хвалим 
за това колко сме зле в живота. 
Звучи подобно на това: „Животът 
ми е по-лош от живота на всеки, 
когото познавам. Толкова съм 
зле. Не знам как изобщо някой 
може да бъде толкова зле и да 
оцелее. Никой не разбира как се чувствам и никой не го е 
грижа”. Време е да започнем да се хвалим за добрите неща и 
да помолим Бог да се погрижи за лошите. Самосъжалението 
е враг и с него трябва да се отнасяме като с такъв. Ние никога 
не бихме отворили вратата и не бихме поканили съзнателно 
крадец в дома си, но въпреки това отваряме вратата за 
самосъжалението и за други разрушителни емоции, които 
определено са крадци. 

Самосъжалението идва от нежеланието да приемем 
дадена ситуация или обстоятелство в живота си. То често 
се развива, когато има неща, които искаме, но не можем да 
имаме, или неща, които не искаме и от които не можем да се 
отървем. То е чувството, че сте жертва на нещо или на някого. 
То се храни от това да размишляваме отново и отново върху 
нашите предизвикателства, трудности и проблеми и от това 
да сравняваме живота си с някого, за когото мислим, че живее 
по-добре от нас. А вие храните ли погрешния вълк?

Всеки, който е Божие дете, има семената на доброта и 
правилно отношение в духа си. Той има способността да се 
наслаждава на всеки ден от живота си и да е благодарен за 
това, което наистина има, вместо да бъде недоволен и обиден 
за онова, което няма. Ние имаме Исус, а в Него се намират 
всички добри неща. Той е в нас и ние сме в Него. Семената 

Самосъжалението 
всъщност е да се  
хвалим за това колко 
сме зле в живота.
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на един удивителен живот са вътре в нас, но те няма да 
пораснат, ако ние продължаваме да им пречим да разцъфтят 
с разрушително отношение като самосъжалението. 

Апостол Петър казва, че когато сме новородени, ние 
сме родени за вечно жива надежда (1 Петрово 1:3). С други 
думи, ние никога не сме без надежда, така че Бог ни е 
дал инструментите, с които да се противопоставим на 
самосъжалението всеки път, когато то се опита да ни посети. 
Надеждата е положителното очакване, че нещо добро ще ни 
се случи всеки момент. Този вид положително отношение не 
може да съществува заедно със самосъжалението.

Вместо да храним лошия вълк, ние можем да изберем да 
храним добрия – този, който ни прави благодарни, радостни 
и ни кара да помагаме на другите хора, докато се доверяваме 
на Бог да ни помогне за всяка трудност, която имаме.

 

Може или да се самосъжалявате,  
или да бъдете силни

Една неделя Дейв гледаше футболен мач и определено 
изглеждаше, че се забавлява, децата играеха навън и аз 
отдалече можех да чуя звуците от смеха им в двора. Трябваше 
да бъда щастлива, че семейството ми си прекарва добре 
деня, но вместо това аз се самосъжалявах, защото работех, 
което впрочем беше по мой избор. Бях пристрастена към 
самосъжалението, така че всъщност сама си създавах 
обстоятелства, които ми даваха основание да бъда нещастна.

Спомням си как чистех къщата и си мислех: Трябва да е 
много приятно да си седиш и да се забавляваш или да си играеш 
навън на слънце, но някой трябва да свърши работата тук и 
това винаги съм аз! Колкото повече това мислене се въртеше 
в ума ми, толкова повече подхранвах лошия вълк и потъвах 
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в ямата на отчаянието. Чистех къщата всеки ден и мога да ви 
уверя, че не чистех, понеже къщата беше мръсна; правех го, 
като се надявах да накарам Дейв да ме съжалява и да спре 
да гледа футбол, и... да направи нещо. Странното е, че като 
погледна назад, дори не знам какво съм искала от него да 
направи, но зная, че не съм искала да се забавлява. Виждате 
ли, хората, които са нещастни, искат и другите също да 
бъдат нещастни. Те всъщност се възмущават от хора, които 
са радостни. 

Знам, че това звучи ужасно зле, но изправянето пред 
истината за моето самосъжаление и за това какво стои зад 
него накрая наистина ме освободи. Аз имах ужасно наранена 
душа като резултат от това, че бях малтретирана от други 
хора и изпитвах отчайваща нужда от изцеление, но не знаех 
как или от къде да го получа. Предполагам, че в този момент 
от живота си аз дори не съм разбирала напълно, че имам 
проблем, защото все още бях на този етап, в който „обвинявах 
другите“.

Прекарах два часа, като шумно почиствах къщата, 
тряскайки чекмеджета и врати, надявайки се, че Дейв ще 
ме попита какво не е наред, и когато той не го правеше, 
аз сядах на пода в банята и плачех, изцяло погълната от 
самосъжалението си. Тази сцена не беше нещо ново. Подът, 
на който седях, можеше да бъде и на други места, но случката 
беше същата. Аз не получавах това, което искам, така че 
изпадах в самосъжаление.

Веднъж, по време на една от моите „съжалителни 
седянки“, чух Бог да говори в духа ми и да ми казва: „Можеш 
да се самосъжаляваш или да бъдеш силна, но не можеш и 
двете едновременно. Кое ще избереш?” Това слово от Бога 
е едно от най-силните, които Той някога ми е казвал. Има 
много други, но това се нарежда в редицата на най-важните 
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„думи, казани навреме”, които са 
ми помогнали да бъда свободна. 
Аз бях изправена пред избор и 
всичко зависеше от мен. Кой 
вълк щях да нахраня? Добрия 

ли щях да нахраня, или лошия?
Ние нямаме два вълка, които живеят вътре в нас, както 

се разказва в тази история, но имаме две страни на нашата 
природа. Едната е плътската природа, която представлява 
нашият разум и чувства без Святия Дух. Тя е покварена до 
крайна степен и е изцяло погълната от себе си. Другата е 
новата природа, създадена отново по Божия образ. Тя е добра 
до крайна степен. Всеки ден ние храним едната или другата, 
а тази, която храним най-много, е тази, която става най-силна. 

По времето, когато Бог ми говори за това, че мога или 
да се съжалявам, или да бъда силна, аз вече поучавах в 
една малка домашна група за Библейско изучаване всяка 
седмица и наистина исках да имам напредък в моето ходене 
и взаимоотношение с Бога. Обаче имах много пречки по пътя 
си, които трябваше да разпозная, и с които трябваше да се 
справя. Те всички бяха разрушителни, но самосъжалението 
беше една от най-лошите.

Бог ми предлагаше избор, който можеше да промени 
живота ми, и това беше избор, който само аз можех да направя. 
Ако исках да преживея Неговата сила в живота си, то тогава с 
Негова помощ аз трябваше да се откажа от самосъжалението. 
Изглежда, че изборът беше очевиден. В края на краищата 
кой би избрал самосъжалението, когато му се предлага сила 
като алтернатива? Но хората правят такъв избор всеки ден 
и това е така, защото са тънели в самосъжаление толкова 
дълго, че въпреки че го мразят, те намират известна утеха 
в него. Знаете какво имам предвид, нали? Имали сте една 

Можеш да се самосъжа-
ля ваш или да бъдеш 
силна, но не можеш и 
двете едновременно.
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наистина лоша седмица, месец или година, или може би 
дори един наистина лош живот. Цялото ви семейство го 
няма и вие сте сами вкъщи. Чака ви една голяма купчина 
пране. Правите си една чаша кафе и, разбира се, не можете 
да изядете кексчето, което бихте искали, защото – горките 
вие – наддавате килограми толкова лесно и вече трябва да 
свалите 9 килограма. Признайте си, че бихте почувствали 
известна утеха да си седите с топлата чаша кафе в ръка и 
да си мислите колко зле се е стекъл животът ви. В края на 
краищата никой друг не мисли за вас... Нали така?

Нашата плътска природа може да почувства временно 
облекчение от това, но то не само че е безполезно, а е осака-
тяващо. То ни парализира и ни пречи да имаме какъвто и 
да било напредък в живота. То също така е грях.

Грях ли е самосъжалението?

Точно сега може да не сте сигурни и не сте готови да се 
съгласите с мен, че самосъжалението е грях. Вие знаете, че е 
проблем, нещо, което не трябва да правите, но чак да е грях? 
Хайде Джойс, това не е ли прекалено? Самата аз трябваше да 
се изправя пред този въпрос преди много години и когато 
търсех греха на самосъжалението, не можех да го намеря 
никъде в Библията описан по този начин. Тогава Бог ме 
насочи към Галатяни, където намираме списък с делата на 
плътта – един от които е идолопоклонство. Той е изброен 
заедно с прелюбодейство, магьосничество, гняв, завист, 
убийство и егоистична амбиция (партизанства), като това са 
само някои от тях (Галатяни 5:19–21).

Докато размишлявах върху това, което усещах, че Бог 
ми показва, аз се опитах да поспоря малко с Него. Добре, 
Господи, идолопоклонството е поклонение на идоли, а не 
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самосъжаление. И тогава дойде моментът, в който очите ми 
се отвориха за това колко ужасен е грехът на самосъжаление. 
То е идолопоклонство, защото ние се обръщаме навътре и 
превръщаме себе си в идол. Всичко в живота ни се свежда 
до това колко зле са се отнесли с нас, колко много сме 
пропуснали, колко тежък е животът за нас, какво имат 
другите, което ние нямаме и т.н. Бог иска да изпитваме жал 
и състрадание към другите в тяхната болка и нещастие. Но 
аз бях изопачила тази чудесна способност, която Бог ми 
беше дал да се протягам към страдащите хора и да им нося 
облекчение, в това да се фокусирам навътре в себе си и да се 
затварям за другите, като тъна в облак от мрачно настроение 
и негативно мислене.

Да, самосъжалението е грях и както всеки друг грях ние 
трябва да го признаем и да се покаем за него. Между другото, 
аз току-що си взех кратка почивка от писането, направих си 
чаша кафе и този път ще си хапна кексче (поне половината 
и нека да кажа, че това е кексче с моркови, така че това го 
прави почти „законно”, защото има зеленчуци в него). Мога 
да го изям сега, защото, вместо да започвам деня си, като се 
самосъжалявам поради това, че наддавам лесно и трябва да 
сваля 9 килограма, аз сега вървя по осем километра всяка 
сутрин, докато се моля и благодаря на Бога, и вече съм 
свалила 9 килограма! Да се откажем от самосъжалението 
има чудесни странични ефекти, които не бихме искали да 
пропуснем. 

Изкушението да съгрешим винаги ще идва и това е 
причината, поради която Бог ни е дал плода на самоконтрол 
(Галатяни 5:22–23). Все още съм изкушена понякога да се 
самосъжалявам, когато се сблъскам с трудности през деня;  
и да, Дейв все още си гледа футбол, но нещата вече са по-
добре. Той също така вече мие чиниите, а понякога дори 
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пуска пералнята, докато аз седя и гледам телевизия. Бог 
наистина прави удивителни неща! Като всеки друг човек, 
аз също трябва да се съпротивлявам на всяко изкушение за 
грях, а понякога трябва да се съпротивлявам на изкушението 
да се самосъжалявам отново и отново, докато не спечеля 
победата още веднъж. Но вече съм изминала дълъг път и 
имам намерение да продължавам напред ден след ден. 

Две от противоотровите за заболяването самосъжаление 
са да изберем да бъдем благодарни и да вършим неща 
за другите, защото това ни помага да не мислим за себе 
си. Да имаме реалистични очаквания е полезно. Ако се 
стремим към съвършенство, ние сме се запътили към 
голямо разочарование, защото никой не е съвършен и никой 
няма съвършен живот. Всички имаме неща, с които трябва 
да се справим и които са неприятни, и ако очакваме, че 
всичко ще бъде забавно и лесно, това само би ни обрекло на 
разочарование.

Един друг чудесен мехлем за самосъжалението е просто 
да станете, да излезете навън и да свършите нещо. Дори 
нещо много просто, като това да излезете на двора или да се 
разходите малко, може да прекъсне този цикъл. Това, което 
всеки път работи, е да намерите нещо, което ви кара да се 
смеете. И недейте точно сега да си мислите: Да, да, сигурно се 
шегуваш, Джойс. Няма нищо в живота ми, за което да се смея.

Време е да се откажете от всички извинения и да 
премахнете пречките и препятствията от пътя в живота 
си, за да можете да продължите напред. От другата страна 
на препятствието ви чакат изцеление за душата ви и един 
живот, на който да се наслаждавате. Да бъдем свободни 
от самосъжаление или от която и да е друга пречка, която 
споменах, със сигурност може да не е пълният отговор за 
изцелението на наранената ви душа – може да имате нужда от 
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допълнителна помощ и от повече време – но това определено 
е едно страхотно начало и би могло само да подобри нещата 
за вас. Доверете се на Бога за пълно изцеление, защото Исус 
може да изцели всяко наранено място вътре във вас!



С Е Д Е М Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Отстоявайте позицията си!

Смелостта е заразителна. Когато един смел човек 
застане на правилната позиция, често и другите 
придобиват смелостта да я отстояват.

Били Греъм

Историята е пълна с примери от живота на хора, които 
са се застъпвали за това, което е правилно, и поради своята 
позиция са променили хода на историята. Хора като Мартин 
Лутър Кинг мл., Елинор Рузвелт, Роса Паркс, Алис Пол, Сюзан 
Б. Антъни и много други. Вие можете да промените историята 
за много хора, но дори и да не се случи така, можете поне 
да бъдете тези, които променят своята собствена история. 
Болезненото ви минало никога не трябва да бъде вашата 
съдба – вие можете да се противопоставите на неправилното 
поведение на другите хора, които са ви навредили, и когато 
го направите, ще се почувствате по-силни, вместо просто да 
се чувствате като безпомощна жертва.

Хората, които са били малтретирани или е било 
злоупотребявано с тях, трябва да бъдат смели, да говорят 
открито за това, да се противопоставят и да защитят себе 
си. Повечето от онези, които малтретират другите, ще се 
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отдръпнат, когато се конфронтирате с тях. Запозната съм 
с един случай, в който години наред мъжът вкъщи е бил 
контролиращ, унижавал е другите и се е разгневявал 
много бързо, когато нещата не стават по неговия начин. 
Неговата съпруга е кротка и страхлива, така че тя просто се 
примирявала с характера му години наред. В един момент 
започнала да му се противопоставя и въпреки че имат да 
извървят дълъг път, докато оправят взаимоотношенията си, 
сега той се отнася с нея малко по-добре. Съветва се с психолог 
за своя проблем с гнева и всъщност си е признал по време 
на консултиране, че откакто тя не е съгласна да търпи повече 
лошото му поведение и се конфронтира с него, той е започнал 
да се отнася с нея по-добре. 

Повечето контролиращи хора ще продължават да се 
отнасят зле с другите дотолкова, доколкото те са готови да 
изтърпят. И въпреки че, ако се отнасят с другите добре, това 
би говорило добре за характера им, защото е правилното 
нещо, те обикновено не го правят. Хората, които малтретират, 
обикновено не уважават онези, които кротко се примиряват 
с тяхното лошо поведение. Част от тях всъщност иска някой 
друг да им се противопостави. Първоначално те може да 
реагират зле, но в дългосрочен план това е единственият 
начин те да спрат да малтретират другите.

Очевидно има хора, които стават дори още по-гневни 
и агресивни, когато се конфронтирате с тях, и ако случаят 
е такъв, най-добрият избор е да се отделите от тях. Не мога 
да си представя колко по-различен би бил животът ни, ако 
моята майка се беше конфронтирала с баща ми, но тъй като 
никога не го направи, тя нарани не само себе си, а също 
така и мен, и брат ми. Единственото ѝ извинение беше, че 
се страхува. Страхът е чувство, което служи за това да ни 
попречи да постигнем напредък или да направим нещата, 
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които знаем, че трябва да направим, но ние можем да се 
научим да отстояваме позициите си, дори ако трябва да го 
направим, докато се страхуваме. 

Ейбрахам Линкълн казва: „Уверете се, че се намирате на 
правилното място и тогава стойте твърдо на него.”23 Важно 
е да отстоявате позицията си, но трябва да го направите по 
правилния начин. Аз познавам хора, които в процеса на 
отстояване на собствените си позиции накрая нараняват 
другите дори по-зле, отколкото те самите са били наранени. 
Аз също постъпвах така известно време, докато не се научих 
да правя нещата по Божия начин, вместо по моя собствен. 

Бях твърдо решена, че никой няма да ме тормози или 
малтретира веднъж след като се отделя от баща ми, но в този 
процес станах непокорна и контролираща. Накрая започнах 
да се променям, но това стана едва след като Дейв започна 
да се конфронтира с мен. Той беше прочел една книга за 
това, че трябва да ни е грижа достатъчно за другия, за да се 
конфронтираме с него, и Бог я използва да му покаже, че 
времето да отстоява позициите си беше дошло.

Правилното време е жизненоважно. Ние винаги трябва 
да се молим и да търсим кое е правилното време и място да 
се противопоставим на някого. Дейв се беше молил за мен в 
продължение на много години, защото знаеше, че се държа 
зле поради това, че бях дълбоко наранена, и аз наистина 
вярвам, че неговите молитви ми помогнаха да подготвя 
сърцето си за промяната. Бог работеше в мен и ме учеше и аз 
стигнах до момента, в който наистина исках да се променя, но 
мога откровено да кажа, че се нуждаех именно от това Дейв 
да се конфронтира с мен, за да видя колко са сериозни моите 
проблеми и да започна да правя нещо по въпроса. 

Едно от нещата, които осъзнах и което ми помогна, беше 
че се опитвах да накарам Дейв да плати за това, което другите 
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мъже ми бяха причинили, и това беше много несправедливо 
спрямо него. Страхувах се, че ако му позволя да упражнява 
някаква власт като глава на нашия дом, той би се възползвал 
от мен, както бяха направили всички други мъже, а аз 
изобщо нямаше да позволя това да се случи отново. Накрая 
разбрах, че само Бог можеше да ми плати за болката от моето 
минало и трябваше да повярвам, че Дейв не беше като мъжете, 
които ме бяха наранили. 

Защитавайте позициите си, но го правете по правилния 
начин. Не ставайте зли и неблагочестиви, докато се опитвате 
да се справите с неблагочестивото поведение на другите! 
Познавам едно момиче на около двадесет години, което беше 
израснало с много гневен и избухлив баща, който бил и много 

контролиращ. Тя първоначално 
много се страхуваше от неговия 
гняв и беше станала много 
нервна и притеснителна, защото 
не чувстваше, че е в безопасна 
среда, но накрая намери начин 
да отстоява мнението си. Сега тя 

определено не позволява на никой да я контролира повече, 
но е станала много крайна в отношението си и често реагира 
така, все едно някой се опитва да я контролира, дори ако само 
изразява мнение, което е различно от нейното. Тя чувства, 
че жените като цяло са маргинализирани и подценени 
на работното си място и е твърдо решена да помогне за 
промяната на тази несправедливост. Мотивите ѝ са добри, но 
не и методите ѝ. Тя се превръща в радикална феминистка, 
която вижда много от нещата като злоупотреба, докато 
всъщност случаят изобщо не е такъв. Тя се държи така, сякаш 
жените трябва да имат специални права вместо равни права!

Когато с една жена са злоупотребявали сериозно, малко 

Не ставайте зли и небла-
го честиви, докато се 
опит вате да се справите 
с неблагочестивото 
поведение на другите!
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вероятно е тя да има способността да вижда нещата и хората 
по един балансиран начин, докато съди за тях през своята 
болка. Ние имаме нужда Божието слово да ни води за това 
кое е правилно, както и от това сърцето ни да е готово да 
се покори на Словото и да гледа на него като на върховната 
власт в живота. Единственото, чрез което разбрах какво е 
правилно поведение, беше изучаването на Божието слово. 
Ние невинаги искаме да направим това, което е правилно. Но 
ако онова, което искаме или усещаме, че трябва да направим, 
не е в съгласие с Божието слово, тогава можем да се покорим 
на Божиите пътища и да знаем, че накрая те винаги са 
правилните и дават най-добрия резултат.

Следвайте Бога, а не хората

Имаме много добри примери на мъже и жени в Библията, 
които са отстоявали позициите си. Данаил беше млад мъж, 
който се доверяваше на Бога и се молеше по три пъти на 
ден на отворени прозорци. Царят издаде заповед, че никой 
не може да се моли на никакъв друг бог, освен на него; в 
противен случай ще бъде наказан и хвърлен в леговището 
на лъвовете. Данаил отиде в стаята си, отвори прозорците и 
продължи да се моли, както беше правил преди. Той беше 
хвърлен в леговището на лъвовете; обаче Бог беше с него и 
го избави, без той да пострада. Бог изпрати ангел да затвори 
устата на лъвовете, за да не могат да навредят на Данаил 
(Данаил 6:7–22).

На апостолите им беше забранено да проповядват в името 
на Исус под заплаха от затвор и побой, но те проповядваха 
така или иначе. Те бяха бити и хвърлени в затвора, но Бог 
изпрати ангел, за да ги освободи, като направи чудо, а 
пазачът на затвора и цялото му семейство повярваха в Бога 
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(Деяния 16 гл.). Ако правите нещата по Божия начин, може 
да бъдете използвани от Него да помогнете на много други 
хора, които вероятно преминават през същата болка, през 
която сте преминали и вие. 

Роза Паркс – една цветнокожа шивачка – била длъжна 
според изискаванията на закона да отстъпи мястото си в 
автобуса на бял мъж, но тя отказала. Нейният отказ ускорява 
събитията и така се създава движението за граждански права 
в Съединените щати, водено от Мартин Лутър Кинг, мл. 
Роза последвала сърцето си, вместо изискванията на хората, 
и резултатите от нейните смели действия днес все още се 
помнят.

Силата, която намалява стреса,  
когато отстояваме правилната позиция

Наскоро попаднах на една история за отстояването, която 
намирам за интересна. Директорката на малка библиотека 
в Средния Запад Марсия (това не е истинското ѝ име) казва, 
че била кротка и блага в продължение на много години: 
„Позволявах на хората да ме тъпчат и бях наистина нещастна 
през повечето време”.

Но един ден тя започва да отстоява себе си и всичко се 
променя.

Марсия била направила малка грешка в работата си 
и попечителката на библиотеката, известна с това, че има 
склонност да тормози другите, била изпратила остро писмено 
порицание на личния имейл на Марсия, като пратила копия 
и на всички в борда на библиотеката. Марсия си признала 
грешката и се извинила за нея, а след това помолила 
попечителката да не изпраща копия от имейлите им на целия 
борд, само за да я унижи. И така, на следващия ден тази 
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скандалжийка, която ѝ била шеф, се появила в библиотеката 
и изказала порицанието си лично на Марсия пред целия ѝ 
екип. 

Марсия се сопнала, изправила се и казала: „Колкото 
се отнася до мен, този разговор е приключил. Вие бяхте 
пределно ясна. Аз се извиних. Всичко вече е приключило.“

И тогава се случило нещо интересно: жената отстъпила 
и казала: „Ами, предполагам, че сега вече се разбрахме”, като 
имала предвид, че Марсия най-накрая е показала, че има 
качества да отстоява позициите си, необходими за работата ѝ. 

Оттогава Марсия никога повече не била същата. Тя 
открила силата да отстоява собствените си позиции и се 
освободила завинаги от това да допуска да бъде тормозена, 
да ѝ забиват нож в гърба и да позволява да я тъпчат.24

Въпреки че кротостта е качество, което Исус демонстрира 
и насърчава всеки от нас да развива, истинската богоугодна 
кротост е съвсем различна от това, което светът нарича 
кротост. Истинската кротост е сила под контрол. Тя означава, 
че имаме силата да направим нещо, но няма да действаме и 
няма да го направим, освен ако Бог не ни води в тази посока. 
Повечето от това, което светът нарича кротост или смирение, 
е просто слабост и страх. 

Да се съгласяваме с някого, само за да има мир, звучи 
като миролюбив подход за взаимоотношенията, и въпреки 
че това може да бъде правилният 
подход в някои случаи, това да се 
научим да отстояваме позициите 
си, когато трябва, да искаме това, 
от което се нуждаем, да казваме 
„не“, когато е необходимо, и да изискваме дължимото ни 
уважение, всъщност е по-ефективно и по-малко стресиращо. 
Когато отстояваме позициите си, ние поставяме граници.

Когато отстояваме 
позициите си, ние 
поставяме граници.
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Когато отстояваме позициите си, ние не се опитваме да 
контролираме това, което другите хора правят, а по-скоро 
контролираме онова, което те ни причиняват. Ние казваме 
чрез нашите действия и думи, че няма повече да останем 
безучастни, когато ни тормозят или унижават. Ние показваме 
на другите, че уважаваме и оценяваме себе си, и че очакваме 
те да направят същото.

Ако трябва да се противопоставите на някого за нещо, 
не ви препоръчвам да го правите по имейла или дори 
по телефона, ако изобщо е възможно. Най-добре е да го 
направите лице в лице, защото по този начин нашето 
поведение, изражението на лицето ни и езикът на тялото ни 
могат да бъдат видени и приети така, както се чуват нашите 
думи. Нещо строго може да бъде казано с усмивка и да бъде 
по-лесно прието, отколкото, ако е казано с намръщено лице. 
То може да бъде казано, докато си седим удобно на стола и 
повдигнем темата по различен начин, отколкото ако е казано, 
докато стоим изправени с ръце на кръста. Запазете тона на 
гласа си колкото е възможно по-мил, но също така бъдете 
решителни и твърди. Библията заявява, че „мек отговор 
отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв” 
(Притчи 15:1).

Обикновено е най-добре да не се противопоставяме и да 
не бъдем прекалено настоятелни, когато сме ядосани, защото 
тогава по-скоро гневът, който чувстваме, ни контролира, а 
не Святият Дух. Невинаги е възможно да изчакаме, за да се 
противопоставим на дадена ситуация, но когато можем, това 
е най-добрият начин.

Когато знаем, че с нас са се отнесли несправедливо или 
без необходимото уважение и не направим нищо, това 
създава стрес, защото знаем, че то не е правилно и всъщност 
не харесваме много себе си, понеже го позволяваме. Когато 
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вършим неща, с които сърцето ни не е съгласно, това винаги 
създава стрес, независимо дали правим нещо, за което знаем, 
че е неправилно, или не правим нещо, което знаем, че би 
било правилно. 

Първата стъпка може да бъде най-трудната

Ако винаги сте били човек, който не отстоява мнението 
си, или просто се съгласявате с някого, само за да се разбирате 
с него, вероятно ще ви бъде много трудно да направите 
първата стъпка към това да отстоявате позициите си и да 
издигнете глас така, че да бъдете чути. Може дори да не 
получите добър резултат първия път, когато го направите. Аз 
имах работодател, който беше много контролиращ, и когато 
най-накрая му се противопоставих след няколко години, в 
които не го бях правила, той се разгневи много и изхвърча от 
ресторанта, в който бяхме. В този случай моята конфронтация 
не го промени, но ме убеди, че трябва да работя на друго 
място, и така и направих. Моята конфронтация може да не 
е променила него, но промени мен и всъщност ме постави 
на пътя, който ме доведе до това служение, което имам днес. 

Не позволявайте на страха от това да отстоявате позицията 
си да ви дърпа назад и да ви пречи да бъдете всичко, което 
можете да бъдете и да правите всичко, което можете. 
Никога няма да бъдете доволни и 
удовлетворени, ако не изпълните 
съдбата си. Вие сте прекалено 
ценни, за да позволявате на 
някого да ви малтретира или 
да злоупотребява с вас, докато стоите и гледате безучастно. 
Време е да започнете да отстоявате позициите си!

Вие сте прекалено ценни, 
за да позволявате на ня-
ко го да ви малтретира.
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Поставете граници – недейте 
да изграждате стени!

Получавате това, което толерирате.
Хенри Клауд

Вероятно сте огорчени и възмутени, когато чувствате, 
че хората се възползват от вас. Може би всичко, което трябва 
да направите, е да установите някакви граници. Границата 
е като ограда, която защитава вашата собственост. Ако аз 
нямам никаква ограда и кучетата от квартала се облекчават 
в моя двор по време на сутрешната си разходка, не мога да 
обвинявам кучетата. Аз ще трябва или да почиствам след тях 
без да се оплаквам, или да си сложа ограда.

Спомням си как се оплаквах на Бога за работодателя, за 
когото споменах по-горе, който ме контролираше. Но Бог 
ме изненада, като ми каза, че аз съм също толкова виновна, 
колкото и той, защото, въпреки че той ме контролираше, аз 
му позволявах да го прави. Ох! За нас е важно да поставим 
граници във всяка област от живота си. Някои граници, 
които поставяме, са за нас самите: те може да са граници 
за нашите хранителни навици, бюджета ни, колко работим 
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и колко почиваме и ред други неща, които ни помагат да 
имаме здравословна дисциплина в ежедневието си. Другите 
граници, които поставяме, са за хората. Тези граници ни 
предпазват от това да не бъдем наранени и помагат на 
другите хора да осъзнаят, че ако искат взаимоотношения с 
нас, то на тях няма да им бъде позволено да се възползват 
от нас в този процес. 

Може би сте човек, който обича да помага и имате добро 
сърце, но трябва да внимавате да не развиете навика да се 
грижите за други хора, които не правят никакво усилие да се 
погрижат за себе си. Изтощени ли сте от това да се опитвате 
да помогнете на някого, който не иска да му бъде помагано? 
Позволявате ли на някого да стане толкова зависим от вас 
да снабдявате нуждите му и да му помагате, че сега вие сте 
огорчени и възмутени от него, но продължавате да правите 
това, което той иска от вас? Ако отговаряте с „да“ на който 
и да е от тези въпроси, това означава, че имате нужда да 
поставите граници в тези взаимоотношения.

Божието слово ни учи да бъдем загрижени за другите, 
но то ни подтиква да го правим с мъдрост (Притчи 1:3). То 
всъщност казва, че ние трябва да се дисциплинираме да 
постъпваме мъдро, когато сме загрижени за някого. С други 
думи, вие може да искате да помогнете на някого, но трябва 
да дисциплинирате себе си да не го правите, ако дълбоко в 
сърцето си знаете, че в крайна сметка ще бъде по-добре за 
него, ако не го направите точно сега. Родители, които помагат 
на децата си прекалено много или правят прекалено много за 
тях и винаги ги спасяват, когато имат проблем, не им помагат 
да се подготвят за бъдещето. Те всъщност ги превръщат в 
безотговорни възрастни хора.

Всеки път щом някой ви помоли за нещо, дали ще бъде 
услуга, помощ за някакъв проект или финансова помощ, 
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той иска вие да кажете „да“ на неговата молба, но не е добре 
винаги да казвате на хората това, което искат да чуят. Когато 
правим това, ние може да се окажем в опасното положение да 
угаждаме на хората, вместо да угаждаме на Бога. Когато ни 
помолят да направим нещо за някой друг човек, ние трябва 
да даваме искрени и честни отговори. Важно е за всеки един 
от нас да се научи да следва сърцето си, а това означава да 
следваме Божието водителство във всяко нещо. Божието слово 
ни учи да говорим истината в любов (Ефесяни 4:15), защото 
нечестните взаимоотношения не са здравословни. Колкото 
повече Бог работи в живота ни и изцелява наранената ни 
душа, толкова повече ще се наслаждаваме да помагаме 
на други хора и тъй като това е добро нещо, ние трябва да 
внимаваме да не позволяваме хората да се възползват от 
нас. Аз осъзнах преди няколко години, че имам няколко 
едностранни взаимоотношения, такива, в които давах всичко, 
а другата страна вземаше всичко и реших, че трябва да 
поставя някакви граници.

Аз винаги ще помагам на хора в нужда, но ако това стане 
прекалено или почувствам, че съм използвана, без в същото 
време да бъда обичана и без да ги е грижа за мен, тогава 
спирам. Ние никога не трябва да даваме просто за да получим 
нещо в замяна, но всички взаимоотношения имат нужда от 
граници, за да бъдат здравословни. Дори Бог достига до място 
в Неговите взаимоотношения с нас, където Той повече не 
желае само да дава, докато ние не покажем някакъв интерес 
да прекарваме време с Него или да Му служим по някакъв 
начин. Той е любящ и щедър Баща, Който никога не спира 
да ни обича и докато сме още бебета и сме в първоначалния 
етап на нашите взаимоотношения с Него, Той дава и дава, и 
дава, но в крайна сметка няма да е добре за нас да не започнем 
и ние да даваме в замяна.
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Любовта освен че помага и дава, порицава и наказва. Ние 
не обичаме истински другия човек, ако му позволяваме да 
се възползва от нас. Бог се конфронтира с нас за наше добро 
и Той го прави, защото ни обича.

На онези, които обичам [много и нежно], Аз им 
показвам грешките, изобличавам ги и ги убеждавам, 
порицавам ги и ги наказвам [Аз ги дисциплинирам и 
им давам насоки] (Откровение 3:19).

Здравословните граници са като обезопасителни мрежи 
за нас и за другите хора, но ние трябва да сме сигурни, че 
наистина поставяме граници, а 
не изграждаме стени. Повечето 
огради имат врати в тях, а ако 
нямат, това не е ограда, а затвор. 
Когато една ограда има врата, ние 
можем да излезем, ако искаме, и 
можем да пуснем някого вътре, ако искаме, но стените нямат 
врати. Те изолират другите зад стената на живота ни, но също 
така ни затварят вътре между стените.

Здравословните граници във взаимоотношенията 
може да изглеждат по следния начин в мислите ни: Била 
съм доста наранявана в живота си и искам да се защитя и да 
имам взаимоотношения с хора, с които ще съм в безопасност. 
Следователно, ще използвам разпознаване за хората, с които 
взаимодействам, и ако някой започне да се възползва от мен, аз 
ще му се противопоставя. Ако той продължава да го прави, аз 
ще отворя вратата и ще го пусна да си отиде от живота ми.

В контраст на горното размишление, една стена във 
взаимоотношенията ни може да изглежда така: Била съм 
наранявана в миналото и никой никога няма да ме нарани отново. 

Ние не обичаме  
истин ски другия човек, 
ако му позволяваме да  
се възползва от нас.
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Ще се грижа за себе си и ще се защитавам. Няма да си позволя 
да се сближа с никого и така никой няма да може да ме нарани. 
В този случай може да си мисля, че съм поставила граница, 
но в действителност това е стена.

Едно от нещата, които правех години наред, след като 
се бях отделила от баща си, беше бързо да издигам стена 
в сърцето си, ако някой, когото познавам, ме нарани по 
някакъв начин. Всъщност можех да почувствам как стените се 
издигат нагоре и си мислех, че те ме защитават. Най-накрая 
с Божията помощ осъзнах, че въпреки желанието на Бог ние 
да поставяме здравословни граници, само Той може да бъде 
истинска стена на защита около нас.

Ако сте издигнали стени в сърцето си, за да попречите 
на другите да ви наранят, само вие можете да ги съборите. 
Ако не ги съборите, никога няма да можете да обичате или 
наистина да получавате любов от другите. Аз не мога да ви 
обещая, че никога няма да бъдете наранени, но мога да ви 
обещая, че дори да ви наранят, Бог винаги ще ви изцелява. 
Тъй като няма съвършени хора и всички имаме слабости, не 
е възможно да имаме взаимоотношения, без да преживяваме 
нараняване или разочарование.

Обети, които сме дали пред себе си

Ние може да сме направили обет със себе си, който 
трябва да бъде отменен. Бях се заклела, че никой никога 
няма да ме нарани отново и никой няма да ме контролира 
или да ми казва какво да правя. Повече никой няма да се 
възползва от мен и аз ще се грижа за себе си и никога няма 
да изпадна в положението да се нуждая от някого. Очевидно, 
ако се опитваме да живеем с такъв вид отношение, няма да 
можем да имаме никакви взаимоотношения. Всички сме 
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наранявани малко или много. Дори добри и добронамерени 
хора се нараняват един друг. Ние не можем да живеем в това 
общество и никой никога да не ни казва какво да правим 
и да не ни дава никакви насоки, но много хора днес се 
опитват да живеят по този начин и светът около нас е пълен 
с непокорство, бунт и беззаконие. Обаче независимо дали ви 
харесва, или не, ние се нуждаем един от друг. Бог ни е създал 
по такъв начин, че да работим заедно, а не да се изолираме 
и да бъдем напълно независими един от друг. Ако сте били 
наранени и разочаровани и поради това сте решили, че не се 
нуждаете от никого, разбирам как се чувствате, защото аз се 
чувствах по същия начин. Но това отношение ще трябва да 
се промени, за да можете да имате здрава и изцелена душа. 
Ние не сме създадени да бъдем сами. 

Аз трябваше да се отрека от неправилните обети, с които 
се бях зарекла пред себе си, и го направих, като се молих и 
изповядах, че моето отношение и мотиви бяха погрешни, 
и помолих Бог да ми помогне да поставя здравословни 
граници, а не стени около себе си. Дори и сега, когато някой 
ме нарани, мога да усетя как една стена започва да се издига 
в сърцето ми, но аз не ѝ позволявам да остане, защото зная, 
че това не е Божията воля. 

Изолация

Когато имаме изградени стени в сърцето си и отказваме 
да допуснем хора в него, тези стени стават пречка, която 
всъщност ни пречи да израстваме духовно в нашите 
взаимоотношения с Бога. Не е възможно да имаме добри 
взаимоотношения с Бога и да се изолираме от хората. 
Можем да кажем, че Бог е личност, която взаимодейства с 
хората. Той обича всички и иска да им покаже любовта си 
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чрез нас. Открила съм, че Библията е невероятна книга за 
взаимоотношенията. Тя говори за нашето взаимоотношение 
с Бога, взаимоотношението ни с нас самите и с хората около 
нас. Част от процеса на изработване на нашето спасение и 
преживяването на възстановяване е да си сътрудничим със 
Святия Дух, така че всички тези взаимоотношения да бъдат 
изцелени и здрави. Макар и да има някои хора, с които 
никога не бихме могли да имаме взаимоотношения, понеже 
те продължават да злоупотребяват с нас, ние не трябва да се 
изолираме от всички хора в живота си поради страх. Бог иска 
ние да живеем в общност заедно с другите, да обичаме и да 
бъдем обичани, да даваме и да получаваме прошка, да се 
наслаждаваме един на друг и да носим слабостите си един 
на друг (Галатяни 6:1–3).

Когато поучавам, често казвам, че в ранните години на 
моето пътуване към изцелението аз се разбирах добре със 
всички, не се гневях бързо, бях търпелива, мила и любяща –  
докато все още нямаше никого вкъщи. Но след като вече 
се бяха прибрали вкъщи, тогава историята беше много по-
различна. Вие може би разпознавате себе си в моята история. 
Аз бях майка, която си стоеше вкъщи няколко години. 
През деня, когато Дейв беше на работа и децата ми бяха на 
училище, аз слушах музика с хваление или поучения, докато 
си вършех домакинските задължения, и всичко беше мирно 
и тихо. Но когато децата ми се прибираха вкъщи и започваха 
да вдигат шум или правеха неща, които ме вбесяваха, аз се 
превръщах в друг човек. Изведнъж вече не бях търпелива и 
самообладана, нито мила и любяща.

Някои от нас избират изолацията пред това да рискуват 
да влязат във взаимоотношения, след като вече са били 
наранени, но ние не можем да постигнем никакъв духовен 
растеж и да станем повече като Христос, ако правим това. 
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Например ние никога не можем да се научим да бъдем 
търпеливи, ако всичко става бързо и по нашия начин.

Никога няма да се научим как да обичаме непривлекателни 
хора или онези с такива навици, които ни дразнят, ако никога 
не сме около тях. Бог използва хора с остри ръбове да изтрият 
като с шкурка нашите остри ръбове. 

Да бъдеш сам в живота може да изглежда по-лесно, но 
тогава животът ни е и по-празен. Когато сме сами, не трябва 
да се сблъскаваме лице в лице с истината за това кои сме 
ние в действителност. Може 
да си купите портокал, който 
изглежда красив отвън, но когато 
го стиснете или го срежете, ще 
откриете, че е сух и безвкусен 
отвътре. Само истината ни прави 
свободни и е наложително за нашия духовен растеж да 
получим това „изтискване” в живота, което другите хора ни 
причиняват.

Не е добре да сме сами. Бог създаде Ева, защото каза, че 
не е добре за мъжа да бъде сам. Дори Бог не е сам, защото 
Той е Троица – Бог Отец, Син и Святият Дух.

Лесно е, когато сме сами, да бъдем слепи за недостатъците 
си, защото няма кой да се конфронтира с нас. Нищо не ни 
притиска, така че да можем да видим какви сме под натиск. 
Един пастор веднъж ми каза: „Джойс, никога няма да 
познаваш някого напълно, докато не го видиш как реагира 
в различни ситуации”. И аз определено съм разбрала, че 
това е истина. 

Дейв се шегува, като ми казва, че Бог го е поставил 
в живота ми, за да разпъва плътта ми, и той е по-прав, 
отколкото си мисли. Когато Дейв и аз се оженихме, той беше 
всичко, което аз не бях. Когато ежедневно го виждах как 

Бог използва хора 
с остри ръбове да 
изтрият като с шкурка 
нашите остри ръбове.
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реагира на ситуациите и на хората различно от мен, това 
постоянно ми напомняше, че имам проблеми и имам нужда 
от помощ, за да се променя. 

Аз бях нетърпелива, а той много търпелив, така че 
неговото търпение (на което аз гледах като на мудност) много 
ме дразнеше. Вземах решения много бързо, а той отделяше 
доста време, за да обмисли и да вземе решенията си, а това 
беше проблем за мен. И списъкът продължава нататък, 
но това, което искам да кажа, е че аз никога нямаше да се 
променя, ако не бях с Дейв и с много други хора, повечето 
от които ме дразнеха и ме ядосваха. Най-накрая трябваше да 
си задам въпроса: Хората наистина ли са толкова дразнещи, 
или просто на мен е много трудно да ми се угоди? Беше един 
болезнен, труден и изпълнен със сълзи ден, когато най-

накрая си признах, че имам 
голям проблем и че беше почти 
невъзможно да ми се угоди. Но 
това също така беше денят, когато 
започнах да се променям и да 
вървя към някакъв напредък.

Настойчиво ви моля да не се изолирате, просто защото 
не ви харесва да се занимавате с болката и бъркотията от 
взаимоотношенията. Да, може да има болка, но накрая всичко 
ще си е струвало.

Сами в стая, пълна с хора

Случвало ли ви се е понякога да бъдете в стая, пълна с 
хора, и да се чувствате сами? Повечето от нас са се чувствали 
така и причините може да са различни. Може би просто не 
познаваме никого в стаята. Разбира се, нашето изкушение 
ще бъде да чакаме някой да дойде и да говори с нас или да 

Хората наистина ли са 
толкова дразнещи, или 
просто е много трудно 
да ми се угоди?
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бъде приятелски настроен към нас, но когато човек е уверен 
и сигурен, той поема инициативата и отива да се запознае 
с другите.

Ние също така може да се чувстваме сами сред други 
хора, ако сме издигнали стени около себе си от страх да 
не бъдем отхвърлени. Онези, които са преживели много 
отхвърляне в живота си, често толкова се страхуват да не 
бъдат отхвърлени, че или изолират себе си, или техните 
страхове създават характерно поведение при тях, което 
всъщност отблъсква другите.

Джанет беше жена, която искаше да се включи в живота 
на църквата си и да участва в социалните събития, които 
се случваха там. Тя се присъедини към група за изучаване 
и забеляза, че когато те пътуваха някъде, обикновено не я 
канеха. Същото нещо ѝ се беше случвало и преди и тя не 
искаше да продължава повече, така че събра кураж и попита 
една от жените в групата, която изглежда нямаше проблем 
да изразява чувствата си, защо не я канят. 

Жената беше откровена с нея и ѝ каза, че тя задушава 
другите хора, понеже, ако някой започне да се държи 
приятелски с нея, тя се опитва да се прилепи до него, 
прекрачвайки границите на личното пространство. Въпреки 
че за Джанет беше болезнено да чуе това и ѝ отне известно 
време и консултиране, за да може напълно да разбере какво 
ѝ беше казала тази жена, тази конфронтация ѝ помогна да 
престане да обвинява другите и да започне да си задава 
някои въпроси: Защо съм толкова задушаваща? Наистина ли 
толкова прекрачвам границите и губя баланс при моя подход 
във взаимоотношенията? Крайният резултат беше, че Джанет 
разбра колко я е страх да не бъде отхвърлена поради болката 
от миналото си, че когато някой изглеждаше дори малко 
дружелюбен с нея, тя искаше да бъде с него през цялото време, 
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поради страха от това да не загуби това взаимоотношение. 
Познавам една жена, която е точно такава, и въпреки че в 
много отношения е мила, даваща и чудесна жена, тя също 
така се меси в личния живот на хората, с които се сприятелява, 
и го прави по такъв начин, който е неподходящ и всъщност 
дори е груб. И понеже постъпва така, хората са склонни да 
я отбягват. Тя не знае как да уважава границите на другите 
хора, а това може да бъде толкова голям проблем, колкото ако 
тя самата изобщо нямаше никакви граници.



Д Е В Е Т Н А Д Е С Е Т А  Г Л А В А

Бъдете най-добрият си съюзник

Както в приказката за Снежанка на въпроса на 
кралицата „Огледалце, огледалце, я кажи…” – то ѝ 
показа лицето на нейния враг…, ние сами поразяваме 
себе си много повече, отколкото сме поразени от 
външните обстоятелства.

Джон Максуел

Всички искаме хората да ни одобряват и да бъдат на 
наша страна, вместо да бъдат против нас, и някои хора са на 
наша страна, но също така откриваме, че други не са. Когато 
се случи така, то може да бъде болезнено и ако в живота ни 
прекалено много хора не са били на наша страна, това може 
да остави рани в душата ни, които трябва да бъдат изцелени. 
Дори неодобрението на един човек, ако той е родител или 
брачен партньор, може дълбоко да нарани личността ни. 
Ние копнеем за любовта на нашето семейство и на близките 
ни приятели и често, когато не я получават, някои хора са 
напълно съкрушени. Аз се срещам и разговарям с хора, които 
са на четиридесет или на петдесет години, които все още се 
борят с дисфункционалност в начина си на живот, защото 
са имали родител, който ги е отхвърлял или непрекъснато 
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им е показвал неодобрението си.
Апостол Павел насърчаваше римляните със следните 

думи:

Ако Бог е откъм нас, кой е [може да бъде] против нас? 
[Кой може да ни бъде враг, ако Бог е на наша страна?] 
(Римляни 8:31).

Псалмистът Давид казва:

Господ е на моя страна; няма да се убоя. Какво може да 
ми стори човек? (Псалом 118:6).

Тези двама мъже бяха използвани от Бога за велики дела, 
но се сблъскаха с мнозина, които бяха против тях. Те намираха 
утеха и утешаваха другите със знанието, че въпреки че ще 
се сблъскваме с хора, които не са на наша страна и не ни 
одобряват, Бог винаги е на наша страна и Той е наша страна 
по време на нашите борби, болки и предизвикателства.

Време е да вземем решение да се съгласим с Бога, вместо 
да се съгласяваме с враговете си. Може би сте формирали 
мнение за себе си, основано на това, което лоши хора са 
казвали или мислили за вас, или на това как са се държали 
с вас. Ако е така, това е грешка, която трябва да се поправи. 
Време е вие да бъдете на ваша страна, а това означава просто, 
че е дошло времето да бъдете приятел със себе си, да бъдете 
най-добрият си съюзник и да се научите да обичате себе си 
по един богоугоден начин. 

Без значение колко много Бог иска да направи за нас и 
чрез нас, Той не може да направи нищо, ако ние не постигнем 
съгласие с Него, а това означава да се съгласим с Неговото 
Слово. 
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Всички Негови обещания 
стават реалност в живота ни само 
ако ги повярваме. Ако Бог казва, 
че сме истински възлюбени и 
изпълнени с Неговата мъдрост, то тогава сме такива. Ако 
Той каже, че на нас ни е простено и че Неговите планове за 
бъдещето ни са добри, то тогава е така.

Вие ли сте най-големият враг на себе си?

Може би сте слушали другите и техните критики 
толкова дълго, че сега вие имате лошо мнение за себе си. 
Искам да ви предложа за малко да спрете да четете тази 
книга и да се запитате какво чувствате и мислите за себе си. 
Харесвате ли себе си? Виждате ли и оценявате ли талантите 
и способностите, които Бог ви е дал? Знаете ли, че сте 
ценни? Тази сутрин, докато се разхождах, се запитах кое е 
най-важното нещо, на което Бог ме е научил и което ми е 
помогнало да получа изцеление в моята наранена душа, и 
веднага разбрах кое е то – това, че Той ме беше научил да 
обичам и да приемам себе си като Негово създание и дъщеря, 
и да бъда приятел със самата себе си. Това откровение беше 
наистина животопроменящо за мен и аз вярвам, че ще бъде 
такова и за вас. 

Преминах от състояние на отхвърляне на себе си към това 
да се науча да се радвам и да се наслаждавам на себе си. Аз 
обичам да бъда със себе си. Днес излизам на обяд със себе си. 
Аз с удоволствие прекарвам по цял ден със себе си. Моля се 
и вие също да обичате да бъдете със себе си. По-добре да се 
научите да бъдете себе си и да се обичате, да се наслаждавате 
и да цените себе си, защото вие винаги ще бъдете себе си. Ние 
всички се променяме, докато израстваме духовно и ставаме 

Дошло е времето да бъде-
те приятел със себе си.
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все повече като Христос, но има неща за нас самите, които 
все още не сме приели и ще трябва да ги приемем, дори ако 
тези неща не са такива, каквито бихме избрали за себе си. 
Ако сте по-високи, отколкото бихте искали, вие винаги ще 
си бъдете високи; ако сте ниски на ръст, винаги ще си бъдете 
ниски. Можете да носите по-високи обувки, но все някога ще 
трябва да ги свалите и тогава отново ще бъдете ниски.

Преди исках да имам по-сладък и мек глас и да бъда 
приятна личност, и това ме накара да се сравнявам с другите 
жени, които бяха това, което си мислех, че аз искам да бъда. 
Надявам се, че моята личност е по-мека и приятна тези 
дни, но гласът ми все още е дълбок и привлича внимание. 
Обикновено не казвам нищо много тихо. Исках да имам 
по-дълга и по-гъста коса като една моя приятелка, но косата 
ми все още си е къса и тънка като на бебе. Ние можем да 
пропилеем живота си в това да не харесваме едно или друго 
нещо в себе си, но е много по-мъдро да се съсредоточим върху 
силните си страни и върху всички невероятни качества, 
които Бог ни е дал.

Да се научим да харесваме себе си и да бъдем най-
добрият си съюзник са най-добрите решения, които някога 
можете да вземете. Без значение колко хора ви обичат и ви 
се възхищават, ако вие не харесвате себе си, никога няма 
да бъдете щастливи. Нека да ви задам един въпрос: Ако 
се чувствате зле заради себе си, то това е така поради това, 
което някой друг мисли за вас, или поради това, което вие 
мислите за себе си? Аз наистина вярвам, че ако ние живеем 
в реалността на това, което Бог казва, че сме, лесно можем да 
победим всяко негативно мнение, което другите хора може 
би имат. 

Апостол Павел беше често критикуван, но изглежда Той 
ценеше Божието мнение за себе си повече от всяко друго. 
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Той казва:

Но [що се отнася лично до мен] твърде малко нещо е 
да бъда съден от вас [за това нещо], независимо дали 
вие или някой друг човешки съд ще ме разследва и ще 
ме разпитва и ще ме подложи на кръстосан разпит. Аз 
дори сам себе си не съдя и не обвинявам себе си.
Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава 
и аз се чувствам невинен; пак с това не съм оправдан и 
обявен за невинен пред Бога. Господ [Самият] е Този, 
Който ме изпитва и ме съди (1 Коринтяни 4:3–4).

Тези стихове са ми помагали много пъти, когато съм 
се чувствала зле заради себе си, поради критикуването на 
другите хора. Разбрала съм, че 
единственият начин никога да 
не ни критикуват в живота е да 
не правим нищо и да не бъдем 
нищо, но дори тогава биха ни 
критикували затова, че сме 
мързеливи и непродуктивни.

Ужасът от това да бъдем критикувани може да бъде 
смъртоносен за нашите постижения. Когато сме критикувани, 
би било много мъдро да преценим дали хората, които ни 
критикуват, са прави или не, и ако са прави, благодарете им; 
ако не са прави, молете се за тях.

Помирете се със себе си

Нека да ви насърча да се помирите със себе си. Никой 
от нас не е всичко, което би искал да бъде, но ние можем 
да приемем кои сме, да продължим напред и да вършим 

Ужасът от това да 
бъдем критикувани може 
да бъде смъртоносен за 
нашите постижения.
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велики неща. Бог допуска определена мярка на слабост за 
всеки от нас, така че винаги да имаме нуждата да зависим 
и да се нуждаем от Него. Няма съвършени хора. Павел се 
бореше със своите слабости, докато Бог не му каза, че Неговата 
сила се показва съвършена във и чрез тях. След това Павел 
ги прие и разбра, че те са част от него (2 Коринтяни 12:8–9). 
Божието слово никога не ни е обещавало, че ще стигнем 
до положение, в което няма да имаме никакъв недостиг, 
недостатъци или слабости, но ни обещава, че Бог ще бъде 
нашата сила. Запомнете, че Бог не е изненадан от това, че 
имаме недостатъци; Той знае неща за всеки от нас, които ние 
все още не сме открили за себе си, и ни обича безусловно.

Един психолог, който веднъж интервюирах, каза, че 
жените трябва да се помирят с техните бедра. Толкова 
много жени имат погрешно схващане за това как трябва да 
изглеждат. Повечето от нас няма да изглеждат като модел от 
корицата на списание, чиято снимка е била обработена до 
съвършенство, или като филмова звезда, заснета по такъв 
начин, че нито един от недостатъците ѝ не се вижда. Вярвам, 
че трябва да вземем това, което ни е дадено от Бога, и да го 
направим да изглежда по най-добрия начин, като в същото 
време отказваме да сравняваме себе си с другите хора. Ако 
има нещо, което не харесвате в начина, по който изглеждате, 
и можете да направите нещо за това, тогава го направете, но 
ако не можете, помирете се с него и се радвайте на това да 
бъдете себе си. Вие живеете със себе си през цялото време и 
ако не се харесвате, ще бъдете нещастни. Да кажем, че лицето 
на една жена е покрито с лунички, а тя не иска лунички. 
Може би тя има желание да стане актриса, но е убедена, 
че луничките ѝ са прекалено голям недостатък, за да бъде 
преодолян, така че тя никога не следва мечтата си и завършва 
живота си неудовлетворена, защото не прави това, за което е 
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създадена. Знаете ли, че една от най-известните актриси, за 
която се сещам, е имала лунички? Нейното име е Дорис Дей. 
Тя беше изключително красива във филмите си и никой не 
обръщаше никакво внимание на луничките. Мисля, че никой 
не ги забелязваше, защото тя не правеше голям проблем 
от това. Тя следваше мечтата си и успя. Може би, ако не се 
фокусираме прекалено много върху това, което мислим, че 
са наши недостатъци, другите също няма да ги забелязват.

Като християни ние сме поучавани да бъдем смирени, 
но човек, който е наистина смирен, не омаловажава себе 
си и не мисли, че е по-лош от останалите. Той просто знае 
кой е в Христос и че всяко добро, което може да направи, е 
дар от Бога; той не е повече или по-добър от никой друг, но 
също така не е и по-малко от другите хора. Всъщност един 
наистина смирен човек не прекарва времето си да мисли 
за това какво му е наред и какво не му е наред, защото той 
просто не държи прекомерно вниманието и ума си върху 
себе си. Той не е прекалено загрижен за това как изглежда, 
какво мислят хората за него и не поддържа позицията да бъде 
пръв във всичко. Той е свободен да бъде такъв, какъвто е, и 
да направи най-доброто, което може за Бога. Ние сме нищо 
без Христос, но можем да направим всичко чрез Него! Исус 
приветства хората с недостатъци и се наслаждава да работи 
чрез тях.

Агонията на това да се съмняваме в себе си

Когато имаме ниско мнение за себе си, ние рядко се 
чувстваме компетентни да вземаме решения. Лесно можем 
да изпаднем в агонията на това да се съмняваме в себе си 
за всичко, което мислим, чувстваме и решаваме. Никой не 
е прав през цялото време, но също така и никой не греши 
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през цялото време, и ние трябва да се научим да следваме 
богоугодната мъдрост и след това да се доверяваме на себе 
си, че вземаме правилни решения. 

Случвало ли ви се е да вземете решение и после да се 
чудите прекомерно дали сте взели правилното решение, 
или не? Често ли ви се случва да променяте мнението си и 
да сте нерешителни, заседнали между две решения, и да се 
чувствате притеснени за това кое е правилното? Когато трябва 
да вземаме решения, трябва да помолим Бог да ни помогне 
да вземем правилното решение и тогава, веднъж щом сме 
решили, ние не трябва да се колебаем и да се двоумим за 
нашия избор. Апостол Яков казва, че ако сме изпълнени със 
съмнение в себе си, ние няма да сме способни да получим 
помощта от Бога, от която се нуждаем (Яков 1:5–6). Макар че 
е вярно, че не всяко решение е правилното, единственият 
начин, по който можем да разберем понякога е просто да 
започнем да се движим напред в посоката, за която вярваме, че 
е правилната, и скоро ще ни стане ясно дали сме прави, или не.

Страхът от това да вземете погрешното решение ли ви 
прави нерешителни? Осъзнавате ли, че да не вземете никакво 

решение все пак е решение? 
Ние не защитаваме себе си от 
това да правим грешки, като 
отказваме да правим каквото 
и да било. Дори ако направите 

грешка, това няма да е краят на света и можете поне да се 
научите от нея. 

Питате ли прекалено много другите хора какво трябва 
да направите, когато трябва да вземете решение? Макар че 
определено не е погрешно и дори може да бъде полезно да 
получим друго мнение за решението си, трябва да помним, 
че когато питаме хората какво биха направили те в тази 

Страхът от това да взе-
мете погрешното решение 
прави ли ви нерешителни?
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ситуация, техният съвет може да бъде правилен за тях, но 
изцяло погрешен за нас. Всеки има различно мнение за 
нещата и ако питаме прекалено много хора, това може да ни 
обърка, вместо да ни помогне. Най-малкото ще ни изгуби 
много време, защото накрая вие сте този, който трябва да 
вземе решението.

Ако постоянно правите това, което хората мислят, че 
трябва да направите, вместо да следвате собственото си сърце, 
то така вие отричате кои всъщност сте и правото, което Бог 
ви е дал сами да избирате по ваша преценка.

Доверете се на себе си, за да можете да следвате сърцето си 
и да знаете кое е най-доброто нещо, което трябва да направите. 
Никога не правете нещо, което Божието слово не одобрява, 
или нещо, което вашата съвест ви казва, че е неправилно. 
Винаги помнете, че много пътища могат да ви заведат до едно 
място и че Бог ви е дал привилегията да решавате по кой път 
искате да стигнете дотам. Решението, което ще вземете, не е 
погрешно само защото не е онова, което някой друг би взел. 

Когато вземате съдбоносно решение, отделете си 
достатъчно време, за да го вземете, молете се за това, вижте 
какво казва за него Божието слово 
и следвайте мира. Вярвайте, 
че можете да вземате добри 
решения. Доверете се на това, че 
Бог ви води и живейте смело, без 
да се страхувате.

Вземете решението да бъдете най-добрият си приятел, 
вместо най-лошият си враг. Не поразявайте себе си. Бог е на 
ваша страна, а Той иска и вие също да бъдете на ваша страна. 
Вие сте една наистина чудесна личност, която има огромен 
потенциал, така че започвайте да се движите напред и бъдете 
всичко, което можете да бъдете!

Решението, което ще 
вземете, не е погрешно 
само защото не е онова, 
което някой друг би взел.
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Изцеление на раните 
от съзависимост

Аз бях твоето лекарство, а ти беше моята болест. 
Аз те спасявах, но ти ме убиваше!

Неизвестен автор

Нищо не е по-болезнено от това да гледаш как някой, 
когото обичаш, страда дълбоко и в някои случаи вреди 

на себе си чрез погрешно или 
пристрастяващо поведение.
Когато гледаме как хората, които 
обичаме, нараняват душата си,  
това наранява и нашата собстве-
на душа. Винаги е добре да 
се опитваме да помогнем на 

хората, за които ни е грижа и които страдат, но когато това, 
че им помагаме, започва да разрушава самите нас, трябва 
да спрем.

Единственият ми брат беше алкохолик и пристрастен 
към наркотиците и накрая стана параноиден шизофреник в 
резултат на дългогодишната злоупотреба с наркотици. Ние 
се опитвахме дълги години да му помогнем, но без траен 

Когато гледаме как 
хората, които обичаме, 
нараняват душата си, 
това наранява и  
нашата душа.
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успех. Изглежда, че докато ние изцяло бяхме посветили 
живота си да му помагаме, той се справяше сравнително 
добре, но без постоянно наблюдение и надзор той винаги се 
връщаше обратно към неговото поведение на пристрастен 
човек. Аз го обичах и исках повече от всичко друго да му 
помогна, но не успях.

Най-накрая трябваше да осъзная, че като се опитвах да 
го излекувам, аз съсипвах собствения си живот. Последния 
път, когато го приеха в програма за лечение, той напусна по 
собствена воля и изчезна. За съжаление, няколко месеца по-
късно получихме известие, че са го открили мъртъв в една 
изоставена сграда. Когато чух тези новини, аз се изкуших 
да се почувствам виновна и се чудех дали съм направила 
достатъчно, но знаех дълбоко в сърцето си, че само той 
можеше да вземе решенията, които трябваше да вземе, и че 
никой не можеше да му помогне, освен ако той не извърши 
необходимото от своя страна. Ако някой, когото обичате, 
прави погрешен избор и всичките ви усилия да му помогнете 
не са довели до нищо добро, бъдете внимателни да не поемете 
по пътя към прекомерното чувство на отговорност, като си 
мислите, че е ваше задължение да го спасите. 

Да искаме да спасим някого, когото обичаме, не означава 
че сме съзависими, но нашите усилия да помогнем може 
да се превърнат в съзависимост, ако не внимаваме. Когато 
един човек е съзависим, това означава, че неговият живот е 
контролиран от проблемите или лошия избор на някой друг. 
Той може никога да не знае как ще мине денят му, защото 
е зависим от това какво човекът с проблеми ще направи. 
Спомням си многобройните случаи, когато Дейв и аз си бяхме 
вкъщи и си почивахме след ден, пълен с предизвикателства 
в офиса, когато получавах обаждане по телефона, с което ме 
уведомяваха, че брат ми е в затвора или показва психотично 



214 ИЗЦ ЕЛ ЕН И Е Н А Ж ЕНСК АТА Д У Ш А

поведение и хората, с които беше, не знаеха какво да правят 
с него. Често трябваше да отменяме плановете си, поради 
проблемите на брат ми. Всички ние трябва да бъдем готови 
да променим плановете си, ако някой наистина има нужда 
от нашата помощ, но ако един и същи човек създава една и 
съща ситуация отново и отново, това не е добре. 

Брат ми живееше в нашия дом в продължение на четири 
години, докато ние се опитвахме да му помогнем да подреди 
живота си в правилната посока, и аз накрая осъзнах, че ако 
ние се опитваме да помогнем на някого четири години и 
той няма никакво подобрение след толкова много време и 
усилия, то тогава има голяма вероятност той наистина да 
няма намерение да се промени. Много хора казват, че искат 
да се променят, но не са готови да направят това, което се 
изисква от тях. Никой не може да оправи проблемите на 
друг човек вместо него, ако този човек не е готов да извърши 
своята част. 

Ако сте в съзависимо взаимоотношение, най-трудното 
нещо, което изобщо някога можете да направите, е да си 
тръгнете или да спрете да помагате. Наскоро срещнах една 
жена, докато пазарувах, и тя ми каза, че е във взаимоотноше-
ние в продължение на повече от шест години с мъж, който 
има проблеми с алкохола. Тя не беше щастлива и знаеше, 
че животът ѝ не отива на никъде, и искаше от мен да ѝ дам 
съвет. Натъжаваше я също, че не са женени, защото той не 
беше готов да направи дългосрочно посвещение към нея. 
Можех да предположа само след няколко минути разговор с 
нея, че тя вече беше получила добър съвет от много хора, но 
изобщо не беше готова да го приеме. Аз ѝ казах това, което 
другите хора вече ѝ бяха казали, а именно, че трябва да си 
тръгне от него. Тя каза: „Знам, че трябва, но аз съм зависима 
от него. Не съм щастлива с него, но не знам дали ще мога 
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да живея без него!” Тя продължаваше да настоява да говоря 
с нея, но без значение колко пъти ѝ казах какво трябва да 
направи, нейният отговор винаги беше: „Знам, но това е 
толкова трудно”. Нямаше какво повече да направя за нея.

Чудя се колко години тази жена щеше му позволява да 
краде живота ѝ и да я прави нещастна, преди най-накрая 
да си тръгне – или при това положение дали изобщо щеше 
си тръгне? Майка ми мразеше това, което баща ми беше 
направил – неговото малтретиране, пиене и поведението 
му на насилник – и въпреки това тя никога нямаше да го 
напусне. Тя го обичаше, но в същото време го мразеше. 
Тя беше пристрастена към него и към дисфункционалния 
живот, който живееше с него. Тя се беше научила как да живее 
и да се държи в нейното дисфункционално семейство и това 
беше станало толкова нормално за нея, че тя не можеше да 
си представи нищо друго.

Да решите кога е дошло времето да се отдалечите от 
някого е избор, който трябва да направите сами, и трябва 
да го направите след много молитва и размисъл. Бог ни 
е призвал да помагаме на хората и да го правим дори с 
цената на саможертва, но Той не ни е призвал да живеем 
живот, в който да бъдем контролирани и манипулирани от 
неправилния избор на други хора. 

Ако душата ви е била наранена от лошия избор на 
някого, когото обичате, знам как се чувствате и знам, че 
болката е много дълбока. Но ако това да се опитвате да му 
помогнете не работи, може би бихте му помогнали повече, 
ако спрете да се опитвате. Понякога си мислим, че помагаме, 
но в действителност ние позволяваме на този човек да 
продължава да ни наранява. Ако не му помагате, поне можете 
да помогнете на себе си, като продължите напред. Често се 
случва хората с проблеми никога да не искат да се променят, 
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докато има някой, който продължава да ги спасява.

Майките и техните деца

Чувала съм, че една майка никога не е по-щастлива 
от най-нещастно си дете и аз мога да свидетелствам за 
истинността на това търдение. Аз имам четири деца и знам 
как се чувствам, когато тях ги боли. Ако имате дете, което 
е пристрастено към поведение, което го разрушава, само 

Бог може да ви преведе през 
тази болка и разочарование. 
Хората, които се намират в 
такава ситуация, постоянно ми 

казват, че само Бог може да им помогне да минат през нея. 
Той може да достигне до места в дълбините на душата ни, до 
които никой друг никога не би могъл. Умолявам ви изцяло 
да уповавате на Него да ви води, изцелява и възстановява. 
Неговата благодат е достатъчна дори в ситуации, които 
са по-болезнени от това, което изобщо бихме могли да си 
представим.

За щастие, когато сме с Бога, ние никога не сме без 
надежда, а надеждата може много да ни мотивира. Тя ни 
движи напред в живота с очакването, че може да се случи 
нещо добро.

Ако имате дете, което изпитва болка или което има нужда 
от изцеление и освобождение в живота си, а вашата душа е 
изтощена и наранена от това, с което се борите, мога да ви 
уверя, че Бог може да достигне дълбоко в душата ви и да ви 
освежи и изцели. Прекарвайте редовно време с Господа и Го 
помолете да ви укрепи и изцели.

Много е трудно за една майка да гледа как децата ѝ правят 
лош избор и да няма възможност да ги достигне и да им 

Надеждата може много 
да ни мотивира.
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помогне, като знае, че този избор накрая ще им донесе болка. 
Бог дава на всеки от нас свободен избор, дори ако изборът, 
който правим, не е правилен и понякога единственият 
начин, по който се учим как да се справяме по-добре, е като 
преживеем болезнените резултати от погрешния си избор. 
Понякога да не помогнем е най-милостивото нещо, което 
можем да направим.

Никога не се отказвайте от 
хората, които обичате. Дори ако 
всичките ви усилия да достигнете 
до тях са се провалили, запомнете, 
че Бог може да направи в един 
миг толкова, колкото ние не 
можем да направим за цял живот. Майчините молитви за 
децата са много силни и дори когато изглежда сякаш нищо 
не се променя, това не означава, че Бог не работи. Може 
да отнеме известно време – може би дори дълго време –  
за да видим резултати, но няма нищо невъзможно за Бога!

Да бъдем извън контрол и това да ни харесва

Голяма част от нашата болка и нещастие е причинена 
от това, че се опитваме да контролираме хора и ситуации, 
които не можем да контролираме. Обикновено е трудно за 
повечето родители да си признаят, че са контролиращи, ако 
са такива – и това включва и мен – но аз вярвам, че можем 
да се научим да бъдем извън контрол и това да ни харесва! 
Можем да обичаме свободата, която това ни носи, и също така 
вярвам, че когато изцяло предадем една ситуация на Бога, 
Той прави много повече, отколкото когато се опитваме да 
Му „помогнем” да Си свърши работата. Понякога си мислим, 
че помагаме, а ние всъщност пречим. Но когато предадем и 

Бог може да направи 
в един миг толкова, 
колкото ние не можем да 
направим за цял живот.
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възложим нашите грижи, тревоги и безпокойство на Бога, 
Той се грижи за нас (вж. 1 Петрово 5:7).

Наскоро преминах през нещо, което ме притесняваше и 
крадеше моя мир, и когато аз най-накрая се изправих пред 
проблема, който ми причиняваше нещастие, Бог ми показа, 
че се опитвам да контролирам какво правят хората в една 
специфична ситуация и трябваше да спра. Понякога ми е 
трудно да правя разлика между това да бъда отговорна и 
това да бъда контролираща, така че продължавам да се уча 
от Бога в тази много важна област от моя живот.

Аз по природа съм отговорен човек и лесно мога да поема 
фалшиво чувство за отговорност. Например, аз наистина 
искам всичките ми деца да се грижат добре за себе си, за да 
опазят здравето си, да се чувстват добре и да живеят един 
дълъг живот. Разбира се, аз мисля, че знам как те трябва да 
направят това. В края на краищата: „Мама знае най-добре”, 
нали така? Все още се уча да не коментирам, когато ги видя да 
ядат неща, за които знам, че не са полезни за тях, или когато 
знам, че не спят достатъчно. Бих могла да не им задавам 
толкова много въпроси за това дали са били достатъчно 
усърдни да тренират, да си правят профилактични прегледи 
и т.н. 

Когато виждам, че търпението им с мен се изчерпва, аз 
винаги си мисля и често казвам: „Аз просто се опитвам да 
помогна!” Сигурна съм, че това ви звучи познато, ако сте 
майка. Аз се уча все повече и повече как да се моля и да 
гледам как Бог работи, вместо да си позволявам да давам 
съвети, но все още имам много да уча.

Да се откажем от това да контролираме всъщност е много 
освобождаващо. Единственият човек, когото Бог иска да 
контролираме, е себе си и това трябва да бъде нашата цел. На 
нас не ни харесва, когато някой се опитва да ни контролира, 
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така че как можем да очакваме на другите хора да им харесва, 
когато ние им го причиняваме?

Сигурна съм, че сте чували изявлението: „Предайте 
всичко на Бога и оставете Бог да бъде Бог” и може би не 
искате да го чувате отново, но това е истината. Когато ние 
пуснем контрола, Бог започва да работи. Никога не спирайте 
да се молите и ако Бог отвори врата за вас да дадете съвет в 
правилния момент, тогава го дайте – но не продължавайте 
да се опитвате да накарате хората да слушат, когато не искат 
да ви чуят. Ако го правите, това само ще ограби мира и 
радостта ви.

Знаци за това, че помагате прекалено много

Какви са знаците, че може би помагате или давате 
прекалено много? Има неща, за които ние можем и трябва 
да внимаваме в живота си, и ето някои от тях: 

Знак 1: Може би помагате прекалено много, ако 
недоволствате за това, което правите. Вярвам, че 
когато правим онова, което Бог иска да правим, 
ние трябва да усещаме мир, а не негодувание и 
възмущение.

Знак 2: Ако това, което правите, насърчава безотговор-
ността или некомпетентността, или ако прави този, 
на когото помагате, прекалено зависим от вас, то 
това е знак, че помагате прекалено много.

Знак 3: Ако имате чувството, че сте манипулирани, то 
вие помагате прекалено много.

Знак 4: Ако това, което сте имали предвид да бъде 
еднократно благословение, се е превърнало в 
дългосрочно задължение, което сега е бреме за вас, 
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вероятно помагате прекалено много. 
Знак 5: Ако продължавате да казвате „да“ на човека, 

на когото помагате, когато знаете в сърцето си, че 
трябва да кажете „не“, то тогава определено правите 
прекалено много.

Знак 6: Ако човекът, на когото помагате, очаква вие да 
правите все повече и повече за него, вместо да бъде 
благодарен за това, което сте направили, то тогава 
вие помагате прекалено много. 

Знак 7: Ако постоянно отменяте плановете си поради 
това, че човекът, на когото помагате, се нуждае от 
вашата помощ, то тогава вие вероятно правите 
прекалено много за него.

Проверете мотивацията си

Исус даде живота Си жертвоготовно, за да ни помогне; 
и едно от нещата, които Той ни е призвал да правим, е да 
бъдем за благословение за другите хора. Нищо не ни прави 
по-щастливи от това да помагаме и да даваме на другите 
хора, когато го правим по един здравословен начин и с 
правилните мотиви.

Някои хора помагат на другите, понеже това ги кара да 
се чувстват добре със себе си. Те се чувстват стойностни, 
когато правят неща за другите, дори когато онова, което 
правят, вреди на другите. Майка ми често правеше неща за 
брат ми, които не трябваше да прави. Често я чувах да казва, 
че го обича толкова много, че просто не може да каже „не“. 
Всъщност, ако наистина обичаме хората, ще кажем „не“, ако 
това ще им помогне повече, отколкото да кажем „да“. Майка 
ми си мислеше, че помага на брат ми, но в действителност 
тя му вредеше. 
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Аз често съм го виждала да я уговаря да му даде от 
нейните болкоуспокояващи лекарства или да му даде пари, 
които тя не можеше да си позволи да му даде. Тези така 
наречени действия на милост просто подхранваха неговото 
пристрастяване. 

Майка ми имаше лоша представа за себе си. Тя не се 
чувстваше обичана и носеше голяма вина, защото беше 
позволила на баща ми да ме малтретира, без да предприеме 
никакви действия, и прикриваше лошите си чувства, като 
правеше неща за другите хора. Тя помагаше, защото това я 
караше да се чувства добре със себе си, но в действителност 
прикриваше проблемите, с които тя никога не се справи.

Една честна оценка на нашите мотиви може да бъде 
болезнена, но тя може да бъде и едно от най-освобождаващите 
неща, които изобщо някога ще направим. Нещата, които 
правим, може да бъдат без никаква стойност, ако причината, 
поради която ги правим, е погрешна. Опитайте се да 
попитате Бог да ви покаже защо правите повечето от нещата, 
които правите, и по-специално онези, които носят стрес в 
живота ви, и може да бъдете изненадани от това, което Той 
ще ви открие. 

Няма голяма полза да молим Бог да изцели наранената 
ни душа, ако продължаваме да правим неща, които я 
нараняват отново и отново. Бог се занимава с това да изцелява 
хората и Той се наслаждава да ни възстановява, но ние трябва 
да си сътрудничим с Него, като направим всичко, което Той 
ни показва, че трябва да направим.
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Благословенията, които 
идват от здравата душа

Благославяй, душо моя, Господа и всичко,  
което е вътре в менe, 
нека хвали святото Му име!  
Благославяй, душо моя, Господа
и не забравяй нито едно  
от всичките Му благодеяния.  
Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
изцелява всичките ти болести.

Псалом 103:1–3, РИ

Винаги, когато предприемаме дълго и може би неудобно 
пътуване, ни помага да размишляваме колко прекрасно би 
било, когато пристигнем на нашата дестинация. Точно това 
искам да направим в тази глава.

Когато Исус се сблъска с болката да бъде разпънат и да 
умре на кръста, Библията казва, че Той понесе болката заради 
радостта от наградата, която Му предстоеше (Евреи 12:2).  
Вярвам, че Той е мислил за възкресението и за всички 
придобивки, които то ще донесе на Божиите деца. Той 
гледаше напред към времето, когато щеше да се завърне 
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на мястото, което Му принадлежи по право – от дясната 
страна на Неговия Отец на небето, където е бил Той, преди 
да дойде да плати за нашите грехове и да ни предложи нов 
живот във и чрез Него. Да гледаме към края още в началото 
на едно болезнено пътуване ни помага да не се връщаме 
назад, когато стане трудно. Ако вие все още не сте направили 
вашето пътуване, може да не сте наясно какви са всички 
благословения, които ви очакват, така че се надявам да ви 
помогна да видите какво ви предстои, докато работите заедно 
с Бога, за да можете да имате изцелена и здрава душа. 

Наранената душа може ли да ви разболее? Въпреки че не 
всички болести са причинени от раните в душата ни, някои 
от тях са. Много хора преживяват физическо изцеление, 
веднага след като душата им е изцелена. Голяма част от 
болките и болестите са причинени от стреса, който носим и 
който Бог никога не е възнамерявал да понасяме. Неговата 
воля е мир и радост, които благоприятстват за добро здраве, 
но дяволът идва само за да убие, да открадне и да унищожи 
(Йоан 10:10).

Апостол Йоан се молеше така:

Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и 
[твоето тяло] да бъде здраво, както [знам че] твоята душа 
е здрава и благоуспява (3 Йоан 1:2).

В този стих от Писанието можем да видим връзката 
между изцелението на душата ни и нашето тяло. Колкото 
по-добре е душата ни, толкова по-здраво ще бъде тялото ни. 

В продължение на много години аз се чувствах уморена 
през повечето време, не спях добре и имах силно главоболие 
всеки ден, както и други здравословни проблеми. Аз мога да 
свидетелствам, че колкото повече душата ми се изцеляваше и 
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се изпълваше с мир и радост, толкова по-здрава ставах. Това, 
което е вътре в нас, намира начин да излезе от нас, така че, 
ако ни боли душата, това често се изразява в тялото ни и по 
същия начин, ако имаме мир в душата си, това ще се отрази 
и на тялото ни. 

Бог ни учи, че веселото сърце действа като едно добро 
лекарство в живота (Притчи 17:22). Стихът от Писанието, 
който споделих в началото на тази глава, изявява тази истина. 
Когато душата ни благославя Господа, ние ще преживеем 
освобождение от греха и от страданието, а това може да 
включва също и изцеление от болести. 

Съмнявам се, че можем точно да установим негативните 
ефекти, които малтретирането и умственият и физически 
стрес имат върху нашето здраве. Аз вече преживявах 
различни проблеми в тялото си, когато бях на осемнадесет 
години, и това не е изненадващо, като се имат предвид 
нещата, през които бях преминала дотогава. Мога да 
свидетелствам, че колкото повече мир имах, толкова по-добре 
се чувствах физически. Емоционалният стрес изцежда от нас 
енергията, от която се нуждаем ежедневно. 

Може би никога не сте осъзнавали колко силно влияе на 
тялото ви състоянието на вашата 
душа, но те определено са тясно 
свързани и много си влияят 
едно на друго. Следователно, 
две от нещата, които можете да 
очаквате, когато продължавате 

напред във вашето пътуване към изцеление, са по-добро 
здраве и повече енергия.

Когато Исус беше тук, на земята, Той редовно изцеляваше 
хората от техните болести. И днес Той все още е нашият 
Изцелител. Вярвам, че всяко изцеление идва от Бога. Той може 

Емоционалният 
стрес изцежда от нас 
енергията, от която се 
нуждаем ежедневно. 
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да работи чрез медицинска технология, за която е дал мъдрост 
на някого да я изобрети, или може да ни покаже нещо, което 
трябва да променим, за да подпомогне изцелението на тялото, 
или може да извърши чудо и да направи онова, което никой 
друг не може да направи.

Една от най-честите нужди за молитва, които получаваме 
в нашия офис, е за изцеление и ако имате нужда от физическо 
изцеление, искам да ви насърча да се доверите на Бога да 
работи във вашето тяло, както и в душата ви. Докато чакате 
вашето собствено изцеление, би било много мъдро да отидете 
и да помагате на други хора в нужда. Често виждам как Бог 
ми дава способността да помогна на някой друг, въпреки че не 
мога да разреша моите собствени проблеми. Докато помагаме 
на другите, ние сеем семе, което носи жетва от благословения 
в живота ни. Имайте предвид тези три стиха от Писанието 
и мисля, че ще се съгласите:

Блажен (благословен, щастлив, богат, за завиждане) е 
онзи, който се грижи за немощния и бедния; Господ ще 
го избави в зъл ден и в беда.
Господ ще го пази и ще продължи живота му; 
благословен ще бъде той на земята; и Ти няма да го 
предадеш на волята на неприятелите му.
Господ ще го поддържа, освежава и подкрепя, когато 
страда на болничното си легло; в болестта му Ти  
[O, Господи] ще преобърнеш, промениш и преобразиш 
цялото му легло (Псалом 41:1–3).

Увереност

Увереността е друг страничен ефект на изцелената душа. 
Бог иска да бъдем сигурни в Неговата любов към нас и да 
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вярваме, че можем да направим всичко, което трябва да 
направим в живота, стига да знаем кои сме в Него. 

За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява 
[готов съм за всичко и съм способен на всичко чрез 
Него, Който влива вътрешна сила в мен; снабден съм 
с всичко необходимо, чрез изобилието на Христовото 
снабдяване] (Филипяни 4:13).

Никога не се уморявам да размишлявам върху този стих. 
Обещанието му е удивително! Ние можем да преобразим 
живота със страх в един живот с увереност и сигурност, в 
който да сме готови за всичко, което предстои.

Нашата увереност не трябва да бъде в това, което ние 
можем да направим, а в това, което Исус може да направи 
чрез нас. Когато знаем, без никакво съмнение, че сме обичани 
безусловно, това ни дава кураж да вършим неща, от които 
иначе бихме се страхували. Научаваме, че дори когато 
правим грешки, Бог все още ни обича и е готов да ни помогне. 
Притчи 24:16 ни казва, че праведният човек пада седем пъти 
и отново става. 

Може да бъдем повалени в живота, но ако сме в Христос и 
душата ни е здрава, ние винаги ще се изправяме отново. Ако 
сте лежали повалени в болката и страданието си, гледайки 

отстрани как животът ви мина-
ва покрай вас, сега е време да 
станете и да продължите отново 
напред. Увереността ви кара 
да повярвате, че вие можете, 

вместо да се страхувате, че не можете. Без значение какво 
другите вярват за вас, това, което наистина има значение, е 
какво вярвате вие. Хенри Дейвид Торо казва: „Общественото 

Това, което наистина 
има значение, е какво  
вие вярвате за себе си.



227Благословенията, които идват от здравата душа

мнение е слаб тиранин в сравнение с нашето собствено 
лично мнение. Това, което човек мисли за себе си, е това, 
което определя или по-скоро посочва каква е съдбата му.”25

Баща ми ми казваше, че никога няма да успея в живота 
и докато му вярвах, той беше прав. Но когато Бог ми показа, 
че мога да направя всичко чрез Христос, аз разбрах, че баща 
ми имаше погрешна преценка за мен. Много хора също така 
имат погрешна преценка и за вас. Не позволявайте на онова, 
което хората мислят или казват за вас, да определя вашата 
съдба!

Уверените хора рискуват и опитват разни неща, вместо 
от страх да предположат и да приемат, че ще се провалят, 
преди даже да са опитали.

Аманда харесваше Боб, но се страхуваше, че той не я 
харесва. Тя се бореше с несигурност, липсваше ѝ увереност и 
историята на живота ѝ беше такава, че тя никога не правеше 
това, което наистина искаше; вместо това се свиваше назад 
и се страхуваше. Аманда би искала да отиде при Боб и да 
говори с него. Тя би искала да му направи комплимент за 
някои от неговите способности, които бе видяла да показва, 
но се страхуваше да не бъде отхвърлена. Нейният страх 
от отхвърляне я караше да бъде студена към него и той 
чувстваше, че тя не се държи приятелски към него и му 
беше трудно да я опознае. Познайте какво се случва? Тя 
пренебрегва него и той пренебрегва нея, а нейният страх 
става нейната реалност. Този омагьосан кръг, който Аманда 
преживява в живота си, продължава и тя си остава нещастна. 

Не е необходимо да бъде по този начин! Какво би могла 
да направи Аманда, за да промени нещата? Може да започне 
да вярва, че Бог я обича и поради тази любов тя може да бъде 
уверена. Също така тя ще трябва да промени начина, по 
който говори на себе си. Тя беше прекарала целия си живот, 
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разубеждавайки се да върши различни неща, но тя може да 
промени това и да започне да убеждава себе си да върши 
различни неща.

Науката сега открива онова, което Бог винаги ни е казвал: 
Защото каквито са мислите в сърцето на човек, такъв става 
и той (Притчи 23:7). 

Психологът от университета във Виктория Дану Антъни 
Стинсън казва: „Себеутвърждаването [да размишляваме върху 
личните ценности, които са най-важните за идентичността 
на човека] изглежда действа като психологически буфер за 
несигурните хора, позволявайки им да отхърлят социалния 
страх и безпокойство, и да се държат по един по-топъл и 
приветлив начин.”26

За съжаление, много жени и момичета черпят по-голямата 
част от своята увереност от това как си мислят, че изглеждат, 
и определят дали изглеждат приемливо, или не на базата 
на онова, което казва обществото. Вярвам, че Бог е направил 
всички неща красиви и след като Той ни е направил, ние 
всички сме красиви по свой собствен начин. Само защото 
не изглеждаме като някой друг, това не означава, че не сме 
красиви. Вероятно сте чували, че истинската красота идва 
отвътре и аз вярвам, че това е истина. Ние се фокусираме 
прекалено много върху различните части на тялото си и 
недостатъчно на скритата личност в сърцето, за която Бог 
говори в Неговото Слово.

Нека вашето украшение да не бъде [само] външно с 
[сложно] преплитане и завързване на косата, носенето 
на бижута или обличане с различни дрехи;
А нека да бъде вътрешното украсяване и красотата 
на скритата личност в сърцето, с нетленното и вечно 
украшение на нежния и миролюбив дух, който [не е 
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неспокоен или разтревожен, а] е много скъпоценен в 
очите на Бога (1 Петрово 3:3–4).

Аз се преобличах по три или повече пъти преди да изляза 
навън, само за да съм сигурна, че всичко изглежда перфектно. 
Въпреки че няма нищо лошо в това да изглеждаме добре, 
Бог трябваше да ме подсети повече от няколко пъти, за да 
си спомня, че моята увереност не е в тоалета или дрехите, 
които нося през деня.

В една статия от проучването на Проекта за самочувствие 
„Дав” се разкрива, че има криза на самочувствието сред 
момичетата в тази страна.27

• Шестдесет и два процента от всички момичета се 
чувстват неуверени и не са сигурни в себе си.

• Петдесет и седем процента от момичетата имат майка, 
която критикува външния им вид.

• Седемдесет и един процента от момичетата с нис-
ко самочувствие смятат, че външният им вид не 
е достатъчно добър, включително не се чувстват 
достатъчно красиви, слаби или стилни, и не се 
чувстват достатъчно модерни.

• Самочувствието на едно момиче е по-силно свързано с 
това как тя гледа на нейната собствена форма на тялото 
и килограмите си, отколкото с това колко действително 
тежи.

• Шестдесет и един процента от тийнейджърките с 
ниско самочувствие говорят лошо за себе си.

• Двадесет и пет процента от момичетата с ниско 
самочувствие казват, че се занимават с негативни 
дейности като преяждане, пушене, пиене или се 
порязват, когато се чувстват зле заради себе си.
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Тъжно е, когато момичетата и жените прекарват живота 
си в това да се опитват да намерят увереност в начина, 
по който изглеждат, защото, без значение колко добре 
изглеждаме, винаги ще има някой, който може да изглежда 
по-добре според светските стандарти. Можем да намерим 
нашата увереност и красота в познаването на Христос и в 
това да станем като Него.

Вашето изцеление влияе на семейството  
и приятелите ви

Така, както хората в живота ни са засегнати от нашата 
наранена душа, нашето изцеление също им оказва 
влияние. Като имате предвид това, то може да ви помогне 
да продължите напред към победата в дните, в които се 
изкушавате да се откажете. Аз не съм възнамерявала моите 
рани да нараняват хората, които обичам, но те ги нараниха. 
Много съм щастлива, че мога да кажа, че сега моето изцеление 
помага на хората.

Взаимоотношенията са голяма част от живота, а всички 
ние искаме да се наслаждаваме на добри взаимоотношения. 
Но става много трудно да го направим, ако живеем с рани, 
наранявания и болки във вътрешното ни естество. Ние не 
искаме да нараняваме хората, но го правим. Защото онова, 
което е вътре в нас, излиза навън.

Доволна съм, че продължих напред не само заради 
себе си, но също така и заради моето семейство, приятели 
и заради всички хора, които докосвам в ежедневието си. 
Навсякъде, където отиваме, ние влияем и докосваме хората. 
Вкъщи, в училище, на работа, в църквата или в квартала ние 
оставяме отпечатък върху хората. Това дали се усмихвам, 
или не се усмихвам на някого оставя отпечатък върху него 
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и нещата, които той мисли за мен. Ако съм обезсърчена и 
депресирана поради моята болка и нещастие, не съм склонна 
толкова да се усмихвам или да се 
държа приятелски, колкото ако 
съм изцелена и щастлива. Едно 
толкова просто действие като да 
се усмихнеш на другите може 
да ги накара да се почувстват 
по-добре. Нашият контакт с 
другите може да бъде кратък, но 
по някакъв начин да бъде траен. Хората може да не си спомнят 
какво сме им казали, но те помнят как сме ги накарали да 
се почувстват. Колкото по-добре се чувствате със себе си, 
толкова повече ще влияете и на другите да се чувстват добре 
със себе си.

Разгледахме три от ползите на това да имаме изцелена 
и здрава душа, но има и стотици други. Насърчавам ви да 
гледате към всички добри неща, които ви очакват. Бог винаги 
възнаграждава онези, които усърдно Го търсят (Евреи 11:6). 
Самюел Джонсън казва: „Това, което се надяваме някога да 
правим с лекота, трябва първо да правим с усърдие.”28 Да 
правим нещата по нов начин изисква усърдие, но аз знам от 
опит, че това, което може да чувствате, че е почти невъзможно 
точно сега, един ден ще стане лесно, ако не се отказвате.

Колкото по-добре се 
чувст вате със себе 
си, толкова повече ще 
влияете и на другите  
да се чувстват добре  
със себе си.



Д В А Д Е С Е Т  И  В Т О Р А  Г Л А В А

Безболезненият път

Онова, което става лесно, не е трайно, а това, 
което е трайно, не става лесно.

Неизвестен автор

Ако бяхте видели заглавието на тази глава преди да 
започнете да четете книгата, сигурно щяхте да обърнете 
първо на нея, защото повечето от нас искаме безболезнен 
път. Точно затова някой може да рекламира хапчета по 
телевизията с обещанието, че ако ги взимате три пъти на 
ден, те ще накарат мазнините в тялото ви просто да се стопят, 
и така да продава милиони опаковки от тях. Нашата плът 
винаги търси лесния път и лесния изход, но аз не искам да 
ви давам фалшива надежда, така че ще ви кажа откровено, 
че ако душата ви е била тежко наранена чрез малтретиране, 
отхвърляне, загуба, изоставяне, дългосрочно боледуване 
или друго, пътуването ви към изцеление няма да бъде 
безболезнено. Но веднъж щом сте били изцелени, можете 
да запазите изцелението си и да му се наслаждавате до края 
на живота си. 

Исус ни казва, че в живота има и тесен, и широк път, по 
който можем да ходим. Той ни съветва да ходим по тесния път 
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и описанието на тесния път ни показва, че той е по-трудният 
път, по който да вървим.

Влезте през тясната порта, защото широка е портата и 
пространен и широк е пътят, който води към погибел, 
и мнозина са онези, които минават през него.
Понеже тясна е портата (стеснена под натиск) и пътят 
е стеснен и свит, който води към живот, и малцина са 
онези, които го намират (Матей 7:13–14).

Широкият път изглежда по-лесен, въпреки че ние накрая 
откриваме, че той не ни завежда там, където искаме да 
отидем. Ако стоим на широкия път, за който Исус казва, че 
води към погибел, ние имаме достатъчно място за нашия 
„плътски багаж“, но на тесния път нямаме. Обаче тесният 
път води до живот, който си струва да живеем.

Какво имам предвид под „плътски багаж”? Имам 
предвид, че ние продължаваме да се държим и да действаме 
според нашите плътски и похотливи желания, вместо да се 
научим да следваме лидерството и водителството на Исус. 
Ние правим това, което искаме, вместо онова, което Той ни 
инструктира да направим.

Ние сме триединни същества: ние сме дух, имаме душа и 
живеем в тяло. Когато в Библията се споменава „плътта“, това 
включва тялото и душата (ума, волята и емоциите). Плътта 
е много различна от духа. Когато се новородим (приемем 
Христос чрез вяра), Исус идва да живее в нас и нашият дух е 
изпълнен с Неговия Дух, който иска да ни води през живота. 
Бог иска ние да изберем това, което е правилно, но Той никога 
не ни насилва да го направим.

Павел подтикваше вярващите да „ходят” по дух, а не 
по плът. Духът е свят и добър, а плътта е изпълнена със 
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склонност към зло. Ако например една вярваща жена ходи 
по (или според) плътта и някой я обиди, тя ще последва 
чувствата си и ще избере да се гневи и да се засяга, да 
злобее и вероятно да търси отмъщение. От друга страна, 
ако една вярваща ходи по (или според) Духа, тя ще устои на 
изкушението да се засегне и ще избере бързо да прости. Тя 
не прави този избор непременно защото е най-лесният или 
единственият, който мисли, че е справедлив, или пък усеща, 
че иска да направи, но тя го избира, защото е Божията воля. 
Това означава да ходим по дух, а не по плът.

Когато правим правилен избор според Божията воля, ние 
ходим по тесния път, а не по широкия. Когато вземем решение 
да пътуваме с Христос по тесния път, ние често откриваме, 
че колкото по-напред отиваме, пътят става по-тесен и трябва 
по необходимост да продължаваме да изхвърляме различни 
части от плътския си багаж, за да можем да останем на пътя. 
Когато хората обсъждат някого, за това кой има лош нрав, 
кой е ужасно несигурен, кой иска да контролира другите 
или кой е управляван от страх, аз често ги чувам да казват: 
„Той има доста багаж!”

Святият Дух ни показва кой багаж трябва да оставим, ако 
искаме да продължим нашето пътуване с Него по тесния 
път. Една жена, която наскоро посети моя конференция, каза: 
„Олеле, Джойс! Бог ме изобличи много тази сутрин”. Какво 
имаше предвид? Тя ми разказа, че изучава Библията с група 
жени и че нейната домашна работа за тази седмица е била 
да слуша едно поучение на CD от автора на библейското 
изучаване. Тя каза с изчервено лице и много емоционално: 
„Бог ми показа по недвусмислен начин, че е дошло времето 
да спра да контролирам ситуациите и да Го оставя да работи 
в живота ми.”

Когато каза, че Бог я е изобличил, тя имаше предвид, 
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че Той определено ѝ беше открил, че трябва да се освободи 
от багажа на това да се опитва да контролира ситуациите 
и хората, за да може изобщо да продължи напред по пътя, 
по който вървеше. Такова разбиране, за което тази жена 
споменаваше, е онова, което Библията нарича „откровение“. 
То е нещо по-дълбоко от това, което ние обикновено наричаме 
знание. То ни засяга дълбоко и ни оставя сигурни в това 
какви трябва да бъдат следващите ни стъпки. 

Един млад мъж ми се обади тази сутрин и когато видях 
името му на телефона, бях напълно убедена, че знам какво 
иска. Беше ми написал оскърбителен имейл, когато беше 
в голяма болка поради загубата на младата си жена, болна 
от рак. Ние му бяхме помогнали много, но накрая той беше 
почувствал, че сме го предали и изоставили. Имейлът, който 
ми изпрати, бе изцяло неприсъщ на неговия характер и аз 
бях не само наранена, но и много изненадана. Молих се в 
продължение на няколко месеца той да се извини и мога 
откровенно да кажа, че го исках повече за него, отколкото 
за себе си. Знаех, че той трябваше да се покае и че ако не го 
направи, рано или късно неговите действия биха станали 
пречка за него.

Когато вдигнах телефона, той веднага ми каза, че много 
съжалява за имейла, който беше изпратил, и че е осъзнал 
как просто е търсил кого да обвини, като се беше надявал, 
че това ще облекчи собственото му страдание. Поговорихме 
си известно време и той сподели с мен, че бе преминал през 
голям стрес, опитвайки се да направи определени неща 
и почувствал, че е блокиран и че има пречка за Божието 
помазание (сила и присъствие), и че докато се молил, 
питайки Бога какво не е наред, разбрал, че трябва да се покае 
за имейла, който ми бил изпратил, и за отношението, което 
е имал по времето, когато го е изпратил.
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Бях доволна, че получих извинението, защото не исках 
да има никави караници в нашите взаимоотношения, но 
аз също така бях развълнувана за него, защото знаех, че 
той беше предприел действия, които ще го освободят да се 
придвижи напред. 

Когато наистина искаме да чуем от Бога, Той ще ни 
говори, но може и да не ни хареса това, което ще чуем. Ние 
обикновено искаме нещо, което ще ни е лесно да направим, 
но Бог иска да ни даде благодат (лекота), с която да правим 
много трудни неща. Да направим правилното нещо, когато 
всичко, свързано с него ни изглежда неподходящо, е пътят 
към прогреса. 

Наскоро се упражнявах във фитнеса с моя треньор и 
като че ли всичко, което правех в онзи ден, беше трудно. 

Всички тежести ми се струваха 
по-тежки от нормалното и 
аз просто исках да прекратя 
тренировката. Аз казах: „Днес 
ми е наистина трудно.” Той 
отговори: „Ако е лесно, тогава 
няма да имаш голям напредък.” 

Не исках да чуя точно това, но мисълта, че напредвам 
направи дискомфорта по-лесен за понасяне. 

Има ли наистина нещо безплатно?

Когато чуем думата безплатно, ние се вълнуваме. Трябва 
да видите как реагират хората на нашите конференции, 
ако вземем една купчина книги и CD–та с поучения и им 
кажем, че ще ги дадем на няколко души безплатно. Онези, 
които обикновено са доста резервирани относно това как да 
се държат, често губят благоприличие и бързат към предната 

Да направим правилното 
нещо, когато всичко, 
свързано с него ни 
изглежда неподходящо, е 
пътят към прогреса. 
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част на залата, надявайки се да бъдат сред хората, избрани 
да получат подарък. 

Ако предложим безплатна книжка по нашето теле-
визионно предаване за всеки, който се обади да я поиска, 
обажданията в този ден може да се увеличат десетократно. 
Ние се вълнуваме, когато мислим, че ще получим нещо 
безплатно, но нищо никога не е наистина безплатно. 
Дори ако го получим безплатно, то струва на някой 
друг нещо някъде по пътя, преди да дойде при нас. 
Библията казва, че ние сме спасени и изкупени от 
греха по благодат, която ни е дадена даром (Ефесяни 2:8). 
Нашето спасение е безплатно за нас, но на Исус Му струваше 
животът.

Безболезненият път не е най-добрият, който да търси 
човек, защото дори да сте намерили такъв, вие вероятно 
накрая няма да стигнете там, където сте искали да отидете. 
Аз дълбоко ценя живота, който имам сега, защото беше 
болезнено да стигна дотук. Изискваха се усилия, усърдие 
и готовност от моя страна да продължа напред, когато 
всичко вътре в мен искаше да се откаже. Моето изцеление 
от малтретирането и от раните, които произлизаха от него, 
не стана бързо. Отне ми много повече време, отколкото си 
мислех, и беше по-трудно, отколкото очаквах, че ще бъде, 
но аз нямам подходящи думи да ви кажа колко е чудесно и 
колко му се наслаждавам.

Мисля, че човек може наистина да оцени свободата от 
робството само когато е страдал дълбоко, за да стане свободен. 
Обикновено ние оценяваме повече и се грижим повече 
за нещата в живота си, които са ни стрували най-много. 
Освобождението за наранената ви душа може да изисква 
усилие от ваша страна, но вие ще го оценявате повече, 
отколкото можете да си представите. Не мога да си представя 

Безболезненият път
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какъв би бил животът ми, ако не бях избрала тесния път. 
Съмнявам се, че някой би могъл да ме изтърпи дълго време, 
така че сигурно щях да бъда женена повече пъти от За За 
Габор – а тя е била женена девет пъти. Децата, които щях да 
имам, нямаше да ме харесват много, ако изобщо ме харесват. 
Нямаше да имам истински приятели и щях да живея един 
самотен, отчаян живот. Дейв често казва, че се чувства сякаш 
е бил женен за двадесет различни жени, защото всеки път, 
когато Бог ме променяше, той получаваше подобрената 
версия. Когато вървите по тесния път, вие продължавате да 
ставате все по-добре, но по широкия път или си оставате 
същите, или може да станете по-зле. Останете на тесния 
път, дори когато изглежда трудно. Святият Дух ще ви води 
в темпото, което е подходящо за вас, и по-пътя вие можете 
да оценявате и да празнувате всяка малка победа, която 
постигате. Не правете грешката да гледате само на това колко 
много още ви остава да вървите и да мислите за онова, което 
не е наред с вас. Всичко, което има значение за Бога, е че вие 
сте готови да предприемете пътуването, и че напредвате 
малко по малко всеки ден.

Бързи поправки

Обичаме, когато нещата, които са счупени, са поправени 
бързо, но с Бога няма много бързи поправки. Ние обикновено 
мислим, че Бог се движи с много бавно темпо, но Той прави 
така, защото е по-загрижен за качеството и дълбочината, 
отколкото за бързите поправки.

Нашата молитва често е: „Господи, моля Те направи 
ме търпелив и го направи веднага!” Библията казва, че 
ние трябва „да позволим на издръжливостта, твърдостта и 
търпението да извършат делото си съвършено”, за да бъдем 
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съвършени и цялостни, без никакъв недостатък (Яков 1:4). Бог 
има предвид крайната цел и Той е готов да направи всичко 
необходимо и да отдели нужното време, което се изисква, за 
да можем да постигнем Неговата цел. 

Една гъба може да израсне за една нощ, но отнема дълго 
време големият дъб или гигантската секвоя да израснат. 
Въпросът е искаме ли да бъдем гъба, или гигантско дърво 
на праведност, което никога не спира да дава добри плодове 
(Еремия 17:8)? Нашият Господ Исус прекара тридесет години, 
за да се подготви за тригодишно служение, но силата на 
тези три години има вечно влияние. Йосиф се подготвяше 
тринадесет години за ролята си на министър-председател 
на Египет и тогава Бог го използва да спаси много хора, за 
да не умрат от глад по време на криза.

Диамантите са измежду най-ценените скъпоценни 
камъни на земята, а те се формират много бавно, на висока 
температура, под голямо налягане, поради това, че са заровени 
в дълбините на земята. Геодите* са камъни, които изглеждат 
грозно отвън, но са красиви отвътре, защото вътрешността 
им е покрита с кристали в различни цветове. Можем да 
използваме примера на диамантите и на геодите, като си 
мислим за себе си. Когато ние започваме нашето пътуване 
с Бога към изцеление и пълно възстановяване, поведението 
ни може да бъде съвсем отблъскващо, но вътре в нас (в 
нашия дух), където живее Святият Дух, съществува голяма 
красота и способност за вършене на добро. Отнема ни време 
да минем през процеса на трансформация, така че работата, 
която Бог е извършил във вътрешността ни, да се разкрие 
външно в поведението и в живота ни. И ние ще преживеем 
нагряване и ще бъдем подложени на натиск в пътуването, 
за да се разчупи външната обвивка и да може вътрешността 

* Бел. ред. –  скални мехури 

Безболезненият път
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да излезе навън. Но когато работата е завършена, ние сме 
изпълнени с благоговение от великолепната промяна, която 
Бог е сътворил в нас.

Този цитат от Отело на Уилям Шекспир обобщава много 
добре всичко, което искам да кажа:

Колко бедни са онези, които нямат търпение! Нито една 
рана не би оздравяла, ако не се лекува постепенно.29

Нашите рани се изцеляват постепенно. Отнема време 
и постоянство да извършим правилното нещо, за да се 
погрижим както трябва за раната. Ако някой има рана и 
отиде на лекар, лекарят може да ни предпише лекарство 
за мазане с инструкции да пазим раната чиста, да мажем 
лекарството два пъти на ден и да я държим превързана. 
Също така рецептата за мехлема може да се наложи да се 
изпълни отново, ако е необходимо. Ние не очакваме да си 
отидем вкъщи, да се намажем с мехлема веднъж и да бъдем 
напълно изцелени. Ние знаем, че това ще бъде процес и че 
трябва да бъдем прилежни. 

Принципът за емоционалните рани е същият, както и за 
физическите. Трябва да бъдем търпеливи и да продължаваме 
да вършим нещата, които Бог ни води да правим, и 
постепенно нашите рани ще бъдат изцелени. Упражняването 
на търпение може да бъде горчиво, но плодът му е сладък.

Изберете вашата болка

Повечето от нас биха предпочели живот без никаква 
болка, но когато става въпрос за това дали да направим 
избора да позволим на Бог да изцели раните ни, или да си 
останем каквито сме, ние трябва да изберем нашата болка. 
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Дали искате временната болка на 
напредъка, или искате вечната 
болка от това да си останете 
същите?

Смятам, че болката от какъвто 
и да е вид може много по-лесно 
да се понесе, ако знаем, че води 
до нещо добро. Например, аз направих избор да се освободя 
от гнева си и да простя на онези, които са ме наранили, 
защото знаех, че благословението щеше да бъде да имам мир 
и да бъда в Божията воля. Аз понякога раздавам неща, които 
бих искала да задържа за себе си, защото зная, че даването 
произвежда радост и носи голяма жетва в живота. 

Ако отделите време да помислите за това, ние всички 
вземаме много решения всеки ден, които изискват от нас да 
се откажем от едно нещо, което искаме, за да имаме друго 
нещо, което искаме дори още повече. 

Сигурна съм, че често вземате решение, което не е лесно 
или удобно в момента, защото осъзнавате радостта, която ви 
чака от другата му страна. Да вземете решение да позволите 
на Бог да отвори всички рани в душата ви и да ги изцели, за 
да можете да се наслаждавате на живота, за който Исус умря 
и който ви даде, може да не е лесно, но да живеете с раните 
си е много по-трудно.

Гледах филм за жена, измамена от мъжа, когото обичаше, 
и всеки път, когато го видеше или дори когато чуеше името 
му, тя се чувстваше огорчена и ядосана. Той я помолил за 
прошка, но тя почувствала, че не може да го направи. Един 
пастор беше говорил с нея за ситуацията и ѝ казал: „Ако един 
зъб те боли наистина много силно и единственият ти избор е 
да го извадиш, няма никакъв смисъл да го отлагаш, понеже 
се ужасяваш от болката, която ще изпиташ.”

Искате ли временната 
болка на напредъка, или 
искате вечната болка 
от това да си останете 
същите?

Безболезненият път
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Този филм беше за времето през 19. век, преди зъболека-
рите да имат обезболяващи лекарства, така че си представям 
колко болезнено е било ваденето на зъб. Все пак пасторът 
ѝ напомнил, че въпреки че изваждането на зъба би било 
болезнено за кратко време, ако не извади зъба, няма да спре 
да я боли. Той казал: „Ако простиш на мъжа, който те е 
наранил, ще бъде като да извадиш болен зъб. Правиш го и 
приключваш с това, за да спре да те боли.”

По тесния път ще изпитвате болка, но по този път Исус 
винаги ще бъде с вас. Това беше пътят, по който Той избра 
да ходи и който Той ни насърчава да изберем. Очаква ви 
голяма победа и всяка стъпка, която правите в правилната 
посока, ви води по-близо до нея. Моля ви да отворите всяка 
стая в сърцето си за Бога и да Му се доверите да я изпълни 
със светлина, любов и радост.



Д В А Д Е С Е Т  И  Т Р Е Т А  Г Л А В А

Великата размяна

Духът на Господа Йехова е на мене; 
защото Господ ме е помазал  
да благовествам на кротките, 
пратил ме е да превържа съкрушените сърца, 
да проглася освобождение на пленниците 
и отваряне затвора на вързаните;
да проглася годината на благоволението Господне 
и деня на отплатата от нашия Бог; 
да утеша всички наскърбени; 
да наредя за наскърбените в Сион, 
да им дам венец вместо пепел, 
миро на радост вместо плач, 
облекло на хваление вместо унил дух; 
за да се наричат дървета на правда, 
насадени от Господа, за да се прослави Той.

Исая 61:1–3, РИ

Какво би станало, ако знаехте, че има магазин във 
вашия град, където можете да занесете всичко износено, 
неефективно, счупено, старо или което вече не работи и да 
го размените за чисто ново, без да плащате за него? Ако 
съществуваше такъв магазин, съмнявам се, че щяхте да 
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чакате и минута и веднага щяхте да започнете да разменяте 
много неща – знам, че и аз не бих чакала. Единственото 
изискване в този магазин е да върнете старите вещи, които 
са повредени и съсипани, преди да получите новите.

Исус ни кани да живеем един живот на размяна. Всеки 
ден ние можем да разменим лошото си отношение за добро, 
греховете си – за опрощение, нашите провали – за милост, 
безнадеждността – за надежда и хиляди други добри неща. 
Но ние няма да получим новите неща, докато не върнем 
старите.

Ако сме готови да предадем себе си – всичко, което сме 
и което имаме – на Исус, Той ще ни даде всичко, което Той 
има и което Той е (Йоан 16:15). Това, което Той предлага, е 
несравнимо по-добро от това, от което ние се отказваме. Само 
си помислете, че всичко, което Отец има, е наше и всичко, 
което трябва да направим, е да се откажем от старите си идеи 
и начини, за да го преживеем във всяка област на живота ни.

Защо не сме склонни да оставим старото? Мисля си, че 
е защото няма никаква загадка в старите неща – и да не ги 
харесваме, те поне не са изненада за нас. Мисълта да оставим 
това, което имаме, и да не знаем накъде отиваме и какво 
ни чака там е плашеща и поради това много хора отказват 
да го направят. Те живеят един некачествен, болезнен, 
непродуктивен живот, на който не се наслаждават, докато 
биха могли да го разменят за нов живот. 

Божият „магазин“ за размяна винаги е отворен и Бог 
винаги е на разположение да се срещне с вас. Тъжното е, че 
повечето хора не знаят, че той дори съществува, а ако знаят, 
на тях им е трудно да повярват, че тези твърдения са истина.
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Венец вместо пепел

Един човек, когото срещнах наскоро, каза: „Джойс, аз 
бях малтретиран в детството си като теб. В този момент аз 
спрях да живея и започнах да оцелявам и това е всичко, което 
правех, докато не те чух да казваш, че Бог иска да ми даде 
венец, вместо пепел. След това животът ми се промени и аз 
никога повече няма да бъда същият.”

Този мъж беше християнин от доста време и ходеше на 
църква със своята болка, а после си я занасяше вкъщи. Той 
не знаеше за тази велика размяна.

Исая 61:1–3 със сигурност бе животопроменящо за мен, 
както и за мъжа, когото срещнах, и се моля да бъде така и за вас. 
Бог иска да благослови душата ви и да ви даде красив живот. 
Той ще вземе пепелта на миналото ви и ще направи от нея 
нещо ново и красиво. Бог е способен да преобърне абсолютно 
всичко за наше добро, ако Му позволим (Римляни 8:28).  
Първата стъпка е да повярвате в Исус и също така да повярвате, 
че всяко едно от Неговите обещания е за вас..., че те могат да 
станат реалност в живота ви, когато направите стъпките на 
вяра, които Той ви насочва да предприемете.

Може би вашата идентичност е такава: Аз съм наранена 
в миналото си, но може да стане това: Аз съм ново създание в 
Христос. Обещанието да получим венец вместо пепел ни 
дава надежда и ни мотивира да продължим напред, вместо 
да стоим паркирали на мястото на нашата болка и просто 
да оцеляваме, когато бихме могли наистина да живеем и да 
се наслаждаваме на живота. Единственото, което трябва да 
направим, е да се откажем от нашата пепел, а това означава 
да спрем да мислим и да говорим за миналото, освен ако 
наистина не ни се налага по някаква причина. Това означава 
също, че вярваме, че с Божията помощ нашето минало може 
да стане далечен спомен. Когато сега мисля или говоря за 

Великата размяна
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моето детство, често изглежда, че мисля или говоря за някого, 
когото съм познавала преди много, много дълго време.

Исус отвори вратите на затвора и всичко, което ние трябва 
да направим, е да излезем и да започнем новия си живот с 
Него. Той дойде да освободи пленниците и да помогне на 

онези, които са били наскърбени 
и са със съкрушено сърце. Той не 
само отваря вратите на затвора, 
според Исая, но Той отваря и 
очите ни. Дори и вратите на 
затвора, в който живеем, да са 

отворени, ние няма да излезем, освен ако не видим, че са 
отворени, а Божието слово ни показва, че е така. Много се 
натъжавам, когато си мисля за това колко много вярващи в 
Христос живеят с наранена душа, защото не са им казали, 
че Исус е отворил вратите на затвора и те могат да бъдат 
свободни.

Исус иска да утеши онези, които плачат, които са тъжни и 
скърбят. Той дойде да съобщи благата вест, че сега е времето за 
Божието благоволение. Може би вие винаги сте се чувствали 
като че сте на опашката, последни във всичко в живота. Може 
би вие сте били тези, които никога не са избирани да бъдат 
в отбора или никога не са получавали награда, когато са ги 
раздавали. Може да сте се чувствали послeдни в живота си, 
но сега е нов ден – денят на Божието благоволение!

Когато Бог ни дава благоволение, това означава, че Той 
отваря врати на възможности за нас, които само Той може 
да отвори, и ни прави да бъдем глава, а не опашка, отгоре, 
а не отдолу, така, както Той е обещал (Второзаконие 28:13). 
Можете ли да си представите радостта от това да живеем 
с Божието благоволение? Може да си мислим, че да имаме 
благоволението на нашия шеф в работата би било чудесно, 

Исус отвори вратите на 
затвора и всичко, което
ние трябва да направим, е 
да излезем заедно с Него.
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но това бледнее в сравнение с това да имаме Божието 
благоволение. Всяко истинско повишение идва от Бога, а Той 
може да ви постави на места и да ви даде постове на почит 
и уважение, които ще ви удивят.

Радост вместо плач

Хората, които са били дълбоко наранени, често живеят с 
унил и скърбящ дух. Те имат тъга в себе си, която е трудно 
да си обясним. Те може да са живели с нея толкова дълго, че 
дори не я разпознават. Винаги съм чувствала, че нося някакво 
бреме по някакъв начин или че някаква тежест съществува в 
душата ми, докато не открих, че мога да разменя това чувство 
за радост и хваление.

Размяната започва с решението да повярваме, че за Бога 
всичко е възможно и докато ние оставаме непоклатими 
и търпеливи, лошите чувства ще започнат са отстъпват 
на радостните. Радостта заема мястото на тежестта, на 
натоварения и отпаднал дух, от който страдаме.

Вие не трябва да задържате нещо, което не работи –  
можете да го размените. Ако мобилният ни телефон не 
работи, няма да ни отнеме дълго време да отидем до 
магазина и да го разменим или 
да го поправим, но странното 
е, че търпим живота си, когато 
не върви на добре. Обаче това 
не трябва да бъде повече така, 
защото сега знаете, че Исус ви чака, за да направи размяната. 
Аз наскоро си купих чифт обувки, но те скърцат, когато ходя. 
Върнах се в магазина, от който ги купих, и казах на продавача 
за обувките, а той ми отговори: „Върнете ги и ние ще ги 
подменим – без никакви въпроси.”

Вие не трябва да 
задържате нещата, 
които не работят.

Великата размяна
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Аз пазарувам често в този конкретен магазин и една 
от основните причини е поради тяхната политика на 
възможност за замяна. Аз съм сигурна, че ако получа нещо, 
което не ми върши работа, мога да го върна и те ще го 
подменят. Ако възможността да пазаруваме в такъв магазин 
ни въодушевява, то тогава колко развълнувани бихме били 
да открием, че Бог също има подобен „магазин“?

Божията праведност вместо нашата

Ние никога няма да бъдем способни сами по себе си да 
направим достатъчно правилни неща, които да бъдат угодни 
и приемливи за Бога. Исая казва, че нашата праведност е 
като мръсни дрипи или като омърсена дреха (Исая 64:6). Бог е 
съвършен и за да може нашата праведност да бъде приемлива 
за Него като жертва за греховете ни, то тя би трябвало да е 
съвършена; това не е възможно за увредени и слаби хора като 
нас. Но не се отчайвайте – ние можем да разменим нашата 
несъвършена праведност за Божията съвършена праведност, 
поради онова, което Исус направи за нас.

Който за нас направи Христос [на практика] да бъде 
грях, Който не знаеше грях, така че във и чрез Него ние 
да можем да станем [свързани с, на нас да се гледа като 
на праведни и да бъдем пример за] праведността на Бога 
[каквито би трябвало да бъдем, одобрени и приемливи и 
в правилни взаимоотношения с Него, поради Неговата 
благост и доброта] (2 Коринтяни 5:21).

Ако сте минали набързо през този стих, както всички 
често правим, когато четем книга, аз ви моля да се върнете 
обратно и да го прочетете бавно, и да помислите за красотата 
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на това, което се казва в него. Каква славна размяна! Тя става 
наша, когато я повярваме.

През по-голямата част от живота си аз имах чувството, 
че нещо не е наред с мен, въпреки че никога не знаех точно 
какво. Имах един запис, който се въртеше без прекъсване 
в главата ми, който гласеше: Какво не е наред с мен? Какво 
не е наред с мен? Това започна в детството ми, когато бях 
малтретирана и почувствах, че със сигурност нещо явно 
не е наред с мен, за да иска баща ми да ми причинява тези 
отвратителни неща. Чувствах, че със сигурност това не се 
случва на другите малки момичета, въпреки че по-късно 
научих колко трагично и често срещано е то. Колкото повече 
продължаваше малтретирането, толкова по-дълбоко увредена 
се чувствах.

Представете си радостта ми, когато научих, че Бог, 
поради добротата Си, гледаше на мен като на човек, който 
си е наред. Отне ми доста време, докато всички чувства, 
че нещо не е наред с мен, изчезнат напълно, но малко по 
малко те изчезнаха и това е чудесно – да живея без вина и 
срам; да знам и да вярвам, че Бог ме одобрява. Същото е на 
разположение на всеки, който има нужда от него и е готов да 
повярва на Бога, да пусне и да остави старите неща. Помагаше 
ми да размишлявам върху този стих от Писанието и да го 
изповядам, както и други като него за това, че сме в правилни 
взаимоотношения с Бога. Много ми помогна да обновявам 
ума си според Божията истина, вместо да вярвам на лъжите 
на Сатана, в които вярвах през по-голямата част от живота 
си. Постепенно старият запис, който звучеше в моя ум, беше 
заменен с нов.

Според закона на Стария завет, с който са живели 
израилтяните, за да бъдат опростени греховете, грешникът 
носел животно за жертвоприношение на Божия олтар и или 
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той, или свещеникът полагал ръцете си върху главата на 
животното и изповядал греховете и вината си. Те вярвали, 
че грехът бил поставен върху животното, което бивало 
умъртвявано вместо грешника, който заслужавал смърт.

Исус е наречен „Агнецът Господен, Който понася греха на 
света” (Йоан 1:29). Когато Йоан прави това изявление, евреите 
знеха какво има предвид, защото те често използваха агне за 
техните жертвоприношения. Исус ни предлага най-великата 
размяна – Той понася нашия грях, а ние получаваме Неговата 
прошка. В Стария завет грехът беше покрит, но Исус напълно 
премахна нашия грях, и го отдалечи колкото е далече изток 
от запад.

Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от 
нас престъпленията ни (Псалом 103:12).
Защото ще покажа милост и ще бъда благосклонен към 
техния грях, и няма да помня повече техните дела на 
неправда и беззаконие (Евреи 8:12).
И греховете им и беззаконията им няма да помня вече. 
А където има пълно опрощаване (прошка и отмяна на 
наказанието) на тези [грехове и беззакония], няма вече 
никакъв принос за изкупване на греха (Евреи 10:17–18).

Грехът вече не просто е покрит, за да ви напомня по малко 
какво сте направили и да ви оставя да се чувствате виновни; 
той е напълно премахнат! Нека Исус да вземе вашия грях 
и вина и да ги размени за Неговата прошка и праведност 
пред Бога.
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Божията милост за нашите провали

Ние можем да разменим нашите провали за Божията 
милост. Павел поучаваше, че ние трябва смело да отидем при 
трона на Божията благодат и да получим милост за всичко, 
в което сме се провалили (Евреи 4:16). Милостта е Бог да ни 
даде онова, което не заслужаваме. Той ни помага, отговаря 
на нашите молитви, снабдява нашите нужди и ни обича 
безусловно, а ние не заслужаваме нито едно от тези неща. Но 
поради Неговата велика милост, те са наши като дар от Него.

Списъкът с нещата, които можем да разменим, е 
прекалено дълъг, за да мога да ги споделя всичките в тази 
книга, но има друга книга, която съдържа всички тях, и това 
е Библията. Искам да ви насърча да я четете и да я изучавате, 
за да можете да откриете всичко, което Бог има за вас – не 
като религиозно задължение или защото чувствате, че е 
ваше морално задължение като християни. Библията просто 
е най-великата книга на земята и тя е изпълнена с обещания, 
които са удивителни... и всички те са ваши в Христос!

Великата размяна



П О С Л Е П И С

Молитвата ми е тази книга да помогне на милиони 
хора да се възстановят от раните в душата си и да живеят 
изцелени и напълно възстановeни. Ако не сте приели Исус 
като ваш Спасител и Господ, приканвам ви да се помолите 
с молитвата, която ще намерите в края на тази книга, и да 
започнете още сега да живеете своя нов живот. Искам да 
знаете, че никога няма да можете да прекалите с посещенията 
си в „магазина“ за размяна. Отивайте по няколко пъти на ден, 
ако ви е необходимо. Никога не забравяйте, че сте скъпоценни 
и много обичани и че Исус не само е отишъл преди нас на 
небето да ни подготви място, където ще живеем с Него във 
вечността, но Той също така се е погрижил да живеем един 
удовлетворяващ и изобилен живот по време на нашето 
пътуване тук, на земята. Това пътуване няма да бъде без 
предизвикателства и трудности, но понеже Той живее в нас, 
ние можем да живеем като победители. Вие сте повече от 
победители чрез Христос, Който ви обича! 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  I

Право на гласуване
Кога жените по света получават правото да гласуват:  

1893 Нова Зеландия
1902 Австралия1

1906 Финландия
1913 Норвегия
1915 Дания
1917 Канада2

1918 Австрия, Германия, Полша, Русия 
1919 Нидерландия
1920 Съединените щати 
1921 Швеция
1928 Великобритания, Ирландия
1931 Испания
1934 Турция
1944 Франция
1944 България3 
1945 Италия
1947 Аржентина, Япония, Мексико, Пакистан 
1949 Китай
1950 Индия
1954 Колумбия
1957 Малайзия, Зимбабве 
1962 Алжир
1963 Иран, Мароко



254 Приложение I

1964 Либия
1967 Еквадор
1971 Швейцария
1972 Бангладеш
1976 Португалия
1989 Намибия
1994 Южна Африка
2005 Кувейт
2006 Обединени арабски емирства
2011 Саудитска Арабия4

1. Австралийските жени, с изключение на жените 
аборигени, са си извоювали правото да гласуват през 
1902 г. Аборигените, мъже и жени, не са имали право да 
гласуват до 1962 г.
2. Канадските жени, с изключение на канадските 
индианки, са получили правото да гласуват през 1917 г.  
Канадските индианци, мъже и жени, не са получили 
право да гасуват до 1960 г. Източник: Ню Йорк Таймс, 22 
май, 2005 г.
3. След като през 1937 г. „жените майки от законен 
брак“ получават правото да гласуват в местни избори,  
през 1938 г. това право се разширява за гласуване в 
парламентарни избори за жените над 21 години, които 
са „омъжени, разведени или вдовици“ (бел. ред.)
4. Цар Абдула издава декрет през 2011 г., който постановява, 
че на жените ще им се позволи да се кандидатират и да 
гласуват в местните избори, но първата им възможност 
не идва преди декември 2015 г., почти година след 
смъртта на царя през януари 2015 г.

Източник: http://www.infoplease.com/ipa/A0931343.html.
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Неравенство в заплащането
Средната работна заплата в САЩ за жените, които са 

на пълно работно време, за една година е $40 742, докато 
средната работна заплата за мъжете, които са на пълно 
работно време, за една година е $51 212. Това означава, че 
като цяло на жените в Съединените щати се плаща по 
80 цента срещу всеки долар, който се плаща на мъжете, 
което се равнява на годишна база от $10 470 разлика в 
заплащането, основано на половата им принадлежност.

Източник: Бюро за преброяване на населението в САЩ 
(2016). Current Population Survey, Annual Social and Economic 
(ASEC) Supplement: Table PINC-05: Work Experience in 2015–People 
15 Years Old and Over by Total Money Earnings in 2015, Age, Race, 
Hispanic Origin, Sex, and Disability Status. http://www.census.
gov/data/tables/time-series/ demo/income-poverty/cps-pinc/
pinc-05.html (непубликувано изчисление, което се основава 
на средното годишно заплащане за всички жени и мъже, 
които работят на пълно работно време, целогодишно през 
2015 г.; извадка от 12 октомври, 2016 г.).

От януари 2017 г. жените понастоящем заемат 27  
(5.4 процента) от позициите на изпълнителен директор в 
500 S&P компании.

Източник: http://www.catalyst.org/knowledge/women-
ceos-sp-500.
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Несъответствие на заплащането в проценти по света 
(процентите показват колко повече изкарват мъжете в 
сравнение с жените по света):

Ред Страна % Разлика в заплащането

1 Корея 37.5

2 Русия 32.1

3 Естония 27.9

4 Япония 27.4

5 Кипър 25.1

6 Индия 24.81

7 Украйна 22.2

8 Германия 20.8

9 Израел 20.7

10 Австрия 19.2

11 Канада 19.2

12 Финландия 18.9

13 Швейцария 18.5

14 Обединено Кралство 18.2

15 Република Чехия 18.1

16 Съединени щати 17.8

17 Китай 17.5

18 Люксембург 17.3

19 Нидерландия 16.7

20 Латвия 16.5

Източник: http://www.movehub.com/blog/global-gender-pay-
gap-map.
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Право на собственост
Мисисипи позволява на жените да притежават собственост 

на свое име през 1839 г. Това е първият щат, който го прави. 
През 1844 г. омъжените жени в Мейн стават първите в САЩ, 
които си извоюват правото на „финансова независимост“ (ако 
една жена има работа и изкарва пари, тя може напълно да 
контролира предназначението на тези средства и не трябва 
първо да взема законно разрешение от съпруга си).

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_
women’s_legal_rights_ (other_than_voting).

Образование
Момиче с една допълнителна година на образование може 

да получава 20 процента повече заплащане като възрастна.
Източник: abcnews.go.com (2013 г.).

По целия свят има още 31 милиона момичета на възраст 
за начално училище, които не ходят на училище. За 17 
милиона от тях се очаква никога да не тръгнат на училище. 
Има 4 милиона по-малко момчета извън училище, отколкото 
момичета. Три страни имат над 1 милион момичета, които не 
ходят на училище: Нигерия – почти 5.5 милиона; Пакистан –  
над 3 милиона; а Етиопия – над 1 милион момичета (данни 
от 2013 г.).

Източник: Организация на Обединените нации по 
въпросите на образованието, науката и културата;  http://en.unesco.
org/gem-report/sites/gem-report/ files/girls-factsheet-en.pdf.

По-малко вероятно е образованите жени да умрат при 
раждане: ако всички майки са завършили основно училище, 
смъртността на майките при раждане ще се намали с две 
трети, спасявайки 98 000 живота. В Африка, в региона южно 
от пустинята Сахара, ако всички жени са завършили основно 
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образование, смъртността при раждане би намаляла със 70 
процента, което би спасило почти 50 000 живота.

Източник: Организация на Обединените нации по 
въпросите на образованието, науката и културата; http://
en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/ files/girls-factsheet-en.
pdf (note: multiple tabs).

Убийство по полова принадлежност 
След раждане бебетата момиченца по-често са занема-

рявани или пренебрегвани до смърт, отколкото преднамерено 
убивани, но семействата все още продължават да давят, бесят, 
задушават и да изоставят бебетата момичета. Понастоящем ние 
губим около два милиона бебета момичета на година поради 
убийство по полова принадлежност.

Източник: Valarie M. Hudson and Andrea M. den Boer, Bare 
Branches: The Security Implications of Asia’s Surplus Male Population 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2005),  112–  113, 157; Mara Hvistendahl, 
Unnatural Selection: Choosing Boys over Girls, and the Consequences 
of a World Full of Men (New York: Public Affairs, 2011). 

Къде се среща убийството по полова принад лежност?
• Източна Азия: Китай, Виетнам, Сингапур и Тайван
• Южна Азия: Индия, Бангладеш, Непал, Пакистан и 

Афганистан
• Западна Азия: Турция, Сирия, Иран, Азърбейджан, 

Армения и Грузия
• Източна Европа: Албания, Румъния, Черна Гора, Косово 

и Македония
• Северна Африка: Египет, Тунис и Алжир
• Субсахарска Африка: повечето страни
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• Азиатско-Американските общности в САЩ и Канада

Източник: Klasen and Wink, Missing Women: A Review of the 
Debates and an Analysis of Recent Trends, 2002, available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=321861, p. 19. 

За данни относно САЩ, вж.: Douglas Almond and Lena 
Edlund, “Son-Biased Sex Ration in the 2000 United States Census,” 
Proceedings of the National Academy of Sciences 105, no. 15 (April 15, 
2008): 5681–5682.

Женско генитално осакатяване (ЖГО) 
Женското генитално осакатяване представлява процедури 

за частично или цялостно премахване на външната част на 
женските полови органи или други наранявания на женските 
гениталии без медицински причини. Процедурите не са 
полезни за здравето на момичетата и на жените, като могат 
да причинят тежко кървене и проблеми при уринирането, а 
по-късно кисти, инфекции, както и усложнения при раждането 
на деца, и повишен риск от смъртност при новородени. Повече 
от 200 милиона момичета и жени, които са живи днес, са 
били обрязани в тридесет страни в Африка, Близкия изток 
и Азия, където ЖГО е най-често срещано. ЖГО обикновено 
се извършва върху млади момичета между ранна детска 
възраст и петнадесетгодишна възраст. ЖГО е нарушаване на 
човешките права на момичетата и на жените.

Източник: J. Simister, “Domestic Violence and Female Genital 
Mutilation in Kenya: Effects of Ethnicity and Education,” Journal of 
Family Violence 25, no. 3 (2010):  247– 257. 

Около 100–140 милиона момичета и жени по целия свят 
живеят с последствията от ЖГО, приблизително 3.3 милиона 
момичета са в риск от ЖГО всяка година, а в двадесет и 
осемте страни, в които съществуват данни, че това е широко 
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разпространено на национално ниво (двадесет и седем страни 
в Африка, плюс Йемен), повече от 101 милиона момичета на 
десет и повече години живеят с белезите от ЖГО.

Източник: непубликуван доклад на: P. S. Yoder, S. Wang, and 
R. E. B. Johansen, “Female Genital Mutilation/Cutting in African 
Countries: Estimates of Numbers from National Surveys”.

Непосредствени или дългосрочни последствия за здравето 
от осакатяването на женските полови органи:

• Силна болка
• Шок
• Кръвоизлив (прекомерно кървене)
• Сепсис 
• Трудност при преминаване на урината
• Инфекции
• Смърт 
• Психологически последствия
• Стопяване (сливане) на срамните устни
• Нужда от хирургическа намеса
• Пикочни проблеми при уриниране и менстурация
• Болки при проникване при полов акт и лошо качество 

на сексуалния живот
• Безплодие
• Хронична болка
• Инфекции (например кисти, абцеси и язви на 

гениталиите, хронично възпаление в областта на таза, 
възпаление на уринарния тракт)

Източник: WHO Study Group on Female Genital Mutilation 
and Obstetric Outcome, “Female Genital Mutilation and Obstetric 
Outcome: WHO Collaborative Prospective Study in Six African 
Countries,” Lancet 367, no. 9525 (2006): 1835– 1841; R. Berg, E. Denison, 
and A. Fretheim, Psychological, Social, and Sexual Consequences of 
Female Genital Mutilation/ Cutting (FGM/C): A Systematic Review 
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of Quantitative Studies (Oslo: Nasjonalt Kunnskapssenter for 
Helsetjenesten, 2010).

Насилие и малтретиране над жени
За жени, които са били физически или сексуално 

малтретирани от своя партньор, е два пъти по-вероятно да 
направят аборт, почти два пъти по-вероятно да преживеят 
депресия, а в някои региони 1.5 пъти по-вероятно да се заразят 
със СПИН, в сравнение с жените, които не са преживели 
насилие от партньора си.

 
Източник: Световна здравна организация, Департамент 

за репродуктивно здраве и проучвания, Училище по 
хигиена и тропическа медицина Лондон, Медицински съвет 
за изследвания на Южна Африка, Световна и регионална 
приблизителна оценка на насилето над жени: преобладаване и 
ефекти върху здравето при насилието над интимния партньор 
и сексуално насилие при хора, които не са партньори, 2013 г., с. 2. 

За информация за отделните страни вж. Икономически 
и социален съвет на ООН, Световните жени 2015 г., Тенденции 
и статистики, шеста глава, „Насилие срещу жените”, 2015 г.

Една от пет жени в университетските центрове в САЩ са 
преживели сексуално изнасилване.

Източник:  https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221153.
pdf.

Заключенията в повечето проучвания са, че момичетата 
и жените са в значително по-голям риск да бъдат нападнати 
или изнасилени сексуално, отколкото мъжете.

Източник: Aphrodite Matsakis, When the Bough Breaks 
(Oakland, CA: New Harbinger Publications, 1991).

Приложение I



262 Приложение I

Проучване на всички затворници в държавата, които 
излежават присъда за престъпления, свързани с насилие през 
1991 г. разкрива, че от всички хора, осъдени за изнасилване или 
сексуално нападение, при две трети от престъпниците жертвите 
са били деца и три от четири жертви са били момичета.

Източник: Lawrence Greenfeld, Child Victimizers: Violent 
Offenders and Their Victims: Executive Summary (Washington, 
DC): Статистическо бюро на Министерство на правосъдието 
и отдела за правосъдие на непълнолетни и превенция на 
престъпността, Министерство на правосъдието на САЩ, 1996 г.

Кръвосмешение
Проучването показва, че 46 процента от децата, които са 

изнасилени, са жертва на членове от семейството.
Източник: Patrick Langan and Caroline Harlow, Child Rape 

Victims, 1992 (Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, US 
Department of Justice, 1994). 

Един от водещите изследователи на сексуалното 
малтретиране на деца в страната, Дейвид Финкелхор, 
изчислява, че приблизително 1 милион американци са жертва 
на кръвосмешение баща – дъщеря и 16 000 нови случая се 
появяват всяка година. 

Източник: David Finkelhor, The Dark Side of Families: Current 
Family Violence Research (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1983).

• Кръвосмешението може да има сериозни дългосрочни 
последствия върху жертвите. Едно проучване стига до 
заключението, че 60 процента от жените, оцелели от 
кръвосмешение, които са били жертва на майките си, 
имат хранителни разстройства.

Източник: Национален център за жертвите на престъпления 
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и за проучване на жертвите на престъпление и център 
за лечение, Изнасилването в Америка: Национален доклад 
(Арлингтън, ВА, 1992 г.); Heidi Vanderbilt, Heidi, “Incest: A Chilling 
Report,” Lears (February 1992):  49–77. 

Трафик на хора
Лудвиг „Тарзан” Файнберг, осъден трафикант, казва: 

„Можеш да купиш жена за $10 000 и да си върнеш парите за 
една седмица, ако е красива и млада. След това всичко останало 
е печалба.”

Източник: Е. Benjamin Skinner, A Crime So Monstrous: 
Face-to-Face with Modern-Day Slavery (бел. пр. – Едно чудовищно 
престъпление: Лице в лице със съвременното робство)  
(New York: Free Press, 2008). 

Трафикантът на хора може да изкара двадесет пъти повече 
от това, което той/тя са платили за едно момиче. След като се 
е снабдил с момичето, което не е било брутално малтретирано 
до степен да съсипе красотата ѝ, сводникът би могъл да я 
продаде отново за по-висока цена, защото той я е обучил и 
е пречупил духа ѝ, което спестява на бъдещите купувачи 
проблеми. Проучване от 2003 г. в Нидерландия разкрива, 
че една секс робиня изкарва на сводника си средно поне по  
$250 000 на година.

Източник: Е. Benjamin Skinner, A Crime So Monstrous: Face- 
to-Face with Modern-Day Slavery (New York: Free Press, 2008). 

Според Държавния департамент на САЩ от 600 000 до  
800 000 души са жертва на трафик и пресичат международните 
граници всяка година, от които 80 процента са жени, а 
половината са деца.

Източник: https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-
about-human-trafficking.
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Националната гореща линия за трафик на хора получава 
повече обаждания от Тексас, отколкото от всеки друг щат в 
САЩ. Петнадесет процента от тези обаждания са от Далас – 
област Форт Уърт.

Източник: https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-
about-human-trafficking.

Трафикът на хора е третата най-голяма международна 
престъпна индустрия (след нелегалните наркотици и трафика 
на оръжие). Съобщава се, че трафикът на хора генерира 
печалба от 32 милиарда долара всяка година. От тази сума, 
$15.5 милиарда се изкарват в индустриализираните страни.

Източник: https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-
about-human-trafficking.

Проучванията показват, че трафикът на хора за сексуални 
роби играе основна роля в разпространението на СПИН/ HIV.

Източник: Anthony M. Destefano, The War on Human 
Trafficking (Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2007).

Над 71 процента от децата – жертви на трафик показват 
тенденции към самоубийство.

Източник: E. Benjamin Skinner, A Crime So Monstrous: Face-
to-Face with Modern-Day Slavery (New York: Free Press, 2008). 

Според ФБР, една голяма организация за трафик на хора 
в Калифорния през 2008 г. не само физически заплашвала 
и биела млади момичета на дванадесет години да работят 
като проститутки, но те също така редовно ги сплашвали с 
магьосничество. 

Източник:  ФБР, „Международен трафик на хора”, 13 ноем-
ври, 2009 г.; https://www.fbi.gov/audio-repository/news-podcasts-
inside-international-human-trafficking.mp3/view. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  I I 

Т О В А ,  К О Е Т О  С М Е  В  Х Р И С Т О С  И С У С

Аз съм получила дух на мъдрост и на откровение 
в познаването на Исус и очите на сърцето ми са 
просветлени, за да мога да разбирам (Ефесяни 1:17–18).

Приела съм силата на Святия Дух да полагам ръце на 
болни и те да оздравяват, да изгонвам демони и да 
говоря нови езици. Имам власт над цялата сила на 
врага и нищо по никакъв начин няма да ми навреди 
(Марк 16:17–18; Лука 10:17–19).

Аз съм съблякла стария човек и съм облякла новия човек, 
който се подновява в познание по образа на Този, Който 
ме е създал (Колосяни 3:9–10).

Давала съм и на мен ми се дава: добра мярка – натъпкана, 
стръскана и препълнена, ще ми бъде давана в пазвата 
(Лука 6:38).

Аз нямам недостиг от нищо, защото моят Бог снабдява 
всичките ми нужди според Своето богатство в слава 
в Христос Исус (Филипяни 4:19).

Мога да угася всички огнени стрели на лукавия с моя щит 
на вяра (Ефесяни 6:16).

За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява 
(Филипяни 4:13).

Възвестявам превъзходствата на Бога, Който ме е призовал 
от тъмнината в Своята чудесна светлина (1 Петрово 2:9).
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Аз съм Божие дете, защото съм новородена от нетленното 
семе на Божието слово, което живее и трае до века  
(1 Петрово 1:23).

Аз съм Божието изкусно творение, създадено в Христос 
за добри дела (Ефесяни 2:10).

Аз съм ново създание в Христос (2 Коринтяни 5:17).
Аз съм оживотворен дух за Бога (Римляни 6:11; Солунци 

5:23).
Аз съм вярваща и светлината на евангелието свети в ума 

ми (2 Коринтяни 4:4).
Аз съм изпълнител на Словото и действията ми са 

благословени (Яков 1:22,25).
Аз съм сънаследник с Христос (Римляни 8:17).
Аз съм повече от победител чрез Този, Който ме обича 

(Римляни 8:37).
Аз съм победител чрез кръвта на Агнето и чрез словото 

на моето свидетелство (Откровение 12:11).
Аз съм участник в Неговото Божествено естество  

(2 Петрово 1:3–4). 
Аз съм посланик за Христос (2 Коринтяни 5:20).
Аз съм част от избран род, царско свещенство, свят народ, 

който Бог придоби (1 Петрово 2:9).
Аз съм Божията праведност в Исус Христос (2 Коринтяни 

5:21).
Аз съм храм на Святия Дух. Аз не съм своя си (1 Коринтяни 

6:19).
Аз съм глава, а не опашка; аз ще бъда само отгоре и няма 

да бъда отдолу (Второзаконие 28:13).
Аз съм светлината на света (Матей 5:14).
Аз съм Божията избрана, пълна с милост, благост, 

смирение и дълготърпение (Римляни 8:33; Колосяни 
3:12).
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Всичките ми грехове са простени и аз съм изкупена чрез 
кръвта Му (Ефесяни 1:7).

Аз съм избавена от властта на тъмнината и преселена в 
Божието царство (Колосяни 1:13).

Аз съм изкупена от проклятието на греха, от болестите и 
бедността (Второзаконие 28:15–68; Галатяни 3:13).

Аз съм здраво вкоренена, изградена и утвърдена в моята 
вяра, и изобилвам в нея с благодарение (Колосяни 2:7).

Аз съм призвана от Бога да бъда гласът на Неговото 
хваление (Псалом 66:8; 2 Тимотей 1:9).

Аз съм изцелена в раните на Исус (Исая 53:5; 1 Петрово 
2:24).

Аз съм възкресена с Христос и седя с Него в небесни места 
(Ефесяни 2:6; Колосяни 2:12).

Аз съм възлюбена от Бога с голяма любов (Римляни 1:7; 
Ефесяни 2:4; Колосяни 3:12; 1 Солунци 1:4).

Аз съм подкрепена с цялата сила, според Неговото славно 
могъщество (Колосяни 1:11).

Приложение II
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Бележки



М О Л И Т В А  З А  С П А С Е Н И Е

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

Отче, аз знам, че съм съгрешила 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 робството на духовна 
смърт. Отделете време да четете и да изучавате тези стихове 
и помолете Бог да ви говори, докато вървите заедно с Него 
по пътя на своя нов живот.

        Йоан 3:16                             1 Коринтяни 15:3-4
        Ефесяни 1:4                         Ефесяни 2:8-9
        1 Йоан 1:9                            1 Йоан 4:14-15
        1 Йоан 5:1                            1 Йоан 5:12-13

Молете се и искайте Бог да ви помогне, за да намерите 
добра църква, в която се изучава Библията, така че да можете 
да израствате в Бога и да сте насърчавани да развивате 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!



З А  А В Т О Р А

Джойс Майер е един от водещите и най-практични 
библейски учители в света днес. Автор на бестселъри, 
според Ню Йорк Таймс, нейните книги са помогнали на 
милиони хора да намерят надежда и възстановяване чрез 
Исус Христос. Предаванията ѝ Наслада в ежедневния живот 
и Отговори всеки ден с Джойс Майер се излъчват по стотици 
телевизионни мрежи, радиопрограми и интернет по цял 
свят. Чрез служението си Джойс Майер поучава по много 
теми, със специален фокус върху приложението на Божието 
слово всеки ден от живота ни. Нейният откровен стил на 
комуникация ѝ помага да сподели своите преживявания по 
един директен и практичен начин, така че хората да могат 
да приложат в собствения си живот наученото от нея.

Джойс е написала над сто насърчителни и вдъхновяващи 
книги, които са преведени на повече от сто езика. Има над 65 
милиона копия от книгите ѝ, разпространени по света днес. 
Някои от тях са: Уверената жена; Да изглеждаш страхотно и 
да се чувстваш страхотно; Пристрастени към одобрението; 
Как да чуваме от Бога; Венец вместо пепел; Надявайте се на 
най-доброто; Мир; Този нов живот; Непоклатимо доверие и 
Бойното поле на ума.

Желанието на Джойс да помага на страдащите хора е 
основополагащо във видението на Hand of Hope (Ръка на 
надеждата) – мисионерската организация на Служението на 
Джойс Майер. Това включва хуманитарна дейност по целия 
свят – снабдяване с храна, медицински грижи, помощ при 
бедствия, работа в сиропиталища, намеса и рехабилитация 
при трафик на хора и много други – като винаги се споделя 
евангелието и любовта на Христос.



ЗА ОЩЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЖОЙС МАЙЕР, ПОСЕТЕТЕ: 

 tv.joycemeyer.org/Bulgarian 
 Facebook: Joyce Meyer Ministries - Bulgarian 

 YouTube: Joyce Meyer Ministries Bulgarian

Можете да гледате предаването на Джойс Майер 
„Наслада в ежедневния живот” по ТВ 1 всеки ден  
от 11 и 18 часа, а в събота и неделя – от 9.30 и 23 часа.




