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На корицата: Дните на посредственото християнство без сила отминават. Време е за
ПРОМЯНА! В това издание пастор Крейси Трийт ни предлага ново разбиране за обновяването на
ума. По-голямата част от хората имат нужда и искат истинска промяна, но чувстват, че е
невъзможно да я постигнат. Те опитват различни методи и религиозни формули, които за
съжаление не донасят трайни промени.
Пастор Крейси Трийт предлага послание от Божието Слово, което ще ви донесе трайни и
истински промени. За мъже и жени, съпруги и съпрузи, вярващи и служители, млади и стари
истината за ПРОМЯНА ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА УМА ще промени вашия живот!
Крейси Трийт е основател и пастор на Християнския център в град Сиатъл, щата
Вашингтон. Това е църква с над 6000 членове. Крейси Трийт помага на хората да са всичко, което
могат да бъдат в Господа и да изпълняват своето предназначение в живота. Пастор Трийт има
ежедневна телевизионна програма, основател е на гимназия и колеж към църквата, която ръководи.
И сега чрез тази книга вие ще намерите път към пълноценен живот и успех във всяка област.
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Посвещение
Посвещавам тази книга на Джулиъс Йанг, който ме запозна с Исус.
През часовете, прекарани в дискусии за обновяването на ума, Джулиъс стана
мой личен приятел и водач, когото обикнах. Джулиъс почина през 1989 г. Той
беше основателят на Вашингтонския рехабилитационен център за наркомани.
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Най-великият ден в живота ми
Беше септември 1974 година, когато се намерих седнал в коридора на Вашингтонския
рехабилитационен център за наркомани. Бях потресен - окръжният съдия току-що ми бе дал
възможност да избера или да отида в затвора най-малко за година, или да вляза във
възстановителния център поне за две години. Както си седях там, си мислех: “Аз наистина не съм
толкова лош. Просто имах няколко злополучни нарушения, заради които все свършвах в затвора.
Вината не е моя. Виновни са полицията, училищната администрация и обществото, или нещо
друго, но не и аз. Само попитайте мама, тя ще ви каже: “Всичко е заради компанията, с която се
движи.” Реалността започна да прониква в съзнанието ми, докато преминах през едно много

трудно събеседване и най-накрая бях приет в програмата на Рехабилитационния център. Макар да
бях уплашен, ядосан и притеснен за това, че трябваше да бъда “отделен”, за да си събера мислите,
в същото време бях развълнуван и желаех нов живот. Около деветнайсетгодишен бях вече съсипал
здравето си както физически, така и умствено, бях попълнил няколко папки с различни доклади в
окръжния съд и се бях отчуждил от семейството и приятелите си. Въпреки че го отричах,
вътрешно аз наистина исках да се променя, но как можех да го направя?
По някакъв начин бях възприел идеята, че ти си такъв, какъвто си и не можеш да направиш
нищо по въпроса. Много скоро обаче научих, че мога да се променя и да направя живота си такъв,
какъвто исках да бъде. Това нямаше да стане моментално, но щеше да бъде едно чудотворно
преживяване. Когато животът ми започна да се преобразява, възстановява и обновява, аз разбрах,
че Бог има план за мен и ми дава възможност да живея един осмислен и удовлетворяващ живот.
Също така разбрах, че повечето хора не харесват никоя част от живота си, както и аз не се
харесвах преди, но се чувстват неспособни да променят каквото и да било.
Целта на това преработено издание на “Обновяване на ума” е да ти помогне да станеш
всичко онова, което си предопределен и призван да бъдеш. Ако вложиш време и енергия, за да
погълнеш следващите страници, ти ще научиш Библейските истини, от които се нуждаеш, за да се
промениш, пораснеш и станеш всичко, което можеш да бъдеш. Каквото и да е твоето настоящо
място в живота, ти имаш потенциал да отидеш по-напред, да изпиташ повече от Божията воля и
план. Ти може би започваш с някакъв успех в живота си, други започват от първоначално ниво.
Където и да си, нека да отидем заедно към Божието най-добро и към вашата съдба.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №1
МОЖЕШ ДА СЕ ПРОМЕНИШ, ЗА ДА НАПРАВИШ ЖИВОТА СИ
ТАКЪВ, КАКЪВТО ИСКАШ ДА БЪДЕ
Обновяването на ума е пътуване, в което участвам от осемнайсет години. От един среден
американски младеж, който не харесваше нито себе си, нито каквото и да е друго, аз се превърнах
в съпруг, баща и пастор, който се наслаждава на Божието благословение всеки ден, във всяка една
област. Истините, които ще научиш в следващите страници, не са нито мои идеи или мисли, нито
някакъв друг вид помощно послание. Това са принципи от Божието Слово.
Много отдавна научих, че ако имаш карта на погрешния град, без значение колко добро е
отношението ти, колко положителна е твоята изповед или колко е въодушевен духът ти, пак ще си
останеш изгубен, без да достигнеш желаната цел. Има десетки “положителни” учители и писатели,
но те не ти дават верните принципи да живееш положително. Но след като имаш вярната карта,
можеш да използваш своето положително отношение, положителна изповед и положителен дух,
които да те подтикнат напред към целите в живота ти. Библията ни снабдява с такава посока.
Библията е картата или принципите, които ще ни заведат там, където искаме да отидем,
както във вечността, така и във всекидневния ни живот. Всички философии на света са доказали,
че са неприложими и носят провал. Нашите разбити семейства, деца, икономика и нация са
доказателства за това. Божието Слово може да не е популярно, но само То дава принципите, които
водят към щастливи семейства, пълноценен живот и реализирано призвание. Ако обновим нашия
начин на мислене според принципите на Библията, ние ще намерим в живота успеха, който
толкова много желаем. Вярвам, че всеки християнин, а и повечето невярващи хора, желаят да
променят живота си и да намерят по-добър път, но не знаят как и се чувстват безсилни. Истината е,
че ти можеш да се промениш и да бъдеш всичко, което Бог е предопределил да бъдеш. Той ти е
предначертал духовен, умствен, физически и финансов успех. Твоят брак, семейство, кариера и
самочувствие могат и трябва да бъдат вълнуващи и задоволяващи. Нека започнем нашето
пътуване по Божията карта за обновяване на ума и осъществяване на Божия план за твоя живот.
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Да бъдеш роден от Духа
Един от първите уроци, които научих, когато започнах да изграждам своя нов живот, беше,
че моят дух е бил отделен от Божия Дух. За да променя живота си наистина, аз имах нужда от
нещо повече от нова работа, приятелка или съветник. Имах нужда от общение с Този, който ме
беше създал и определил за един живот в пълнота. Не можех да имам общение с Бога, вечен живот
с Него, нито Неговата сила в живота си на земята, докато не се променя духовно. То е повече от
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това да отидеш на църква, да кажеш молитва (което правех много пъти в затвора) или да стана
религиозен беше едно от нещата, които определено не исках да направя, а и все още не искам.
Първата ми стъпка беше да бъда новороден. Начинът, по който Исус обясни това в
Библията, не е начинът, по който някой Ню ейдж, гуру или някой мотивиращ проповедник би го
казал. Да бъдеш новороден, това е да бъдеш духовно пресътворен. Павел каза във ІІ Коринтяни
5:17: За това, ако е някой в Исус Христос, той е ново създание. Старите неща са преминали,
ето, всичко е станало ново. Аз бях физически роден вече, но трябваше да се родя духовно. Исус
каза в Йоан 3:3,6: ...Истина, истина ви казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види
Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
Ти си духовно създание, което живее във физическо тяло. Твоето тяло е живо, но до
“второто” рождение, “новото” рождение, или докато не се “новородиш”, твоят дух е мъртъв или
отделен от Бога. Той съществува, но не може да контактува с Бог Отец и ти нямаш духовно
общение с Него. Ти може да вярваш в Бога, да знаеш за Бога и да имаш религиозно поведение. Но
Исус каза, че трябва да си новороден, иначе никога няма да видиш Божието царство. Всъщност,
Яков 2:19 ни казва: Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и
треперят! Дяволът трепери в Божието присъствие, но той разбира се няма вечно общение с Бога.
Когато ние сме новородени, нашият дух се променя и ние се присъединяваме към Святия Дух.
ІІ Кор. 3:17: А Господ е Духът. И където е Господният Дух, там е свобода. Римляни 10:910: ...Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го
е възкресил от мъртвите, ще се спасиш (новорождение). Защото със сърце вярва човек и се
оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
Това ново начало е духовна, а не физическа или умствена промяна. Когато станеш “ново
създание”, очевидно е, че твоето тяло не се променя. Аз пак си бях червенокос, все още бях висок
190 см и трябваше да спортувам повече. Ти може да си плешив, дебел, кльощав, мускулест или
слаб - нито едно от тези неща не се променя при новорождението. Същото се отнася и за ума. След
като бях новороден, аз имах същите страхове, лоши отношения, въпроси, желания и мисли, които
имах преди това. Това не е умствен, а духовен процес.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №2
НОВОРОЖДЕНИЕТО ПРОМЕНЯ МОЯ ДУХ, А НЕ МОЯ УМ ИЛИ ФИЗИЦЕСКО ТЯЛО
Да се новородиш е началото, но тъжно е да се каже, че за повечето християни това е краят
на израстването с Бога. Те никога не предприемат следващата стъпка (която отнема останалата
част от живота ни тук на земята) и не достигат християнски растеж и духовна зрялост. Докато
нашият дух се новосъздава или новоражда, веднага след като направим Исус Господ на нашия
живот, то нашият ум, който е част от нашата душа, трябва да бъде променян чрез един
продължителен процес. Това не е мигновена промяна и тя изисква дисциплина, непоколебимост и
желание, за да се осъществи. Нека споделя един физически, естествен пример на тази духовна
истина. Аз съм помагал при раждането на трите си деца вкъщи. Въпреки че моята част беше много
по-лесна от тази на жена ми Уенди (особено като се има предвид, че Халев тежеше 4,820 кг, Таша
- 4,540 кг и Михей, който се роди шест седмици по-рано - 3,180 кг), аз все пак мога да
свидетелствам, че да родиш тези малки създания е много по-лесно, отколкото да ги отгледаш и
възпиташ. Раждането е въпрос на минути, но отглеждането е един непрекъснат процес на
поучение, възпитание и любов, който продължава много години.
Така е и в християнския живот. За да бъдеш новороден, е необходимо да отдадеш живота
си на Исус като Господ, след което настъпва мигновена промяна в духа ти. Да пораснеш духовно е
един продължителен процес на обновяване на твоя ум според Божието Слово, пренастройване на
твоите мисли според Божиите мисли, подмяна на начина, по който ти мислиш в естествения си ум,
с начина, по който Бог казва, че трябва да мислим.
Павел казва в І Солунци 5:23: А сам бог на мира да ви освети напълно. И дано се
запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ
Исус Христос. Християнският живот е нещо повече от духовна промяна. Той включва душата и
тялото. Душата е твоят ум, емоции и воля (5-та глава дава пълно определение за душата). Ако
трябва да вървим в Бога и да изпълним нашата съдба като християни, тогава трябва да се справим
с цялата личност - дух, душа и тяло. Павел казва, че нашето освещение трябва да бъде “пълно” и
“изцяло”. Ние трябва да отидем отвъд новорождението. Въпреки че ние не можем да прибавим
нищо към това завършено дело на спасението в духовен смисъл, ние можем да променим нашата
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душа и до известна степен - нашето тяло. Спасението на духовния човек е вечно дело, което не
може да бъде заслужено, подобрено или допълнено, но спасението на душата е друг въпрос.
Ефесяни 2:8-9 гласи: Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас.
Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Аз не мога да изработя моето
духовно спасение. Исус го е промислил за мен. Онези религии, в които хората продават списания,
извършват мисионерска работа или се опитват да заслужат някакво вечно благословение чрез
молитви, свещи, пари или нещо друго, не разбират делото, което Исус извърши за цялото
човечество. Няма нищо, което аз бих могъл да направя, за да заслужа или подобря
новорождението. Никога не мога да бъда спасен духовно чрез дела.
Но все пак, аз мога да работя за спасението на душата си. Това не беше дело, завършено на
Голгота. Павел казва в І Коринтяни 1:18: Защото Словото на кръста е глупост за тези, които
погиват, но за нас, които се спасяваме, то е Божията сила. И във Филипяни 2:12, Павел
пише: ...изработвайте спасението си със страх и трепет. Докато Павел каза, че не се спасяваме
чрез дела, Яков каза в Яков 1:21: Затова, като отхвърляте всяка нечистота и преливаща злоба,
приемайте с кротост всаденото Слово, което може да СПАСИ ДУШИТЕ ВИ.
Той се обръща към християни, които са вече духовно спасени, но трябва да работят върху
душевния аспект на своето спасение, като приемат Божието Слово в живота си и променят
поведението си в съответствие с него.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Кога направих Исус Господ на моя живот и преживях новорождението?
2. Ако не си новороден, моли се с тази молитва:
“Небесни Татко, аз изповядвам, че Исус е Господ на моя живот. Аз вярвам, че Исус беше
възкресен от мъртвите. Аз обръщам гръб на греха и негативизма в моя живот и искам Исус да
напътства и да води живота ми. Благодаря Ти, Господи Исусе, че влизаш в сърцето ми и ми даваш
Нов Дух. От този ден нататък аз ще се уча от Теб и ще следвам Теб.”
3. Как съм обновявал ума си, откакто съм новороден?
4. Кои три области от моя живот най-много се нуждаят от обновяване сега?
5. Наистина ли искам растеж и промяна в живота си?
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Обновяване на ума: Какво е това и как се изявява?
Най-силният стих от писанието, който Бог използваше в моите първи християнски години, а
и все още използва е Римляни 12:2: И не се съобразявайте с този свят, НО ПРЕОБРАЗЯВАЙТЕ
СЕ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА СИ, за да познаете от опит що е Божията воля - това,
което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Чрез този стих научих, че макар и християнин,
аз все още се съобразявах със света и с цялата му негативност, падение и всички проблеми, докато
умът ми не е обновен. Аз бях тръгнал към небето, защото бях новороден, но можех да живея като
в ада, докато стигна там. Толкова много християни се борят в живота си с негативни отношения,
грях, провали, разводи, депресия и се чудят защо всичко това им се случва.
Някои са си изградили доктрини, за да обяснят своя пораженчески начин на живот и
обвиняват върховността на Бога или нещо друго подобно за собствените си неприятности.
Истината е, че те все още се съобразяват със света, защото техния ум не е обновен, така че те не
могат да изпитат добрата, благоугодна и съвършена Божия воля в живота си.
Господ казва чрез Яков в глава 1:13-15: Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме
изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. А който се изкушава,
се завлича и подлъгва от собствената си страст. Тогава страстта зачева и ражда грях, а
грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Когато нашият ум е обновен според Божието
Слово, ние ще преодолеем негативните желания и ще живеем в съвършената Божия воля.
КЛЮЧ КЪМ ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №3
ТИ МОЖЕШ ДА СИ ПО ПЪТЯ КЪМ НЕБЕТО, НО ДА ЖИВЕЕШ В АДА НА ЗЕМЯТА
Ако човек все още е депресиран, ако все още се страхува от живота и обстоятелствата,
отнася се зле със съпруга или съпругата си, бори се с бедността, прави секс с някого, с когото не е
сключвал брак, увлича се по порнография, ядосан е на света или каквито и да са подобни неща,
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въпреки че е новороден, той все още се съобразява със света. Някои вярват, че ако някога
съгрешат по този начин, те не са новородени. Но Йоан казва в І Йоан 1 глава, че ние ще грешим,
но можем да получим прощение, ако изповядаме греха си пред Исус. Ако кажем, че никога не
съгрешаваме, ние лъжем. Въпросът е, че християните ще правят грешки, но могат да бъдат
опростени. Чрез обновяването на ума ние превъзмогваме онези падения, в които не трябва да
живеем. Не трябва да се съобразяваме, да бъдем моделирани или контролирани от пътищата на
света. Ние можем да вървим с Бога и да докажем, да изявим и да извършим Неговата воля.
Да бъдеш ПРЕОБРАЗЕН, означава да претърпиш пълна промяна във форма и вид. Гръцката
дума, използвана в този стих, е “метаморфо”. Това означава да преминеш през пълна промяна във
формата, както гъсеницата се променя, превръщайки се от какавида в пеперуда. Тя не прибавя
само няколко крилца към дългото си космато телце. Тя напълно се превръща в различен вид
същество, което може да прави съвсем различни неща и да живее съвсем различен живот.
Християнинът ще започне да вижда пълнотата на своето спасение, да води живот съвсем различен
от преди и да постига велики неща тогава, когато е преобразен чрез обновяването на ума.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №4
ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА Е ПОВЕЧЕ ОТ
ПОЗНАНИЯ; ТО Е ПРОМЯНА
Толкова много хора идват на църква, за да научат нещо ново, което да добавят към своите
интелектуални прозрения. Те се чувстват добре, ако службата е била стимулираща, заинтригуваща
или вълнуваща. Но те никога не смятат за необходимо да променят начина, по който мислят и
живеят. Те са толкова далече от промяната, че всъщност не вземат решение да не се променят - те
дори и не се замислят за това. Толкова дълго Библията и църквата са представяли религиозни
традиции, които са били част от реалния свят и нашия ежедневен живот. Трябва да направим
някои основни промени в нашето мислене, за да започнем процеса на обновяване на ума.
Много християни са били поучавани, че ако само си четат Библията, молят се и ходят
редовно на църква, те ще станат по-силни християни. Твърде зле е, че никога не сме проверили
плода на това мислене, защото факт е, че има много хора, които са правили всички тези неща през
целия си живот и пак не са щастливи, преуспели и сполучили.
Римляни 12:2 ясно ни показва, че християнският растеж е нещо повече. Възможно е да
четем Библията и да се молим и никога да не обновим ума си. Човекът, който съгрешава през
цялата седмица, но е верен посетител на църква, е доказателство за това. Пасторът, който
проповядва превъзходни проповеди, а след това извършва прелюбодейство, е доказателство за
това. Обновяването на ума е много повече от това да изпълняваш религиозни задължения. То е
съзнателно усилие и труд:
1. Да осъзнаем какво наистина мислим и вярваме;
2. Да осъзнаем как Бог иска да мислим;
3. Да фокусираме нашите мисли върху Божиите мисли;
4. Да прилагаме Божиите мисли докато те станат наши собствени;
5. Да прилагаме Божиите мисли на дело във всекидневния живот.
Този процес трябва да се повтаря отново и отново, когато попадаме в ситуации, където се
надигат чувства и мисли, противни на Божието Слово. Тази промяна не става за една нощ. Тя не
може да се приеме чрез полагане на ръце, но тя е по-скоро един начин на живот, който ще следва
докато срещнем Господа в небето. (І Йоан 3:2: ...Когато Той се открие, ще бъдем подобни на
Него...)
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №5
ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА Е НАЧИН НА ЖИВОТ, А НЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ
Ако искаме някога да видим добрата, благоугодна и съвършена Божия воля в живота си,
ние трябва да започнем да обновяваме ума си. Павел казва, че това е единственият начин, по който
може да се извърши преобразяването. Много християни не виждат всички Божии обещания да се
изпълнят в живота им. Много, които казват, че са християни, не водят живот, с който да подкрепят
думите си. Начинът, по който ще се промени всичко това е чрез преобразяването на нашия живот,
а това става с обновяването на ума ни. Повечето от нас се справят доста добре в различни области
от живота. Имат правилно развито мислене в тези области и изглежда, че там не срещат толкова
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проблеми, както в други насоки. Някои хора се справят добре с парите си, но се борят в областта
на взаимоотношенията си; други се справят добре в семействата си, но се борят за здравето си.
Има трети, които изглежда, че се справят добре във всеки един аспект от живота си, но тайно са
измъчвани от блудство, порнография и други подобни. Ние трябва да обновяваме ума си във всяка
една област на християнския живот и да осъзнаем, че да успяваме в едно отношение не означава,
че сме сполучили във всичко. Ако аз съм велик Божий служител, но изгубя децата си в света, то аз
не съм сполучил. Аз мога да съм силен и да имам обновен ум в определени области, но трябва да
продължавам упорито, за да се справя с всяка част от мисловния си живот.
Второ Коринтяни 10:4-5 гласи: Защото оръжията, с които воюваме не са плътски, но
пред Бога са силни за събаряне на крепости, за събаряне на помисли и за всяко високо нещо,
което се издига против познанието на Бога, като пленяваме всеки разум да се покорява на
Христа. Крепостите са онези чувства и мисли, които така са се вкопчили в ума ти, че даже и да не
искаш да мислиш по този начин, ти пак го правиш. Така или иначе чувстваш, че сякаш умът ти те
контролира и не можеш да спреш да мислиш по определен начин.
Има много хора, които се чувстват ужасени от мислите, които идват в ума им и нещата,
които тези мисли ги карат да вършат. Всички сме чували или виждали хора, които не искат да
вършат нещата, които вършат, но като че ли не могат да спрат. Истината е, че ти можеш да спреш
този мисловен процес, но това е една крепост, която трябва да бъде преодоляна чрез пленяването
на тези мисли в покорство на Божието Слово.
Когато човек е погълнат от какъвто и да е негативен или светски начин на мислене, след
известно време това се превръща в крепост. Човекът, който мисли за насилие, хулене и доказване
на своята мъжественост, скоро ще придобие лош характер и ще завърши в боричкане с всеки един,
който му се противопоставя или настъпва гордостта му. Този, който гледа или чете редовно
порнографски списания, скоро ще бъде погълнат от сексуални фантазии и желания, които ще
контролират мисловния му живот и ще го карат да търси неблагочестиво и неестествено
задоволяване (въпреки че той никога няма да бъде задоволен, защото е пленен от начин на
мислене, който ще го унищожи). Жената, която гледа сантиментални телевизионни програми за
семейството, скоро ще бъде недоволна от съпруга си и ще започне да си фантазира за други мъже
или ситуации, които съответстват на филмовите предавания, изпълнили ума й.
Когато един брак, продължил десет, двадесет или тридесет години завърши с развод, трябва
да е имало години, изпълнени с мисли за други хора и други ситуации, които в крайна сметка са
довели до развода. Много от тези мисли идват от примерите и посланията на телевизионни
предавания и други средства за масова информация.
Исус каза, че трябва да внимаваме какво слушаме, защото скоро ще бъдем контролирани от
възприетото, било то добро или зло. Марк 4:24: Внимавайте в това, което слушате, с каквато
мярка мерите, ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото, който има, нему ще се даде.
Притчи 23:7 казва: Защото, каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Ето защо трябва
да пазим умовете си и да не позволяваме на негативните крепости да ни завладяват. Ако тези
мисли са вече там, тогава трябва да се хванем за работа, да пленим всяка мисъл и да я заместим с
Божиите мисли. Крепости на страх, яд, бедност, ниско самочувствие, гордост и егоизъм
управляват много християни. Въпреки че те са се молили за тях и са се опитали да получат
освобождение, всички тези неща няма да се променят, докато те не се преобразят чрез обновяване
на ума си. Това не означава, че някои робства и негативно поведение в християните не са
причинени от демонично овладяване и в такива случаи на демонът трябва да бъде изгонен. Но
дори и в случаи на демонично действие, ако няма обновяване на ума, врагът ще се върне, а Исус
каза, че краят на този човек ще е по-лош от предишното му състояние (Мат.12:43-45).
Обновяването на ума е едно вълнуващо пътешествие на промяна и открития, което ни дава
възможност да видим Божията воля, извършена в живота ни. Няма по-велика радост или
задоволство от това да знаеш, че изпълняваш съвършената Божия воля. И няма друг начин (според
Библията) да изпитаме Божията воля в живота си освен чрез обновяването на ума.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Какво има предвид Библията, като казва: “Не се съобразявайте с този свят”?
2. В кои области аз все още “се съобразявам със света”?
3. Какво е Библейското ПРЕОБРАЗЯВАНЕ?
4. Защо обновяването на ума е повече от познание?
5. Какви неща съм научил от Бога, но все още не съм обновил или променил?
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Промяната е начин на живот
...Поучителните изобличения са път към живот. Притчи 6:23. Укорите, поправките,
наставлението или съпоставянето от Божието Слово са предназначени да донесат промяна в живота
ни. В този стих Соломон ни казва, че промяната е пътят на живота. Ако искаме да вървим с Бога,
да имаме Неговата съвършена воля и да изпитваме пълнотата на Неговия план в живота си, ние
трябва непрестанно да се променяме. Това е преобразяването, за което Павел говори в Римляни
12:2. Това е начин на живот, при който чрез поправяне и наставления да можем да вървим напред
в християнския растеж. Из цялата книга Притчи думите: укор, порицавам, смъмрям, поправям,
наставлявам и поучавам ни показват, че за да живеем в мъдростта и пътищата на Бога, трябва да
желаем да се променяме. Както споменах в първа глава, обновяването на ума е повече от
придобиване на знания, а промяната е нещо повече от това да получиш ново виждане или
информация. Процесът на промяна има толкова общо със “събличането”, колкото и с
“обличането”, т. е. толкова изваждане, колкото и прибавяне.
В Ефесяни 4:22-24 четем: Да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек,
който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия
човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.

КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №6
ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА Е ЕДНОВРЕМЕННО СЪБЛИЧАНЕ
НА СТАРИТЕ МИСЛИ И ОБЛИЧАНЕ НА БОЖИИТЕ МИСЛИ
Бог използва този принцип на “събличане” и “обличане” из целия Нов Завет. В процеса на
обновяване на ума трябва да осъзнаем, че както има мисли, които трябва да бъдат съблечени, така
има и такива, които трябва да бъдат облечени. Възможно е да научиш много добри неща, но също
е възможно никога да не съблечеш нещата, които ти пречат да успяваш.
Дипломираният студент има повече от достатъчно познания, за да успява в областта на
своето образование, но ако е негативно настроен в мислите си, той ще стане беден и няма да види
успех. Човекът, който знае всичко за храненето и спортуването, ще си остане с наднормено тегло
и в недобра форма, докато не премахне негативните мисли и навици, които формират
нездравословен начин на живот.
Очевидно е, че да чуеш и да научиш истината не е достатъчно, за да бъдеш свободен. Исус
каза, че като “пребъдваме” или живеем в Неговото Слово, ние ще познаем истината и тогава ще
бъдем свободни, Йоан 8:31-32. Думата “познавам” в този стих означава да разбереш чрез опит.
Това означава, че има нещо, което е било отместено, извадено или съблечено и след това заменено
с истината. Ето кога истината реално ще те освободи.
Толкова много християни могат да цитират стихове за финанси, здраве, брак или семейство,
но те не са свободни в тези области. Да научиш стиха, не означава, че си се променил. Само да
научиш пасаж от Библията не означава, че ще бъдеш свободен. Мислите, които не са в съгласие с
Божиите мисли, трябва да бъдат заменени или отхвърлени от истината. Новият човек не може да
бъде облечен, ако първо не бъде съблечен старият.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №7
СЪБЛИЧАНЕТО НА СТАРИЯ ЧОВЕК Е ТОЛКОВА ВАЖНО,
КОЛКОТО И ОБЛИЧАНЕТО НА НОВИЯ
Имал съм радостта да бъда баща през последните седем години. В момента, в който пиша
тази книга, Халев е първородният ни син, Таша е на пет години, а Михей е на две. Както казах порано, Уенди роди всичките си деца в къщи (тя извърши цялата трудна част, аз само хванах
бебетата). Не ми беше необходимо много време, за да разбера, че тези малки същества се нуждаят
от доста внимание. Те викаха за смяна на пеленките на всеки два часа, плачейки. Ако аз бях
поръсил малко пудра на старата пеленка и бях сложил нова върху нея, нуждата на бебето нямаше
да бъде задоволена. То нямаше да бъде подменено, докато старата пелена не се свали и не се
сложи новата. Ако само бяхме покрили старата, чудя се след колко ли време ароматът на мръсната
пелена щеше да пробие през чистата.
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Има много християни, които искат да сложат чистото, но не им се занимава с мръсното. Те
си вкарват нови мисли, но не минава много време и старите мисли започват да проникват, и в
техния живот се връщат същите стари проблеми. Това е като един парк, построен на бунище.
Тревата е красива, цветята ухаят прекрасно, но не след дълго боклукът и газовете започват да
излизат. Не можеш да изградиш успешен християнски живот върху негативно мислене или върху
основа от отпадъци. Промяната включва отмахване от старото, както и въвеждане на новото.
Спомняте ли си старата поговорка: “Не проклинай тъмнината, а запали свещ”? Това е в
сила и когато говорим за обновяване на ума. Свалянето на старото и обличането на новото са
едновременни промени. Не можем да седнем и да чакаме негативните мисли да напуснат ума ни.
През цялото време, докато се опитваме да ги накараме да си отидат, ние мислим точно за нещата,
които не искаме. Ще прогоним старото, когато фокусираме мислите си върху новото. Не трябва да
прекарваме времето си в опити да пренебрегнем старите мисли на страх, гняв, грях, по-добре е да
мислим за нещата, за които Писанието ни заповядва. Филипяни 4:8: Най-после братя, всичко,
което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, ако
има нещо добродетелно и ако има нещо похвално него зачитайте. Друг превод гласи:
размишлявайте върху тези неща; съсредоточете умовете си върху тях. Ние трябва да сме
наясно с нашите стари, плътски мисли и да им се съпротивляваме, но също така трябва да отдадем
себе си на размишление, обмисляне и насочване на ума ни към Божиите мисли.
Промяната не е лесна. Ние сме програмирани от детството си да мислим, че след като
веднъж завършим училище, спираме да се развиваме. Освен придобиването на практически знания
ние обикновено не правим промени в начина си на живот. Всъщност, ние си създаваме външен
образ и представа, сякаш знаем всичко и се опитваме да не се променяме. Искаме да създадем
впечатлението, че всичко ни е в ред и нямаме никаква нужда от промяна. Освен това семейните
традиции, религиозните традиции и просто плътският инат ни пречат да растем и да се променяме.
Трябва да възприемаме промяната като нещо положително, а не като нещо, което избягваме.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №8
ПРОМЯНАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕДНА ПОЛОЖИТЕЛНА ЧАСТ
ОТ НАШИЯ ЖИВОТ, А НЕ НЕЩО, КОЕТО ОТБЯГВАМЕ
Народът на Израел не влезе в обещаната земя, когато можеше, защото отказа да се промени.
Поколението, което излезе от Египет, имаше робско мислене и не желаеше да го промени. Те
мърмореха срещу водачеството на Мойсей и оспорваха Господните заповеди. Въпреки че имаха
много знамения от небето, които да следват, като облачния стълб през деня и огнения стълб през
нощта, те не се отказаха от стария си манталитет. Като застанаха на границата на своята земя,
преливаща от мляко и мед, те се вслушаха в лошите известия на съгледвачите и цялото множество
започна да плаче и да роптае срещу положението си. Исус Навиев и Халев се опитаха да ги
поведат във вяра и послушание на Бога, но хората отказаха.
Числа 13:33 гласи: ...и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива бяхме и
в техните очи. Те не бяха променили начина си на мислене, плод на робския им манталитет в
Египет. Въпреки че Бог беше с тях, нарече ги Свой народ и искаше да ги отведе в обещаната земя,
те не приеха това. Този манталитет на скакалци им попречи да получат обещанията на Бога. Бог
беше ги извел от Египет, но Той не можеше да изведе Египет от тях. Това си беше тяхна
отговорност. Те трябваше да приемат Господното Слово чрез Мойсей и да отхвърлят старото си
мислене. Но те не искаха да се променят. Техните умове бяха насочени към завръщането им към
стария начин на живот, а не се стремяха към новия. Те разсъждаваха повече върху лъжите,
отколкото върху истината.
Бог им беше дал истината, която щеше да ги освободи, но те все още вярваха в лъжите,
които ги държаха в робство. Поради отказа им да се променят, те всички умряха в пустинята. Бог
използва Халев и Исус Навиев, за да заведат техните деца в обещаната земя четиридесет години
по-късно. Колко християни се придържат към старите си мисли и чувства от света и никога не
обновяват ума си според Божието Слово? Те остават със своята пустиня от депресия, грях, стрес,
бедност или какъвто и да е друг проблем и никога не се докосват до обещаната земя, която Бог им
е дал. Йоан 10:16 гласи: Крадецът влиза само, за да открадне, да заколи и да погуби: Аз
дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
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Изобилният живот е вече осигурен, но ти трябва да го завземеш. Той няма да падне като
дъжд от небето. Ако не желаеш да се промениш, да обновяваш ума си и да се устремиш към него,
можеш да изживееш целия си живот без всичко онова, което Бог е промислил за теб.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. ................ е пътят на живота.
2. Харесвам ли промяната или правя всичко, каквото мога, за да я избегна?
3. Кои “обещани земи” съм изпуснал, заради необновения си ум?
4. Има ли части от моя предишен живот, към които се придържам или към които искам да
се върна?
5. Как мога да започна да навлизам повече в моята “обещана земя” днес?

5
Определяне на душата
Апостол Йоан беше вече на възраст, когато написа едно от последните послания, включени
в канона на Писанието. Той беше вървял с Исус от младини. Неговите откровения в Евангелието
на Йоан ни карат да осъзнаем дълбочината на неговото общение и разбирането на Господа. След
много години на християнски живот Йоан написа: Възлюбений, молитствам да благоуспяваш и
да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. (ІІІ Йоан 2). Йоан е осъзнал, че
преуспяването на целия ни живот, както и здравето на нашето тяло, зависят от състоянието на
душата ни. Това, което е в нас контролира това, което излиза от нас и в крайна сметка всичките ни
преживявания в живота. Старият апостол ни казва, че както преуспява душата ни, така ще
преуспява и животът ни. Толкова много християни се чудят каква е Божията воля, когато стане
въпрос за преуспяване и здраве. Съвсем очевидно е, че Йоан не би се молил с молитва, която е
противна на Божията воля. Той също така не би казал, че се моли за това над всичко останало. Ако
Божията воля за Неговите хора не беше те да преуспяват и да живеят в здраве, тогава Святият Дух
със сигурност нямаше да запише това като част от Святото Писание.
Ключът към този пасаж е душата. Теолозите описват душата като ум, емоции и воля. Има
още много, което може и ще се каже, за да се определи душата, но това е добро определение като
за начало:
* Твоят ум - на разсъждение и мислене;
* Твоите емоции - чувства;
* Твоята воля - процесът на вземане на решения и правене на избор.
Тези неща представляват душата и контролират до голяма степен начина, по който
изживяваш живота си. Ти ще преуспяваш и ще живееш в здраве така, както преуспява душата ти, или
ще страдаш и ще бъдеш слаб, както е слаба душата ти.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №9
ТВОЯТА ДУША - УМ, ЕМОЦИИ И ВОЛЯ, ТРЯБВА ДА
ПРЕУСПЯВА, ПРЕДИ ЖИВОТЪТ ТИ ДА ПРЕУСПЯВА
Пророк Осия казва в глава 4, стих 6: Хората ми загиват от липса на знание. Понеже ти
отхвърли знанието, то Аз ще те отхвърля да не ми свещенодействаш. Липсата на знание
опропастява много християни и ги държи в живот на посредственост. Една от най-големите
области на объркване и липса на знание е определението за душата и духа. Някои учители казват,
че те са едно и също нещо. Други казват, че са различни, но функционират заедно в хармония. Без
да правя теологически тракт, аз наистина желая да дам библейското определение за душата и духа,
защото това е от решаващо значение, за да живееш според Божието Слово. Ако не знаем какво Бог
ни казва да направим, няма начин да го изпълним; ето защо ние загиваме поради липса на знание.
І Солунци 5:23 гласи: А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят
непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус
Христос. Павел се моли ние да бъдем запазени “непокътнати” или “цялостни” във всяка част от
нашето същество. След това той изброява всяка една част от човешката личност: духът, душата и
тялото. Този стих илюстрира, че духът и душата му са единствени по себе си. Духът се пречиства
или освещава, когато се новородиш. І Коринтяни 6:17: Но който се съединява с Господа е един
дух с Него. Постоянното освещаване на нашия живот се извършва в душата и тялото, където
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новорождението не е донесло промяна. За да продължим нашето определение за душата, нека
погледнем в Евреи 4:12: Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч
остър и от двете страни, пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка и
издирва помислите и намеренията на сърцето. Тук виждаме, че Словото е крайният авторитет
във всяка една област от живота. Само То безпогрешно ще разпознае какво е от Бога (Духа) и
какво е от човека (душата). Само Словото е крайният авторитет, когато отсъждаме мислите и
намеренията на човешкото сърце. Когато изследваме този стих малко повече, мисля, че ще
вникнете по-добре във функциите на човешкия дух и душа:
Душа.............................................Дух,
Стави.............................костен мозък,
Мисли.............намерения на сърцето.
Писателят на Евреи, под вдъхновението на Святия Дух съставя връзката Душа - Стави Мисли. Твоята душа е свързващата част между духа и тялото ти. Тя довежда духовната и
физическата област до взаимодействие, така че да можеш да живееш като духовно същество в
общение с Бога и да функционираш в естествения свят. Когато чуваш неща в твоя дух, който е
роден от Святия Дух, това се чува и в душата ти. Понякога ти “просто знаеш” нещо, понякога
казваш “нещо ми каза”, понякога чувстваш, като че ли Святият Дух току-що ти е казал нещо. Това
е процесът, при който душата свързва духа и тялото като една става. После виждаме, че душата е
свързана с мислите. Това е главният инструмент и функция на душата. Твоите мисли направляват
твоите решения, действия и чувства всеки ден. Твоите мисли протичат в душата ти.
Забележи, че духът на човека се съотнася с костния мозък и намеренията. Костният мозък е
животворяща сила, където кръвта се образува. Старият Завет ни казва: “Животът е в кръвта”.
Намеренията са дълбоките желания и цели на нашето сърце. И двете неща описват духовния човек.
Ако разбереш, че духът и душата не са едно и също нещо, можеш да видиш защо е
възможно да си новороден християнин със спасен дух, но да се бориш с трудности в живота си,
поради необновена душа. Ето защо Бог казва на всеки вярващ да се “преобразува чрез обновяване
на ума”, Римляни 12:2. Въпреки че твоят дух е спасен, твоята душа се спасява чрез обновяването
на твоя ум, емоции и воля, съобразно Божието Слово. Твоят живот ще благоуспява и ти ще
живееш в здраве до степента, в която правиш това. Тези истини ни дават възможност да разберем
стихове като Притчи 23:7: Защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Матей
22:37 гласи: Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия
си ум. Обичайните мисли в живота ни определят как живеем. Исус ни заповяда да направим нещо
повече от това, само да вярваме в Бога, а и да Го обичаме с нашето сърце; след това Той уточнява
още - с нашата душа; и накрая прави нещата кристално ясни - с нашия ум. За да възлюбим
Господа с всичко, което е в нас, ние трябва да отхвърлим всяка мисъл, която не Го обича.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №10
ДУШАТА И ДУХЪТ СЪСТАВЛЯВАТ СЪРЦЕТО НА ЧОВЕКА
В края на Евреи 4:12, забеляза ли фразата “на сърцето”? Духът и душата съставляват
сърцето на човека. На различни места из цялото Писание сърцето е използвано, за да опише
цялостната личност или определена част от вътрешния човек на личността. ІІ Коринтяни 4:16
казва: ...но ако и да тлее нашият човек вън, пак вътрешният всеки ден се подновява. Павел
тук не може да говори за човешкия дух, защото той се новоражда в момента, когато приемеш Исус
за Господ на твоя живот. Той казва, че вътрешният ни човек, който е съставен от дух и душа, се
подновява всеки ден, като вървим с Бога, въпреки че нашият външен човек - физическото ни тяло
- остарява и умира. Част от християнския растеж е достигането на положение, където можем да
следваме духа си, а не плътта. Плътта постоянно желае светски, плътски, негативни неща, но
духът е свързан с Господа и желае благочестиви неща. Душата чува и може да следва или духа
или плътта. Помни, че тя е ставата или свръзката. Когато духът ти каже: “Искам да се моля
тридесет минути и да общувам с Господа тази сутрин”, но твоята плът каже: “Искам да се
поизлежавам и после да гледам телевизия”, кое от двете ще последваш? Слабият християнин ще
последва плътта, силният християнин ще последва водителството на Духа. Причината, поради
която Бог е толкова загрижен за освещаването или очистването и обновяването на твоята душа е,
че без това ти постоянно ще бъдеш управляван от плътските си желания. Благоуспяващата душа е
тази, която чува и избира да следва духовния човек. Имаме обещание, че тогава ще благоуспяваме
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и ще живеем в здраве във всяка област от живота. И това преуспяване не е екстравагантна страст
за пари или материални неща. То означава твоите нужди да бъдат посрещнати и да имаш
достатъчно изобилие, за да бъдеш благословение за хората около теб.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №11
БЛАГОУСПЯВАЩАТА ДУША ЧУВА И СЕ СЪГЛАСЯВА С ДУХА
Тези, които се съмняват в своето спасение и се чудят дали наистина са спасени, обикновено
са хора, които имат слаба душа и са подвластни на плътта си. Те се борят да живеят за Господа, но
усещат, че не могат да се покоряват на Духа и затова се чувстват неспасени. Когато душата се
укрепи чрез Божието Слово и започне да благоуспява, целият им живот започва да преуспява и те
усещат как Святият Дух работи в техния дух. Той е бил там през цялото време, но те не са могли
да Го следват поради душата си.
Нека да разгледаме осем неща, които представляват една слаба душа и как те могат да се
превърнат в елементи на една благоуспяваща душа.
1. Да нямаш знание върху Библията (Осия 4:6).
2. Да си управляван от желанията на плътта - не владееш теглото си, изразходването на
средства, сексуалните си страсти (Римляни 8:5).
3. Да си слаб, нерешителен или колеблив (Яков 1:8).
4. Да фантазираш за негативни неща и да не си в състояние да контролираш мислите си (ІІ
Коринтяни 10:4-5).
5. Да отказваш да се променяш, да защитаваш предишното си поведение и да се
оправдаваш (Притчи 9:7-9).
6. Да посветиш целия си живот на материални, земни неща (Колос. 3:1-2).
7. Да позволяваш на чувствата да управляват взаимоотношенията ти и начина на поведение
(Ефесяни 4:22-24).
8. Да позволяваш на страх, гняв, огорчение, клюкарство или негативно мислене да те
погълнат (Филипяни 4:8).
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №12
ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО И ИСКРЕНИ УСИЛИЯ СЛАБАТА
ДУША МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРЕУСПЯВАЩА
А сега ето осем елемента на благоуспяващата душа:
1. Да жадуваш да се учиш и променяш (Матей 5:6).
2. Да имаш ум, който разсъждава върху Божието Слово и следва Неговите наредби (Псалм
1:1-3).
3. Да имаш дисциплиниран ум и воля, които се съгласяват с духа (Римл.8:6).
4. Да съсредоточаваш вниманието си върху благочестиви мисли и чувства (Матея 6:33).
5. Да изповядаш открито грешките си и да търсиш промяна (Яков 5:16).
6. Да имаш ум, който е насочен към Божиите и небесните неща (Кол.3:1-10).
7. Да имаш контрол над чувствата и емоциите си (ІІ Коринтяни 3:1-10).
8. Да имаш чисто, положително и радостно отношение към живота (Фил.4:8).
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Аз трябва да благоуспявам в моята ..................... преди да благоуспявам в други области
от живота си.
2. Моята душа е съставена от моя ................, .................. и ....................... .
3. Моето сърце е съставено от моя ....................... и ........................ .
4. Как моята душа се съгласява с плътта и е донесла разруха в част от живота ми?
5. От изброените осем елемента, кои са трите главни неща, които правят душата ми слаба?

6
Силата на истината
От четвърта глава си спомняш, когато най-старият жив апостол Йоан писа на приятеля си
Гай в ІІІ Йоаново. Йоан беше вървял с Исус от младините си. В продължение на месеци той Го
следваше, докато още беше в плът и беше свидетел на едни от най-съкровените опитности на
Господа. Той видя Исус преобразен на планината с Мойсей и Илия. Той положи глава на гърдите
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на Исус по време на Господната вечеря и отиде заедно с Исус в Гетсиманската градина. Сигурен
съм - ще се съгласите, че този стар апостол е познавал Господ и Неговите пътища до една много
висока степен. В това писмо до приятеля си, Йоан започва с една молитва, с която се моли преди
всичко друго: Възлюбений, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както
благоуспява душата ти (ІІІ Йоаново 2).
Това въведение и молитва на Йоан постановява няколко много важни истини за
християните. Както споменах и в предишната глава, ние знаем, че Йоан не би се молил за нещо,
което е противоположно на Божията воля, а ако го беше направил, Святият Дух нямаше да запише
и да постави това в канона на Писанието. Вдъхновен от Святия Дух, Йоан се моли те да
преуспяват и да живеят в здраве. Необходимо е да осъзнаем, че Божията воля за Неговите хора е
да живеят в преуспяване и здраве. Веднъж някой ме нарече проповедник на здравето и
богатството (въпреки че в действителност поучавам върху всички предмети на Новия Завет).
Докато си мислех за това обвинение, осъзнах, че е много по-добре да проповядваш за здраве и
богатство, отколкото за бедност и болести. Чрез неразбиране на думите на стария апостол и много
други подобни пасажи от Писанието, църковният свят е проповядвал доктрини на болести,
бедност и поражение, което е дало възможност на света да доминира над църквата и е попречило
на мнозина да влязат в Божието Царство.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №13
БОГ ТЕ Е СЪЗДАЛ ДА СИ ПРЕУСПЯВАЩ И ЗДРАВ, А
НЕ ДА СТРАДАШ В ЖИВОТА ОТ БЕДНОСТ И БОЛЕСТИ
Йоан продължава и обяснява как те ще преуспяват и живеят в здраве, когато казва: ...така,
както душата ви благоуспява, ІІІ Йоан 2. целият успех в християнския живот започва от
вътрешността на личността и се изявява навън. Исус каза в Матей 12:35: Добрият човек от
доброто съкровище на сърцето си (дух и душа) изважда добри неща; а злият човек от злото
си съкровище изважда зли неща. Когато нашата душа благоуспява, ние имаме добро съкровище,
от което можем да вадим. Когато нашата душа е бедна или пълна с негативни мисли, отношения и
вярвания, ние имаме зло съкровище и можем да извадим само поражение, отчаяние и проблеми.
Когато повярваме в лъжата, че външните неща определят изхода на нашия живот, ние
попадаме в робство. Толкова много хора наистина вярват, че ако правителството е различно, или
ако техният профсъюз направи нещо, или ако компанията поддържа нова политика, животът им
ще сполучи. Истината е, че тези външни неща могат да имат някакво второстепенно влияние, но
именно това, което е вътре в теб, определя какъв живот ще преживееш. Външните обстоятелства
могат да изправят някои трудности по пътя ни, но ние избираме как да се справим с тези неща и
дали ще се издигнем над тях или ще бъдем победени от тях. Когато благоуспяваш и си здрав
вътрешно в душата си, това ще се изяви и външно във всяка област на живота ти. ІІІ Йоан 3-4
гласи: Защото много се зарадвах, когато братя дойдоха и засвидетелстваха истината, която е
в теб, според както ти ходиш в истината. За мен няма по-голяма радост от това, да чувам, че
децата ми ходят в истината. Основата на преуспяващата душа е истината. Истината беше в тях и
те ходеха в нея. Тук има две страни, които вярвам, че е много важно за нас да прозрем.
Първата е, че истината е Божието Слово. Исус каза в Йоан 8:31-32: ...Ако пребъдвате в
Моето Слово, вие наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви
освободи. В Йоан 17:17 Той каза: Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина.
Истината е в нас само, ако чуем, приемем и обновим умовете си според Божието Слово. Това е
основата на една преуспяваща душа. Ние трябва да приемем Божието Слово като най-висшия и
окончателен авторитет. То стои по-високо от религиозните традиции, църковните постановления,
семейните и културните традиции и над всяко друго предписание на живота. Бог е издигнал
Словото Си дори над името Си. Небето и земята ще преминат, но Словото на Бога ще стои
завинаги. Притчи 4:20-23 казва: “Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухо към беседите
ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си. Защото те са живот за тези,
които ги намират и здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си,
защото в него са изворите на живота. В този пасаж виждаме важността на Божието Слово, а също
и как животът извира от сърцето (дух и душа), а не от външните обстоятелства.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №14
БОЖИЕТО СЛОВО Е ИСТИНАТА, КОЯТО Е ОСНОВАТА ЗА ВСЕКИ УСПЕХ В ЖИВОТА
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Втората страна на ІІІ Йоаново, стих 4, се намира в определението на гръцката дума, която
превеждаме като “истина”. Гръцката дума “алития” буквално означава “нищо скрито”. Това е
действителната същност в основата на външния изглед. Бихме могли да прочетем този стих така:
“Няма по-голяма радост за мене от това, да слушам, че моите деца живеят без нищо скрито, като
действително живеят по начина, по който изглеждат.” Това е едно много необходимо откровение в
нашия свят днес. Повечето хора живеят в постоянни лъжи от заблуда и лицемерие.
Прима се, че е нормално да се преструваме, да казваме това, което другите искат да чуят и
да правим каквото и да е, стига да получим това, което искаме. Истината става без значение,
когато нарушаваме брачните си клетви, изоставяме децата си, лъжем държавните служби и крадем
от работодателя си. Християнинът е призван да има благоуспяваща душа - душа, която е
изпълнена с истина и върви в истината; живот, който е открит и честен пред всички хора.
Лицемер не е този човек, който отрича Бога, не ходи на църква и не го интересува дали
живее богоугоден живот. Лицемерът е този, който е в църква от време на време, казва “амин” на
проповедника и се държи така, сякаш обича Бога. Но това трае докато отиде до колата си, където
ругае жена си, унижава децата си, а после а после се прибира вкъщи да изпие една бира и да гледа
мача. Той е в духовния съвет, но рядко дава пълния десятък или дарението си. Той се държи
любезно с хората, с които работи, а след това клюкарства зад гърба им.
Гръцката дума за лицемер първоначално не е имала негативно значение. Тя означава
актьори в театрална постановка, които използват различни маски, за да играят разнообразни роли.
Лицемер се е наричал човекът, който изпълнявал няколко роли в една пиеса. Новозаветните
автори започнали да използват тази дума, за да изобразят фалша на личността, която скрива и
замаскирва истината. Исус нарече религиозните лидери по Негово време “лицемери”, защото
имитирали посвещение към Божието Слово, а всъщност живеели своите човешки традиции (точно
както много християни днес). Благоуспяващата душа е открита и честна. Няма нищо покрито - и
външното, и вътрешното имат еднаква стойност. Ако носим истината в себе си и вървим в нея,
тогава ще има посвещение и дързост в нашия начин на живот. Много християни имат половинчато
посвещение към истината, затова и техният вървеж и общение с Бога са половинчати. Те вярват в
Библията, но има части от нея, с които не желаят да се занимават. Мнозина казват, че вярват в
Библията, но не искат да се молят в Духа или да издигат ръцете си в поклонение, или да връзват
зли духове, или да дават десет процента от доходите си на църквата. Много от тях крият неща от
своя съпруг или съпруга, като не споделят свои чувства, огорчения или неща, които са вършили.
Те казват, че вярват в истината, но не живеят за нея.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №15
ДА ИМАМЕ ИСТИНАТА В СЕБЕ СИ ОЗНАЧАВА ДА Я ЖИВЕЕМ ВСЕКИ ДЕН
Исус каза, че желае да сме горещи или студени, но не и хладки. Хладкият човек ще бъде
изплют. Моля се да не приемеш това като осъждение, а по-скоро като отваряне на възможност да
имаш благоуспяваща душа и да започнеш да преуспяваш във всяка област от живота си. Когато
истината на Божието Слово и честният, открит начин на живот са в твоята душа, ти си по пътя към
Божието благословение. Без Божието Слово или с прикрити неща в твоя живот ти никога няма да
изпиташ какво е благоуспяващата душа.
Всяко дело, което сатана е способен да извърши на земята, е основано на лъжа. Според
Исус той е бащата на всички лъжи, тогава може да извърши злото си дело в и чрез него. Когато
обществото вярва в лъжата, че животът не е свещен, тогава неродените бебета, висшестоящите
лица и всеки, който не ни харесва, може законно да бъде убит. Когато вярваме, че бракът не е
божествена институция, тогава можем да нарушим брачен обет, да извършим прелюбодейство и
да спим с когото си поискаме. Лъжите са в основата на всяко отрицателно нещо в живота ни.
Когато се съмняваш в Божието Слово, ти вярваш в словото на сатана. Бог казва, че ще
посрещне всички наши нужди от богатството Си в слава, но ние често се безпокоим, защото не
виждаме как ще бъдат посрещнати нуждите ни; и повечето християни вярват на доктора повече,
отколкото на това, което казва Бог (не искам да кажа, че не трябва да ходим на лекар). Въпросът е,
че трябва да приемем истината действително сериозно. Чрез Божието Слово и чрез честен начин
на живот ние можем да бъдем като хората, за които големият апостол Йоан се радваше. Той
нямаше по-голяма радост от тази да види, че хората имат истината в себе си и вървят в нея. Ето
защо те имаха благоуспяваща душа и всяка част от живота им преуспяваше.
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СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Вярвам ли, че Бог ме е създал да преуспявам и да живея в здраве?
2. Какъв бе ключът към преуспяващата душа от ІІІ Йоан 2-3?
3. Кои области от живота ми са лицемерни?
4. За кои области от живота си знам истината, но не я живея?
5. Истината на Божието Слово ценна и основна част от живота ми ли е?

7
Умът: управляващ център на твоя живот
Умът е изумително и могъщо Божие творение. Нито едно животно няма ум като твоя, нито
една машина или компютър не могат да се сравняват с неговите възможности, нито един човек не
е използвал пълния му потенциал. Той е управляващ център на нашия живот. Той съхранява
всички наши преживявания и заучен материал. Той осмисля и създава информация; той прави
избор между десет хиляди възможности всеки ден. Той планира и вижда в бъдещето с
въображение, което е неограничено. Някой беше казал: “ужасно нещо е да пропиляваш ума си”, и
все пак ние ежедневно правим това. Дори в християнския свят ние позволяваме на умовете си да
блуждаят и да ни водят към посредственост и негативизъм.
Римляни 8:5-6 казва: Защото тия, които са плътски, насочват УМОВЕТЕ си към
плътските неща, а тези, които живеят по Духа - към духовните неща. Защото да имаш
плътски УМ е смърт, а да имаш духовен УМ е живот и мир.
Бог е постановил умът да бъде център на разсъждение, вземане на решения, вярване и
въображение. Този пасаж в Римляни 8:5-6 ни показва, че умът решава дали ще живеем по плът
(която е грешното естество, негативните желания, необновената част на човека) или по дух
(благочестивата, свята, обновена част на християнина). Ако умовете ни са изпълнени с негативни
желания, представи или изживявания, ние рано или късно ще последваме тези мисли и ще
започнем да практикуваме донякъде тази негативност. Притчи 23:7: Защото каквито са мислите
в душата на човека - такъв е и той.
Установено е, че това, което едно дете гледа по телевизията, оказва влияние върху
поведението му. Ако е анимационен филм, пълен с насилие, то става буйно и агресивно. Ако е за
добрия мистър Роджърс, то има по-кротък и устойчив нрав. Човек, който гледа порнографски
филми, ще преследва сексуалните фантазии, които е гледал. Голяма част от изнасилванията,
кръвосмешенията и сексуалното насилие в нашия свят водят началото си от порнографията.
Нещата, с които ангажираме ума си, скоро стават наше поведение. Бог е проектирал умовете ни като
един чудесен инструмент за изучаването на Неговите пътища и ходене с Него през всичките ни
дни на земята, както и през цялата вечност. Ние имаме способността да приемаме информация и
да я използваме, както никое друго същество. Ние създаваме картини и мисли, които остават с нас
до края на живота ни. Божият план беше да приемаме Неговото Слово и да разбираме Неговите
пътища, за да можем завинаги да общуваме с Него на Неговото ниво.
Адам трябваше да получава цялото знание, което му беше необходимо, от Отец, а не от зли
или негативни източници. Дървото на “познанието (или мислите) за добро и зло” беше там, за да
може Адам да избира от къде да учи - от Бога или от света. Докато избираше да се учи от Божието
Слово той благоуспяваше и щеше да научи всичко и то повече, отколкото дървото на познанието
можеше някога да му даде. Но като прие “познанието” или “мислите” на света, Адам отвори ума
си и духа си за неща противни на Бога. Първата последица беше духовна смърт, отделяне от Бога,
а после и начин на живот, който накрая доведе до физическа смърт.
Чрез Исус Христос ние се връщаме към Бога в нашето духовно общение, когато се
новородим. Но нашите умове трябва да бъдат обновявани според Божието познание, ако искаме да
вървим с Него всеки ден. Целта на всеки християнин е да има такова общение с Господа, каквото
Той бе планирал от самото начало. Въпреки че никога няма да се върнем в Едемската градина, ние
можем отново да вървим с Бога, с новороден дух и с обновен ум.
В Римляни 8 Павел казва, че това, върху което фокусираме мислите си, е определящият
фактор за това, дали ще имаме духовен или плътски живот. Ако мислим за нещата от негативния
свят около нас, ние ще живеем плътски, негативен, светски живот. Павел казва, че плътският ум
води до смърт. Какъв вид смърт? Духовна смърт? Ако това е така, тогава повечето християни са
изгубили спасението си и са духовно мъртви, тъй като повечето от нас имат необновени умове. Не,
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смъртта, за която той говори, е отделяне от Божието благословение и снабдяване. Думата смърт в
Библията буквално означава отделяне. Да бъдеш физически мъртъв е да си отделен от тялото си.
Да бъдеш духовно мъртъв е да си отделен от вечния живот с Бога.
Смъртта, която плътският ум довежда, е илюстрирана в Лука 15, в притчата за блудния син.
Спомняте си, че той напусна баща си и пропиля наследството си в светски живот, докато накрая
стигна до там, че яде храната на свинете. Той беше окаян и се опитваше да свърже двата края в
един негативен свят. Писанието казва: “като дойде на себе си” (в буквален превод от англ. ез. “когато се възвърна здравият му разум”), той се върна при баща си и се покая за това, което беше
сторил. Бащата го прие, благослови го и организира празненство заради завръщането му. Когато
бащата го видя да си идва, той каза: “Този мой син бе мъртъв и оживя”. Синът никога не беше
умирал физически, нито пък беше спрял да бъде негов син. Но като остави баща си и последва
собствените си плътски мисли, той беше отделен или мъртъв за бащината грижа и защита. Той
никога не получи друго наследство, но поне обнови ума си и се върна у дома.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №16
ТОВА, КОЕТО МИСЛИШ, ОПРЕДЕЛЯ НАКЪДЕ ОТИВАШ В ЖИВОТА
Много християни днес са мъртви за Божията промисъл и защита. Те живеят така, сякаш не
са деца на Бог Отец, със същите борби и неуспехи както тези, които не познават Бога. Много
християни поставят под въпрос своето новорождение, защото преминават през същите
предизвикателства като света и си мислят, че сигурно не са спасени. Има и такива, които
заключват, че цялата християнска църква е нереална поради негативните неща, които са им се
случили. Те си мислят, че ако Бог е реален в живота им, тези неща не биха им се случили.
Проблемът е липсата на знание за обновлението на умовете им. Бог е с тях, те наистина са Негови
синове и дъщери, но живеят в “рошковите на свинете”, защото умът им е пълен с мислите на света.
Това не означава, че те търсят грях или зло - това може да бъде тревога или страх, или неверие, но
техният ум е отворил вратата за негативност и те са отделени от Божията закрила и осигуряване.
Плътският ум е смърт (отделяне), а духовният ум е живот и мир).
В един от преводите на Новия Завет, този на Уилямс, в Римляни 8:5-6 се казва: “Хората,
които живеят според стандарта, определен от тяхното старо естество, обикновено мислят за
нещата, предложени от това старо естество… Да мислиш за нещата, предложени от старото
естество, означава смърт. А да мислиш за нещата, предложени от духа, означава живот и
мир. Това, върху което съсредоточаваме нашия ум, е въпросът, с който Павел се занимава. Когато
го насочваме към плътски, чувствени желания или към алчни материалистични апетити, или
мисли за гняв, раздразнение и насилие, ние се откъсваме от живота и мира на Бога и заживяваме
със своите мисли. Когато се изпълваме с Божиите мисли, Божието Слово и Божия план за живота
ни всеки ден, тогава ние ще имаме Неговата защита и промисъл. Исая 26:3 казва: Ще опазиш в
съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. “УМ, КОЙТО НА ТЕБЕ
УПОВАВА” не означава да обикаляме наоколо и през цялото време да не мислим за нищо друго,
освен за Бога. Той знае, че ние трябва да вършим работата, да се грижим за домакинството. Но
Йоан 1:1 казва: …Словото беше Бога. Когато мислим в съответствие с Божието Слово, когато
нашето отношение е управлявано от Божието Слово - тогава нашият ум уповава на Него. Ето кога
живота и мира на Бога ни принадлежат. Хората търсят покой чрез наркотици, любовно
преживяване, материални неща, религия, Ню ейдж философия и много други неща, но никога не
го намират. Мирът идва при тези, които имат духовен ум, като фокусират мислите си на Божието
Слово и не позволяват мислите на тяхната плът и на света да ги владеят.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №17
КОГАТО СМЕНИШ ФОКУСА НА СВОЯ УМ, ТИ
ПРИДОБИВАШ НОВА ПРЕДСТАВА ЗА БЪДЕЩЕТО СИ
Когато започнах да научавам за плътския и за духовния ум, аз бях наркоман и почти бях
разрушил живота си. Мислите ми бяха толкова налудничави, че през половината от времето не
знаех за какво мисля, а в останалата половина не исках никой друг да знае. Да съсредоточа ума си
върху положителни неща беше почти невъзможно. Ако Бог не беше казал, че мога да го направя,
никога не бих опитал. След месеци усърдна работа в изучаване на Словото и пренастройване на
ума си според Него, аз започнах да овладявам мислите си и да изграждам своя духовен ум. Когато
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се разгневявах и исках да си го изкарам на някого, аз започвах да мисля за огромната любов, която
е мотивирала Исус да даде живота Си за мен. Когато започвах да се притеснявам за финансови
сметки и пари, спирах и започвах да мисля за обещанията на Бога да посрещне всички мои нужди
и да направи живота ми благоуспяващ. Скоро започнах да изпитвам Божия мир, защото умът ми
уповаваше на Него. Започнах да виждам неговата грижа и благословение, защото следвах
духовните, а не плътските неща. Ние трябва да тренираме умовете си да бъдат изпълнени с
Божиите неща, а не със светските. Размишлението е просто мислене за нещо. Ние всички
размишляваме всеки ден, по цял ден. Проблемът е, че често размишляваме върху негативни,
егоистични, светски неща. Ако ние мислим и разсъждаваме върху Божието Слово ден и нощ,
Псалм 1:3 казва, че ти и аз ще бъдем като дърво, посадено при потоци води, което дава плода
си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши ще благоуспява.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Управляващият център на моят живот е …………........ .
2. Кои са онези неща, които мисля или гледам и които произвеждат негативни резултати в
живота ми?
3. Кои области от моя ум са духовни?
4. Кои области от моя ум са плътски?
5. Върху какво бих искал да фокусирам мислите си, за да изградя ново бъдеще?

8
Владей ума си и управлявай съдбата си
ІІ Коринтяни 10:4-5: Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога
са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига
високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.
Чрез този пасаж Павел ни показва къде всъщност е най-великата битка в християнския
живот. Въпреки че трябва да се справяме с демони, Исус вече ги е победил и ни е дал победата Си,
обаче все още не сме победили негативните мисли, които изпълват умовете ни и управляват
живота ни. Павел казва, че има “крепости”, вкоренени в нашия ум, които трябва да бъдат съборени.
Крепост е военен термин, който означава укрепено място или място на управление и власт. Под
въздействието на родители, светски училища, нехристиянски средства за масова информация ние
всички си изграждаме навици на мислене, които често противоречат на Божието Слово. Някои
християни имат крепости на страх и безпокойство, други на гняв или огорчение; съществуват
крепости на сексуален грях, алчност, егоизъм, ленивост…
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №18
НИЕ МОЖЕМ ДА ПЛЕНИМ ВСЯКА МИСЪЛ И
ДА Я ПОДЧИНИМ НА БОЖИЕТО СЛОВО
Първата стъпка към справяне с негативните мисли е да ги осъзнаем, за да можем да ги
“пленим”. Да ги плениш, означава да ги разпознаеш и да решиш да ги отхвърлиш от ума си.
Тогава трябва да ги накараме да се покорят на Христос, на Божието Слово. Като отхвърляме
негативните крепости и се насочим към Божиите мисли, ние събаряме тези крепости и ги
премахваме. Разбира се, това не е мигновена промяна. Изисква се дисциплина и усърдие, но може
да се постигне. Това е начинът, по който управляваш живота си.
Павел казва във ІІ Тимотей 1:7: Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и
здрав разум. Ние можем да имаме здрав, дисциплинаран ум, който мисли с Божиите мисли,
разсъждава според Божието Слово и отхвърля мислите на света. Липсата на здрав, дисциплиниран
ум е основен проблем в живота на много хора днес. Доказателство за това ясно проличава в
западането на обществените училища, броя часове, през които средният човек гледа телевизия,
западането на истинските лидери и увеличаването на съдебните дела за злоупотреба на имущество.
Повечето хора не упражняват умовете си. Както някой беше казал: “Повечето хора вземат
таблетки за контролиране раждаемостта на мисли. От години те не са раждали нова мисъл.”
Ленивите умове не водят до успешен живот. Повечето от младите хора в нашата страна се справят
по-добре с видео-игрите, отколкото с четенето. По-скоро бихме предпочели да гледаме по
телевизията как някой има вълнуващ живот, отколкото да изградим такъв за себе си. Повечето от
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хората, които завършват гимназия, не знаят дори основните правила за успех в живота. Трябва да
приведем умовете си във форма, преди да оставим нашия свят да пропадне по-дълбоко.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №19
БОГ НИ ДАВА СПОСОБНОСТ ДА ИМАМЕ
ЗДРАВ И ДИСЦИПЛИНИРАН УМ
Нищо, включително и умът, не може да се подобри само по себе си. Всяко нещо, което се
остави на произвол, запада, губи силата си и замира. Не е необходимо да полагаш усилия, за да
излезеш от форма. Това просто ще се случи. Но трябва да поработиш, за да влезеш и да останеш
във форма. Не е нужно да влагаш труд, за да имаш запустяла къща. Това ще дойде естествено. Но
трябва да се трудиш, за да поддържаш мебелите чисти и запазени. По същия начин един мързелив,
негативен ум идва по естествен начин, но здравият, дисциплиниран ум изисква работа. Ум,
оставен сам на себе си, става застоял, негативен и грешен.
Марк 7:20-23: Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от
сърцето на хората излизат зли мисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства,
користолюбие, безчестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.
Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. Не можем да обвиняваме
дявола, когато всъщност нашите мисли отварят вратата за зло и поражение в живота ни.
Ако не се борим да развием здрав ум, тези неща, за които Исус говореше, ще започнат да
поглъщат умовете ни. Обществото не би гледало филм, нито слушало песен, ако в сюжета им не са
вплетени сексът и злото. Прелюбодейството е препоръчвано от много психиатри. Хомосексуализмът
е възхваляван, а блудството е нещо очаквано, дори сред децата в началното училище. Филмите на
ужасите, изпълнени със страх, омраза, убийства, са едни от най-популярните. Вместо да събаряме
крепостите в умовете си и да пленяваме всяка мисъл, която ни разрушава, ние предпочитаме да
променим това, което е прието от обществото, да го направим страхотно или да раздаваме
презервативи. В друг превод на Марк 7:20 се казва: МИСЛОВНИЯТ живот в този, който
осквернява. Ключът към събарянето на крепости, пленяването на всяка мисъл и развиването на
здрав ум е в Исус Навиев 1:8: Тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да
размишляваш върху нея ден и нощ, за да постъпваш внимателно според всичко, което е
написано в нея, защото тогава ще имаш добър успех. По това време Исус Навиев поемаше
управлението на Израелския народ, който тъкмо се подготвяше да превземе обещаната земя. Той
имаше много труден пост и Бог му даваше ключа към неговия успех или провал като водач. Исус
Навиев трябваше да пази Божието Слово с устата си и в ума си. Ако правеше това, Бог му
обещаваше преуспяване и добър успех. Ако устата му беше пълна с думи на страх и негативизъм
или ако беше изпълнил ума си с безпокойство и светско мислене, той щеше да пропадне и нямаше
да придобие Божиите обещания.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №20
НИЕ ВСИЧКИ РАЗМИШЛЯВАМЕ ВСЕКИ ДЕН:
ВЪПРОСЪТ Е, ВЪРХУ КАКВО РАЗМИШЛЯВАМЕ?
Въпреки че повечето хора не го осъзнават, ние всички размишляваме ден и нощ.
Размишлението е просто мислене за нещо. Еврейската дума означава да мисля над, обмислям,
мърморя под носа си или си представям на ум. Невъзможно е да не се мисли за нищо, така че ние
размишляваме през цялото време, докато сме будни. Въпросът е, върху какво размишляваш?
Фокусиран ли е твоят ум върху Божиите неща и Неговия начин да се справяш с проблемите, които
срещаш? Или си изпълнен с мисли на гняв, раздразнение, огорчение, тревога и т. н.? Бог казва, че
нещата, върху които разсъждаваш, решават дали ще преуспяваш и ще имаш добър успех или ще се
бориш в живота, опитвайки се някак просто да си изкараш хляба.
Псалм 1:1-3 ни дава повече разбиране за това, как да контролираме мислите си и ползата
от това да разсъждаваме над Божието Слово: Благословен оня човек, който не ходи по съвета
на нечестивите, нито седи в пътя на грешните. И в събранието на присмивателите не седи.
Но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия Закон размишлява ден и нощ. Ще бъде
като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не
повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Още веднъж виждаме важността на това да
държим мислите си на правилните неща и положителния резултат от това.
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Толкова много християни смятат, че са бедни и страдащи, защото това е Божията воля за
живота им, когато всъщност това е поради техния негативен манталитет. Те мислят за дребнави,
сиромашки, посредствени неща и това е, което имат в живота си. Ако изпълнят мислите си с
Божието Слово, те ще бъдат като плодородно дърво, което принася плодове и техният живот ще
започне да благоуспява във всяко отношение. Това не означава пари, въпреки че парите са част от
това. Тук се включват твоят брак, семейство, взаимоотношения, църква, кариера, здраве. Бог иска
всяка част от живота ни да преуспява, но умът е управляващият център, така че той трябва да бъде
правилно програмиран. Забележи, че Давид предупреждава да внимаваме с кого живеем и от кого
приемаме съвет. В Притчи ни се казва, че ние ставаме като хората, около които се движим. Съвсем
очевидно е, че няма да надраснеш хората, с които прекарваш най-голямата част от времето си.
Огледай тези, които стоят най-близко до теб. Това изобразява състоянието, в което си, или
накъдето отиваш. Ако това, което виждаш, ти харесва, чудесно; но ако не искаш да живееш като
хората, с които най-много общуваш, или ако искаш още да напредваш в живота си - тогава ще
трябва да си намериш някои нови приятели.
Мама и татко може да не са най-добрият източник на съвет. Запомни, че техният съвет ще
те заведе до там, до където те са стигнали, не по-далече. Ако те никога не са били на определено
място, вероятно не могат да помогнат и на теб да стигнеш там. Ако ние слушаме нечестивия,
грешника или присмивателя, Давид казва, че няма да сме благословени. С други думи,
негативните взаимоотношения ще донесат проклятие. Почти невъзможно е да разсъждаваме над
Божиите неща, а да общуваме със светски хора. Съвсем не защитавам тезата, че трябва да се крием
от света, а че трябва да внимаваме на кого позволяваме да въздейства върху живота ни. Ние
искаме да оказваме влияние върху хората около нас и по тази причина ще поддържаме връзки с
тези, които имат нужда от Господа. Но не трябва да им позволяваме да ни дърпат надолу към
тяхното ниво на негативност и да препятстват нашето ходене с Бога.
Може би имаш неспасен съпруг (съпруга) или все още живееш вкъщи с неспасени родители.
В такива случаи не можеш да напуснеш тези хора, но трябва да пазиш ума си, да държиш
правилната посока в мислите си и да не позволяваш негативната околна среда да владее или да те
дърпа надолу.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №21
МОЖЕ БИ ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИШ НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА, ПРЕДИ ДА
МОЖЕШ ДА ОБНОВИШ УМА СИ СПОРЕД БОЖИЕТО СЛОВО
Когато един компютър или машина са програмирани правилно, те дават правилен отговор,
данни или информация и вършат това, за което са създадени. Когато умът е програмиран правилно
или с други думи е обновен според Божието Слово и остава фокусиран на Него, тогава животът ни
ще преуспява и ние ще постигнем целите, за които Бог ни е създал. Ти не си създаден да се бориш
в живота и едва да оцеляваш. Бог казва, че можеш да управляваш живота си и да преуспяваш.
Когато владееш ума си, ти владееш живота си. Запомни, че ти ще благоуспяваш и ще живееш в
здраве, както благоуспява душата ти.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Кои три проблема в живота ми могат да бъдат крепости в ума ми?
2. Над какво най-много разсъждавам?
3. Как мога повече да разсъждавам над Божието Слово?
4. От къде най-вече получавам съвети?
5. Кои от приятелите ми ще ми помогнат да обновя ума си? А кои могат да ми попречат?

9
Голямата размяна
И недейте да се съобразявате с този свят, но ПРЕОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ 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). Спомни си, че да бъдеш преобразен
означава да бъдеш променен във форма, да станеш съвършено различен, да минеш през
метаморфоза, да смениш една форма с друга. Гъсеницата минава през преобразяване, което я
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превръща в нещо различно от това, което е била. Тя вече не пълзи по клонки и листа; сега тя лети
из въздуха. Та вече не изглежда мъхеста и дълга; сега тя е красива пеперуда.
Такъв вид промяна иска Бог в нашия живот. Ние не идваме при Него, за да се присъединим
към някаква религия или да имаме какво да правим в неделя сутрин. Ние можем да станем нов вид
същества, “нови създания”, както Павел казва във ІІ Коринтяни 5:17: Затова, ако някой е в
Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.
Разбира се, това не са физически промени, а духовни и умствени, когато обновяваме ума си
според Божието Слово. Това преобразяване ни кара да бъдем различни от тези в света. Ние имаме
нов начин на мислене, нов начин на действие, нов поглед към живота и нова сила. Вече не
преминаваме през старите проблеми и отчаяние. Когато проблемите все пак дойдат, ние ги
посрещаме с Божия Дух, така че ги преодоляваме, вместо ние да сме победени.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №22
НИЕ МОЖЕМ ДА РАЗМЕНИМ СВОЯ НЕДОСТИГ ЗА БОЖИЕТО ИЗОБИЛИЕ
Преобразяването и промяната, които Бог желае, започват в духа ни, когато се новородим.
Промяната обаче трябва да продължи в областта на душата и ума, ако искаме да изпълним всичко,
което Бог има за нас. Забележи в Римляни 12:2, че съвършената Божия воля може да бъде
постигната, само ако обновим умовете си.
Павел казва в Колос. 3:1-5, 9-10: И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос,
търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога.
МИСЛЕТЕ ЗА ГОРНОТО, А НЕ ЗА ЗЕМНОТО.
Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, който е
нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава... Затова умъртвете
природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, зло пожелание
и сребролюбие, което е идолопоклонство. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли
стария човек с делата му.
И СТЕ СЕ ОБЛЕКЛИ В НОВИЯ, КОЙТО СЕ ПОДНОВЯВА В ПОЗНАНИЕ ПО
ОБРАЗА НА ТОЗИ, КОЙТО ГО Е СЪЗДАЛ.
Тази велика размяна е събличането на стария човек и обличането на новия, който е обновен
в знанието на Бога. Ние се отказваме от стария начин на живот и възприемаме съвсем нов. Ние
оставяме царството на дявола и влизаме в Божието Царство. Ние сменяме стария си начин на
мислене и действие с нов. Павел казва, че този нов човек е създаден според образа на Христос. В
Римляни 8:29 той казва: Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат преобразени
според образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.
Когато заменим нашите пътища с Неговите, ние започваме да изпитваме тази по-висока
степен на живот, за която говори Павел. Ние вече не сме подвластни на мислите, отношенията,
желанията и действията на света, а издигаме един нов източник на власт Духът и Словото на Бога.
Исая 55:7-9 гласи: Нека остави нечестивият пътя си и неправедният ПОМИСЛИТЕ СИ.
Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него; и към нашия Бог, защото Той ще
прощава щедро. ЗАЩОТО МОИТЕ ПОМИСЛИ НЕ СА КАТО ВАШИТЕ ПОМИСЛИ, нито
вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от
земята, така Моите пътища са по-високи от вашите пътища и МОИТЕ ПОМИСЛИ ОТ
ВАШИТЕ ПОМИСЛИ.
Господ ни казва, че когато оставим старите си мисли и пътища, за да ги заменим за
Неговите, ние ще живеем живот, който е от по-високо ниво. За да имаме Божиите пътища, ние ще
трябва да имаме Божиите мисли.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №23
КОГАТО ОБНОВЯМЕ УМА СИ СПОРЕД ПО-ВИСОКИТЕ
БОЖИИ МИСЛИ, НИЕ ЗАПОЧВАМЕ ДА ИЗПИТВАМЕ
ПО-ВИСОКИТЕ БОЖИИ ПЪТИЩА
В стих след стих виждаме, че за да имаме Божиите мисли, трябва да обновяваме ума си
според Неговото Слово. Когато правим това, ние започваме да се изкачваме до Неговия по-висок
живот. Това е голяма размяна. Ние даваме нашия нисш живот и получаваме Неговия висш живот.
Ние даваме нашата смърт и получаваме Неговия живот; ние отдаваме нашия грях и получаваме
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Неговата праведност; даваме нашата болест и получаваме Неговото изцеление; даваме нашата
бедност и получаваме Неговото преуспяване. Когато се освободим от това, което е наше в
естествения свят, ние получаваме това, което е Негово в свръхестествения. Исус каза: Който
намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради Мене, ще го намери, Матей
10:39, Обяснената Библия.
Толкова много хора се страхуват да предадат това, което е тяхно, за да получат това, което
е Негово. Те знаят, че това, което имат не е много, но е всичко, което притежават, затова се държат
за него. И въпреки че то не им дава живота, който искат, те не се отделят от него. Алкохоликът
мрази своята бутилка, но не се отказва от нея; беднякът мрази своята бедност, но не би променил
нещата, които го задържат беден. Този, който е с наднормено тегло, мрази дебелината си, но не би
направил необходимото, за да отслабне; мързеливият мрази чувството на неудовлетвореност от
живота, но не би се отказал от телевизията, за да направи нещо ново.
Хората ежедневно се държат за нисшия живот и се отказват от висшия. Исус каза, че трябва
да се отървеш от стария мех, преди да получиш ново вино. Въпреки че знаем, че за нас ще е подобре и виждаме как други хора правят промени и вървят към по-висш начин на живот, ние, кой
знае защо, не се отказваме от нисшия си живот. Омръзнало ни е старото вино, но не сме готови да
отидем за ново. Трябва да има един момент в живота, когато не само старото ти е омръзнало, но си
готов да направиш каквото и да било, за да имаш новото.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №24
САМО КОГАТО СЕ ОСВОБОДИШ ОТ НИСШИЯ СИ ЖИВОТ, ЩЕ НАМЕРИШ ВИСШИЯ
Трябва да стигнеш до положението, където ще направиш размяната, каквото и да ти струва
това. Предай всичко старо, изгори мостовете за обратния път, забрави своето аз, отиди да го
вземеш! Точно тогава ти изпитваш съвършената Божия воля и виждаш какъв е Божият план за теб.
Да, рисковано е, малко е страшно, нова територия е, но това е най-вълнуващата и възнаграждаващата
стъпка, която някога ще предприемеш в живота си.
Когато се преместих в Рехабилитационния център за наркомани и започнах да градя нов
живот, аз оставих всеки стар приятел, всеки стар навик, дори семейството си (за известно време),
за да започна нов живот за себе си. Трябваше да загубя нисшия си живот, преди да намеря висшия.
Определено не беше лесно, но това беше най-великата размяна, която някога съм правил. Сега
просто се опитвам да се движа с Бога и да поддържам постоянно тази размяна до края на живота
си. Не съм стигнал до края, никога няма да приключа и никога не искам да спра.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. По какъв начин става преобразяването според Римляни 12:2?
2. Промяната започва от .................., но трябва да продължи в душата или ................... област.
3. Кои конкретни Божии мисли са издигнали живота ми до по-високо ниво?
4. За кои части от “стария човек” или “нисшия живот” съм държал, а те са спирали моя
растеж и промяна?
5. Какво мисля относно риска при размяната на това, което имам, срещу това, което Бог
има?

10
Пет области, в които нашите
умове трябва да бъдат обновени
Следващите точки са области от живота ни, в които трябва да имаме Божия начин на виждане,
ако искаме въобще да продължим напред в нашия християнски вървеж. Това са области, в които много
хора имат съвсем малко знание за истината според Божието Слово и вследствие на това се борят в
живота си далеч под съвършената Божия воля. Няма да се спирам задълбочено на тези неща. Моето
желание е да ви дам въведение и да разбудя мислите ви за тях. Търсете по-обширно познание и
прозрение в тези области, защото те са основата на вашия успех в Господа и в живота.

І.
НИЕ ТРЯБВА ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ БОГ ИМА
ПЛАН И БЪДЕЩЕ ЗА НАШИЯ ЖИВОТ
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Повечето хора в нашия свят днес живеят живота си ден за ден. Те нямат чувството за цел
или определено бъдеще в живота. Да си платят месечните сметки, да си купят нова кола или може
би по-голяма къща е приблизително всичко, което си мислят за бъдещето. Всъщност, Библията
поучава, че преди Бог да направи земята, Той те е познавал и е планирал велик живот за теб.
Средният християнин никога не изпълнява Божия план за живота си, защото никога не знае нищо
за него и живее с по-малки цели и желания.
Ефесяни 1:3-6 казва: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос,
който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, КАТО НИ
Е ИЗБРАЛ В НЕГО ПЕРДИ СЪЗДАНИЕТО НА СВЕТА, за да бъдем святи и без недостатък
пред Него в любов, КАТО НИ Е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ ДА Му бъдем осиновени чрез Исус
Христос, по благоволението на Своята воля.
Ефесяни 1:11 ни казва: ...КАТО БЯХМЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ според
НАМЕРЕНИЕТО на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля. В
Ефесяни 2:20 в превода на Разширената Библия четем: Вие сте построени върху основата на
апостолите и пророците, със Самия Исус Христос като главен Крайъгълен камък. Божието
предопределение, според Римляни 8:29 е винаги основано на Неговото предузнание. Защото
които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той
първороден между много братя. С други думи, ти не си кукла на конци, която няма избор в
живота си. Всъщност, Бог ти е дал воля и тогава преди сътворението на света Той е погледнал през
историята и е видял изборите, които ще направиш. Въз основа на предузнанието за твоите избори,
Той е планирал пълноценен, възнаграждаващ и задоволяващ живот за теб.
Нашата велика мисия в живота не е да установим собствените си мечти и да работим
докато ги осъществим. Нашата мисия е да търсим Бога, да открием Неговия план и цел за живота
ни и след това да се стремим към тях с всичко, което е в нас. Повечето хора в този свят не се
радват, като отиват ежедневно на работа, защото не чувстват да изпълняват някаква цел или
предназначение. Мнозина се опитват да вършат неща, за които не са призвани и просто
подражават или се опитват да бъдат като някой друг. Независимо дали трябва да поучаваш, да
отглеждаш деца, да си пастор в църква, да строиш самолети или къщи, Бог има велик план за твоя
живот, който ще ти даде възможност за максималната реализация, която можеш да имаш на земята.
Ето осем стъпки, чрез които да откриеш каква е съдбата ти в Господа:
1. Знай истинското желание на сърцето си, а не нещо, което някой друг иска да правиш или
умът ти фантазира (Псалм 37:3-4).
2. Знай какво разпалва твоя устрем, енергия и ревност (Йоан 2:17).
3. Знай кое идва естествено за твоите дарби и таланти (Римляни 12:4-6).
4. Търси съвет от зрели християни - приятели и водачи (Притчи 11:4-8).
5. Слушай свидетелството на Святия Дух в твоя дух (Римляни 8:14-16).
6. Знай на какво можеш да се отдадеш изцяло, 100 % (І Йоан 3:16).
7. Знай какво произвежда добри резултати или плодове (Матей 12:33).
8. Следвай Божия мир вътре в себе си (Колосяни 3:15).
ІІ.
ТРЯБВА ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВЪНШНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ УПРАВЛЯВАТ
НАШИЯ ЖИВОТ; ТОВА, КОЕТО Е ВЪТРЕ В НАС, ОПРЕДЕЛЯ КАК ЩЕ
ЖИВЕЕМ И КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕМ
Лесно е да се обвинява правителството, обществото, семейството или събитията за
положението, в което сме днес. Повечето хора ще се съгласят с теб, когато започнеш да се
оплакваш за онези неща около теб, които смяташ, че контролират живота ти. Например
задръстването по пътя, което те е вбесило, правителството, което ти е ограбило парите, шефът,
който се е отнесъл зле с теб, или съпругата, която те е обидила. Истината е, че ти правиш избор за
всички тези неща. Твоето участие в тях и как се справяш с тях се определя от теб. Докато
съществуват сблъсъци или ситуации, които ние не избираме или не искаме, факт е, че ние
решаваме как да се справим с тях. Когато мои близки приятели загубиха двумесечното си бебе от
Синдрома на внезапна детска смърт, те трябваше да решат как да се справят с това. Станалото
опустоши техния и моя живот за известно време, но след това те обзети от вяра и любов,
продължиха да служат на другите и да живеят съдбата си в Бога. Негативното събитие не можа да
ги завладее и да ги хвърли в огорчение, гняв и съмнение. Лесно е да позволим негативните неща в
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живота да станат управляващи фактори, но не бива да го правим. Можем да се изправим, да
поемем властта над мислите и чувствата си и да продължим в живота.
Исус каза в Матей 12:35: Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща;
а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Не това, което те заобикаля, управлява
бъдещето ти, а това, което е в теб. Всъщност, твоето бъдеще е в твоето сърце.
ІІІ.
НИЕ ТРЯБВА ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ БОГ ИСКА ДА ИМАМЕ ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ
ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ; АКО ДАДЕМ НАЙ-ДОБРОТО, ЩЕ ИМАМЕ НАЙ-ДОБРОТО
Независимо от икономиката или състоянието на пазара, Бог е Бог на изобилието. Той каза
на Авраам: “Аз съм Ел Шадай” - Богът, който е повече от достатъчно. Авраам стана много богат
човек, като вървеше с Бога (Битие 12:17). И неговите съкровища не се състояха само в пари, но и в
семейство, човешки взаимоотношения и духовност. Исаак, неговият син, преуспяваше в земя на
глад и икономически упадък, като вървеше с Бог и се подчиняваше на Словото Му.
Исус каза в Йоан 10:10: ...Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. В Лука
6:38 ни се казва: Давайте и ще ви се дава; добра мярка, стъпкана, стърсена, препълнена ще
ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Пророкът
Малахия ни казва да донесем десятъците си (една десета от приходите си) в църквата, за да има
храна за Божия дом и за да може Бог да отвори небесните отвори и да излее благословението Си.
Бог иска да се наслаждаваш на Неговото твърдение, на всички неща, които е поставил на земята.
Хубавите неща не са тук, за да не може хората, които служат на сатана да се наслаждават повече
на греха си. Най-красивите сгради не са създадени за кръчми и казина; те са за Божия народ - да
върши Божиите дела и да се наслаждава на общението с Него. Бог не постави Адам и Ева в
пустиня. Той ги постави в една красива градина, защото искаше да бъдат благословени.
Когато обновяваме умовете си според Божието Слово и живеем според Неговите принципи,
ние ще видим Неговото изобилие духовно, умствено, физически и финансово. Ние не живеем заради
благословенията, но когато живеем за Бога, Неговият изобилен живот и благословения са наши.
ІV.
ТРЯБВА ДА ПОДРЕДИМ ЖИВОТА СИ ПО БАЛАНСИРАН НАЧИН И ДА
ОФОРМЯМЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БОЖИЯТА ВОЛЯ
Ако работата ти е по-важна от семейството, скоро ще загубиш и двете, както са разбрали
вече много хора от нашата нация. Повече от половината от нашите бракове пропадат и основната
причина за това е неправилното подреждане на приоритетите при единия или при двамата съпрузи.
Когато поставиш неправилните неща на първо място в живота си, ти се проваляш. Няма начин да
се заобиколи реалността на правилните приоритети. Един от най-известните наши говорители и
консултанти по бизнес поучава, че не можеш да отделяш време за семейството си и същевременно
да дадеш всичко необходимо, за да напредваш в бизнеса. Много възприемат тази философия и
жертват семейството си, здравето и вътрешния си мир.
Може би е истина, че ако не вярваш в Бога, не можеш да преуспяваш в едно нещо, без да
жертваш всичко останало. С Бога обаче, можеш! Ако направиш Исус върховен приоритет в
живота си, тогава Той ще ти даде способност да успееш в бизнеса, семейството, както и в други
области на живота си. Исус каза: Търсете първо Божието Царство и Неговата правда и всичко
останало ще ви се прибави, Матей 6:33.
Ето един прост начин да провериш разпределението на времето и приоритетите си:
ВЯРА: Общение с Бога чрез редовна молитва, изучаване на Библията и посещаване на
църква.
ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ: Умствено/физическо здраве чрез обновяване на ума, образование,
редовни физически упражнения, правилна почивка и правилно хранене.
СЕМЕЙСТВО: Здрави, щастливи взаимоотношения със съпруга/та и децата чрез ежедневно
общуване и прекарване на време заедно.
ОБЩЕНИЯ: Здрави приятелство с хора, които ще те изграждат и ще ти помагат да
постигнеш своите цели в живота.
ФИНАНСИ: Пълноценна кариера, която носи благоденствие и ти дава достатъчно, за да
реализираш мечтите си.
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ЗАБАВЛЕНИЕ: Почивка и занимания, които ти дават възможност да се наслаждаваш на
благословенията, които си получил.
V.
НИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ПРЕВЪЗХОДНИ!!! ПРЕВЪЗХОДНОСТТА
Е КЛЮЧЪТ КЪМ ТОВА, ДА ИЗПИТАМЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ
ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ НА ЖИВОТА
Живеем в свят, където просто да преживяваш се смята за нещо добро. Трябва да осъзнаем,
че Бог вижда човешкото “добро” като враг на най-доброто. На работното си място много хора не
вършат най-доброто, на което са способни; правят достатъчно, колкото да “минат”. Те си мислят,
че няма полза да дават най-доброто от себе си, защото им се заплаща по същия начин, независимо
какво правят. Проблемът е, че те не осъзнават, че тяхната отплата е нещо повече от чека, който
получават. Нови възможности, дадени от Бога, разрастване и преуспяване идват при тези, които са
верни над малкото. Ако даваш най-доброто от себе си, когато никой друг, освен Бог не те гледа, ти
скоро ще бъдеш “поставен над многото” (Лука 16:10-12). Даниил беше пророк в Стария Завет,
който беше взет в плен във Вавилон още като малко момче. Семейството му беше избито, а
народът му унищожен. Той беше беглец в един огромен град без семейство и хора, които да му
помагат. Вавилон беше демонично място, завладяно от философиите на Ню ейдж и светския
хуманизъм, което по никакъв начин не служеше на Бога. Въпреки всички тези неща, които бяха
срещу него, Даниил се издигна като водач в тази нация и оказа влияние над много хора.
Даниил 5:12: Защото превъзходен по дух и знание, разбиране, разум за тълкуване на
сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на недоумения се намираха в тоя Даниил,
когото царят наименува Валтасар. Сега нека се повика Даниил и той ще покаже значението
на написаното. Заради своя “превъзходен дух”, той беше извикан и уважаван от водачите на
Вавилон. Ако ние като християни се отървем от позицията “карай да върви” и започнем да
държим за най-доброто във всяка една област от живота, тогава ние също ще имаме влияние в
нацията си. Посредствеността е проклятие, което кара хора, семейства, бизнес и служения да
съществуват далеч под своя потенциал. Само чрез превъзходност (т. е. стремеж към най-добро,
отлично качество - б. пр.) ще достигнем върха на нашите способности. И понеже посредствеността
е нещо нормално и много по-лесно за постигане, ние трябва да се “борим” за превъзходното. Това
трябва да бъдат устрем и страст, които ни карат да ставаме по-рано, да оставаме до по-късно и ни
мотивират да правим повече, отколкото се изисква.
Псалм 8:1 гласи: Йеова, Господи наш, колко ПРЕВЪЗХОДНО Е ТВОЕТО ИМЕ по
цялата земя. Ти си поставил славата Си над небесата. Божието име описва Неговото естество,
Неговия характер, Неговата същност. Когато казва, че името Му е превъзходно, Той ни казва, че
Неговият характер, природа, същност и всичко относно Него е превъзходно. Бог няма нищо общо
с посредствеността и безличието. Той винаги върши най-доброто и винаги е превъзходен. Ние
трябва да започнем от там, където сме и да използваме това, което имаме, но важното е да не се
задоволяваме с по-малко превъзходното. Може би още не си стигнал (знам, че и аз не съм), но ти
си по пътя. Не се съгласявай на един посредствен живот. Бори се за превъзходното във всичко.
Бъдете превъзходни в работата си.
Бъдете превъзходни като родители.
Бъдете превъзходни във вашите взаимоотношения и общение.
Бъдете превъзходни вкъщи.
Бъдете превъзходни в облеклото си.
БЪДЕТЕ ПРЕВЪЗХОДНА ЛИЧНОСТ!
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Вярвам ли, че Бог има план за моя живот?
2. За кои части от Божия план съм наясно в този момент от живота си?
3. На кои външни обстоятелства позволявам да управляват живота ми?
4. Желая ли да съм най-доброто, за да получа най-доброто?
5. Кои приоритети в живота ми не са в правилен порядък?

11
Промяната: научи се да я обичаш
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Промяната и растежът трябва да станат нещо, което да обичаме, а не само да понасяме с
търпение. Ако посрещането на истината е винаги борба и конфронтация, ние ще търсим начин да я
избегнем. Когато се влюбим в истината и в резултатите, които тя произвежда в живота ни, ние ще
я търсим и винаги ще напредваме в Господа. Това е като лекоатлет, у когато бягането предизвиква
възторг. В началото всичко е труд и дисциплина, но после той стига до момента, когато чувства,
че сякаш се носи във въздуха. Вече не му е необходимо да влага усилие във всяка стъпка. Краката
му се движат без видими усилия и той се наслаждава на всеки километър, който пробягва. Докато
промяната и растежът никога няма да бъдат без усилия (нито пък физическите упражнения), все
пак има едно положение, където те вече не изискват толкова дисциплина и усилия.
Притчи 9:7-9 ни показват човека, който пренебрегва промяната и човека, който я обича:
Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам. И който изобличава нечестивия,
лепва на себе си петно. Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази.
ИЗОБЛИЧАВАЙ МЪДРИЯ И ТОЙ ЩЕ ТЕ ОБИКНЕ. Давай наставление на мъдрия и той
ще стане по-мъдър. УЧИ ПРАВЕДНИЯ И ЩЕ СТАНЕ ПО-УЧЕН.
Тези, които се присмиват, които имат бунтарски, застоял дух, винаги ще реагират, когато се
изправят с лице срещу истината. Те не искат да се променят или нямат самоуважението да
погледнат своите грешки, така че намразват този, който им е казал истината. Можеш да изпиташ
себе си в тази област като се попиташ: “Обичам ли хората, които ме предизвикват да се променям
или не ги харесвам и ги отбягвам?”
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №25
ЗА ДА НАПРАВИШ РАСТЕЖА И ПРОМЯНАТА ЧАСТ
ОТ СВОЯ НАЧИН НА ЖИВОТ, ТРЯБВА ДА ГИ ОБИЧАШ
Повечето хора си изграждат кръг от приятели, които им помагат да стоят там, където са в
живота и да не правят промени. Те взаимно одобряват самозадоволството си и се насърчават един
друг да си останат същите. Ако един от тях се опита да излезе от утъпкания път, останалите го
притискат да не продължава напред, за да не останат те назад. Има един вид групов натиск, който
спира растежа. За да обновиш ума си и да продължиш живота си, трябва да оставиш такива
приятели и да създадеш нови връзки.
Истинският приятел няма да те забравя, а ще ти помага да растеш и да вървиш напред в
живота. Всеки един, който не ти помага да изпълниш предназначението си, ти вреди. В Притчи се
казва, че ако си мъдър, ще обичаш този, който те смъмря. Ако си глупак, ще го мразиш.
Понякога хората, които са най-близко до нас, като родителите, могат да бъдат най-пагубни
за бъдещето ни. Те подсъзнателно искат да те задържат там, където са те и пречат на израстването
ти. Без да го осъзнават, те се чувстват предизвикани, ако продължиш напред и се опитват да те
спрат. В Притчи 13:20 се казва: Ходи с мъдрите и ще станеш по-мъдър. А другарят на
безумните ще пострада зле. Провери с кого се движиш и с кого прекарваш най-много време.
Може би това е следващата промяна, която трябва да направиш.
Притчи 12:1: Който обича поправление, обича знание, НО КОЙТО МРАЗИ
ИЗОБЛИЧЕНИЕ Е ГЛУПАВ. Трябва да решим да обичаме процеса на промяна, дори и да не се
чувстваме удобно за момента. Ако го отбягваме или пренебрегваме, ние ще станем глупави и
невежи. Това е нещо като физическите упражнения: може да не се чувстваш прекрасно, докато
целият си в пот, но когато дрехите ти стоят добре и коремът ти не виси върху колана, ти си
доволен, че си изтърпял мъчението.
Нашето общество въздига бунтовната и независима личност. Въпреки че има някои добри
страни на това да си уникална и своеобразна личност, Бог казва: ...непокорността е като греха на
чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството, І Царе 15:23. Когато се
съпротивляваме на промяната и растежа, ние всъщност отваряме себе си за зъл дух и внасяме
всякакъв вид негативност в живота си. Християни, които се отказват да се движат с Божия Дух и
се установяват в един религиозен коловоз, стават едни от най-бунтарските, тесногръди и
твърдоглави фанатици. Най-големите омраза и предразсъдъци са идвали от религиозни хора.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №26
МОЖЕ БИ НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА, КОЯТО ЩЕ ТРЯБВА ДА
НАПРАВИШ, Е В ТОВА, С КОИ ХОРА ПРЕКАРВАШ ВРЕМЕТО СИ
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Мъдрият по сърце ще приеме заповеди, а глупавият бъбривец ще падне. Притчи 10:8.
Пътят на безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, той слуша съвети. Притчи
12:15. Ние всички искаме да сме прави, но истината е, че никога не сме прави през цялото време.
Вместо да желае да бъде поправена, когато греши, нашата човешка природа крие, отрича и се
защитава. Познавам много хора, които по-скоро биха се провалили в това, което правят, отколкото
да признаят, че са сгрешили. Само глупакът си мисли, че винаги е прав. Мъдрият човек търси
съвет. Следва един списък от Притчи, които ни учат да обичаме промяната и поправлението. Ако
следваме Божията мъдрост, ние ще преуспяваме. Ако откажем да слушаме и да растем, ще се
провалим.
Притчи 6:23: Защото заповедта е светилник и законът е светлина. И поучителните им
изобличения са пътя на живота.
Притчи 9:7-9: Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам. И който
изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай присмивателя, да не би да те
намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия и той ще
стане по-мъдър. Учи справедливия и той ще стане по-учен.
Притчи 11:4: Където няма съвет, народът пропада, а в многото съветници има
безопасност.
Притчи 13:1: Мъдрият син слуша бащината си поука, а присмивателят не се вслушва
в изобличение.
Притчи 13:18-20: Бедност и позор ще постигнат този, който отхвърля поправлението.
А който внимава на изобличението, ще бъде почитан. Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. А
другарят на безумните ще пострада зле.
Притчи 15:10, 12, 22: Има тежко наказание за онзи, който се отбива от пътя. И който
мрази изобличението, ще умре... Присмивателят не обича изобличителя си, нито би отишъл
при мъдрите... Без съветване намеренията се осуетяват. А в множеството на съветниците, те
се утвърждават.
Притчи 15:31-33: Ухо, което слуша животворното изобличение, ще пребивава между
мъдрите. Който презира поуката, презира собствената си душа, а който слуша изобличението,
придобива разум. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост. И смирението предшества
славата.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Какво трябва да променя, за да обикна процеса на промяна?
2. Имам ли приятели, които упражняват натиск и ми пречат да се променя?
3. Какво ми казват Притчи 9:7-9 за приемането на наставление?
4. Как прилагам Притчи 11:14 към решенията, които вземам?
5. Обичам ли този, който ме поправя?
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Не на бързите поправки!
Ако сте прочели до тук книгата, значи трябва да имате истинско желание за промяна в
живота си. Това очевидно не е най-сензационното, вълнуващото и въодушевяващото послание,
което може да се изучава. Аз често съм пожелавал (за миг) Господ да ми позволи да наблегна
върху изцелението или преуспяването, или чудесата, или Святия Дух в нашето служение. Но не, аз
съм призван да поучавам върху темата обновяване на ума. Това определено не е спонтанен,
чудотворен вид поучение. В днешния свят ние харесваме бързото и лесното. Ако Бог
свръхестествено би премахнал всички проблеми, отношения и грях, чудесно бихме се справили с
всичко чрез Божията сила. Повечето хора търсят този бърз ремонт, който да направи живота им
по-добър. Дали става въпрос за финанси, намаляване на теглото, изграждане на взаимоотношения
или отучване от лоши навици - ако има някаква таблетка, кратка програма или по-лесен начин,
веднага ще го последваме.
Ние живеем в един “микровълнов” свят. Искаме всичко бързо и лесно.
*
*
*
*

“Нека да не чакаме израстването на здрави отношения, нека да правим секс сега!”
“Защо пък да се женим? Нека просто си живеем заедно.”
“Да разрешаваме проблеми е твърде трудно, нека просто да се разведем!”
“Правилната диета и упражнения отнемат твърде много време! Трябва ми таблетка.”
25

* “Да спестяваш пари е трудна работа. Трябва ми нова кредитна карта.”
* “Децата са твърде голяма отговорност. Ще направя аборт.”
Бих могъл да продължа с още такива мисли за поемането на лекия път, които преобладават
в нашия свят. Тъжната истина е, че това същото отношение преобладава в църквата. Както казах,
ако Бог би извършил чудо, всеки християнин би се наредил на опашка за промяната. Обаче ако са
необходими дисциплина, усилия и обновяване на ума, тогава - забрави! Повечето християни не
израстват духовно след първата си година в Господа. Не че не обичат Бога или че не искат да
продължат с Него. Просто те са възпитани да мислят, че ученето, растежът и промяната спират,
когато завършиш гимназията и колежа. След това те прекарват остатъка от живота си в
защитаване на това, което знаят, вместо да търсят ново развитие.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №27
ПОВЕЧЕТО ХОРА ПРЕКАРВАТ ЗРЕЛИТЕ СИ ГОДИНИ В ЗАЩИТАВАНЕ НА ОНОВА,
КОЕТО ЗНАЯТ, ВМЕСТО ДА СЕ СТРЕМЯТ КЪМ РАСТЕЖ
Ние не сме приели факта, че нашите баби и дядовци са знаели една истина, която ние сме
оставили да се изплъзне. Предишното поколение е знаело, че хубавите неща изискват време.
Добре сготвена храна, добре построена къща или общение, изпълнено с любов, не могат да бъдат
приготвени в микровълнова печка. За него животът е бил по-бавен и затова качеството и
трайността са били по-често срещани. Не е било толкова важно да постигнеш нещата по възможно
най-лесния и бърз начин. Добрите неща си заслужавали чакането и работата за тяхното постигане.
Надявам се това не звучи като “спомнете си за доброто старо време”, но ние наистина сме загубили
някои от ценностите на нашите прародители.
До 1945 г. Съединените щати нямаха национален дълг и данъците бяха минимални, ако
въобще имаше такива. След това ние се плъзнахме във века на стоките за бърза употреба, бързите
бракове и разводи, бързите финансови печалби и загуби, бързите кредити и бързите закуски.
Въпреки че някои от тези неща са чудесни, общият ефект върху нацията е пагубен. Може и никога
да не изплатим националния си дълг, а средният човек оставя на децата си наследство от липса и
недостатък, вместо от изобилие. Повече от половината от нашите бракове пропадат. Ежедневно
убиваме хиляди деца и преносимите по полов път болести са засегнали по някакъв начин почти
всяко семейство. Животът с мото “лесно и бързо” е донесъл на света ни само болка, бедност и
отчаяния. В църквата това се е трансформирало в едно отношение на посредственост и
равнодушие. Много църкви намират извинение за светския начин на живот на техните членове,
вместо да ги поучават да живеят в святост. Някои водачи им дават необходимата философия, но не
ги предизвикват да се променят и растат. Голяма част от тялото Христово е пожертвала
поучението и проповядването на Божието Слово за религия и обществено представление, което да
привлича масите. Едно нещо е да имаш тълпа, а съвсем друго да имаш църква. Има много хора,
които посещават църква, но много малко истински членове.
Псалм 92:13 казва: Посадените в дома Господен ще цъфтят.
Здравият, постоянен и посветен християнин е този, който вижда истинските благословения
на Господа. С християнина на бързото и лесното това никога не е така. За да получиш всичко,
което Бог има за теб, трябва да следваш плана Му ежедневно. Растежът идва от обновяването на
ума според Божието Слово и практикуване и живот в това Слово всеки ден. Обновяването на ума
не е най-вълнуващото послание в Библията (и разбира се не е единствената тема, която трябва да
изучаваме), но това е универсалният ключ за целия християнски растеж.
Когато отдаваме себе си на постоянна промяна и растеж, ние развиваме начин на живот,
който ни пази свободни от негативизъм и застоялост и ни води в Божията воля. Исус каза, че ние
трябва да “пребъдваме” в Словото Му, преди да познаем истината. Тогава истината ще ни
освободи. Тези, които не пребъдват, никога няма да видят свобода.
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Кои неща съм правил по “лесен и бърз” начин, но не са произвели добри резултати?
2. Има ли неща, които защитавам, а те може би пречат в живота ми?
3. Посаден ли съм в местна църква?
4. Интересувам ли се истински от Божието Слово или само се занимавам с религиозни
дейности?
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5. Ценя ли истината на Божието Слово и пребъдвам ли в нея?

13
Универсалният ключ
В началото на тази книга казах, че нейната цел е да ти помогне да постигнеш всичко, което
е възможно в Господа. Наистина молитвата ми е да реализираш своя потенциал във всяка една
област от живота. Това трябва да стане и твоя цел. Причината, поради която много хора са
пасивни и инертни е, че никога не решават да отидат по-далече. Те стоят край пътя, но никога не
поглеждат накъде води, за да тръгнат по него.
Където няма пророческо видение, хората се разюздават (погиват-KJV), Притчи 28:18.
Без цел или видение, ние загиваме. Самоубиецът е човек без надежда, без виждане за бъдещето,
без причина да продължава в живота си по-нататък. Нашето видение е причината да ставаме
сутрин от леглото, причината да четем книги като тази, причината да продължаваме напред. Това
може да е видение да отглеждаш деца, да изградиш компания, да започнеш служение или да
купиш къща. Това видение ще ти даде определен стимул за растеж и промяна.
Изглежда, че повечето хора в определен момент от живота си са обсебени от едно “видение
за задържане на място”. Те са купили къщата, отгледали са децата си и бизнесът върви. Вместо да
търсят Бога, за да видят какво Той е намислил за тях на този етап от живота им, те започват да
поддържат положението си. Като мислят, че ще се наслаждават на живота за малко, те се държат
за постигнатото. Проблемът е, че не можеш да се задържиш на едно място в живота. Ако не се
движиш напред, ти се движиш назад. Това е като да плуваш срещу течението; или продължаваш
да плуваш, или се понасяш надолу по течението. Такива хора започват да се чувстват нежелани,
незначителни и падат духом без да знаят защо. Където няма видение, хората загиват.
Много хора умират две години след като се пенсионират поради липса на видение.
Физическите проблеми, които могат да възникнат, са само симптоми на техния застой в живота.
Много хора умират скоро след смъртта на съпруга/та си, защото видението им за живота е било с
двамата като едно цяло. Когато едната половина си отиде, с видението е свършено. Бог иска да
останем млади и да живеем дълго. Това означава, че ние трябва да държим едно живо видение за
растеж и промяна през целия си живот. Най-страстното желание на живота ни трябва да бъде да
станем всичко, което можем да станем в Бога, да отидем толкова далече, колкото може да се отиде
с Бога и да изпълним всичко, което може да се изпълни от Божията воля. Павел каза “попрището
свърших” и беше готов да продължи и да бъде с Господа. Ти също можеш да свършиш попрището си.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №28
ЗА ЖИВОТА ТИ ИМА НЕЩО ПОВЕЧЕ
ОТ ТОВА “ДА СИ ИЗКАРАШ ПРЕХРАНАТА”
“Да се изкара прехраната” не е стимулиращо видение, то е задържащо видение, което скоро
ще те завлече по течението на реката. Толкова много хора живеят, за да си платят сметките, за да
отидат на почивка или да купят повече неща. Животът е повече от това видение. Когато сме
изпълнили всички тези неща, остава едно празно чувство на “това ли е всичко”? Ако имаш горяща
страст да изпълняваш Божията воля за живота си всеки един ден, ти ще имаш искрата на живота.
Гедеон беше млад мъж без видение. Той се смяташе за слаб, беден и неспособен да направи
нищо с обстоятелствата. Един ден ангел от Господа дойде при него, докато той се криеше в
хамбара, чукайки жито за хляб. Той се страхуваше, че мидиамците ще го намерят и ще му отнемат
малкото жито, което имаше за семейството си. Това не беше човек, който правеше планове за
бъдещето. Гедеон просто се опитваше да си изкара прехраната.
Ангелът от господа каза на Гедеон в Съдии 6:12: Господ е с теб, мъжо силни и храбри!
Тези думи бяха съвършено противоположни на мисленето на Гедеон, на неговите чувства и начин
на живот. Той никога не бе ставал могъщ като шампион, воин или водач. Той никога не е бил
човек на храброст, чест, уважение или влияние. Той беше един малък, уплашен човек, който се
опитваше да се справи с живота. Но Бог каза: “Ти си мощен мъж на храбростта!” В следващите
няколко глави на книгата Съдии виждаме как Господ превежда Гедеон през редица събития, които
му помагат да обнови ума си според Божието Слово и да придобие цел в живота си.
Гедеон убеждаваше Бога, че той не е мощен мъж, а един губещ неудачник, но Господ не му
позволи да се държи за посредствения си живот. Най-накрая Гедеон започна да приема това, което
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Бог каза за него и отхвърли това, в което беше вярвал толкова дълго. Имаше три области, в които
Бог водеше Гедеон да се промени, преди да изпълни предназначението си:
1) Неговото самоуважение;
2) Неговото видение за живота;
3) Неговите взаимоотношения.
Гедеон трябваше да обнови начина, по който мислеше за себе си, начина, по който мислеше
за бъдещето си и за хората, с които общуваше. След като тези проблеми бяха оправени, той тръгна
да победи враговете си - мидиамците, да освободи народа си от робство и стана един от найвеликите съдии на Израел.
Гедеон носеше този голям потенциал в себе си през цялото време. Не че Бог го превърна в
нещо, което той преди това не беше. Всичко, от което той имаше нужда, беше вътре в него. Бог
просто го поведе да възобнови нещата, които го дърпаха назад от изпълнението на съдбата му.
КЛЮЧ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УМА №29
ТИ СИ СИЛЕН И ХРАБЪР МЪЖ/ЖЕНА НА БОГА,
ВРЕМЕ Е ДА ОТКРИЕШ ИСТИНСКОТО СИ АЗ!!!
Моля се нещата, които си прочел, да ти дадат способност да направиш промените,
необходими, за да отидеш и да изпълниш призванието си. Ти притежаваш това, което е нужно, за
да преуспяваш и да живееш в здраве. Вътре в себе си ти имаш потенциал да направиш промяна в
семейството, в града и за нацията си.
Тръгвай! Поеми риска! Открий съдбата, която Бог е определил за теб.
Запомни! Ти ще изпълниш съвършената Божия воля само, когато “СЕ ПРЕОБРАЗЯВАШ
ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА СИ!”
СТЪПКИ КЪМ ЛИЧНОСТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
1. Чувствам ли се мотивиран да реализирам целия си потенциал?
2. Какво е моето видение за бъдещето?
3. В кои аспекти от живота аз просто се държа на едно място?
4. Как мога да съотнеса моето положение в живота с това на Гедеон?
5. Решил ли съм да бъда мъж/жена на сила и храброст, какъвто Бог ме е призовал да бъда?

“Обновяване на ума”
Крейси Трийт

Това копие е безплатно!!!
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