


Курс „ОБНОВЯВАНЕ НА УМА“, КАРИ БЛЕЙК, Германия‘2017

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕСИЯ 1.....................................................................................................................................................2

СЕСИЯ 2.....................................................................................................................................................6

СЕСИЯ 3...................................................................................................................................................10

СЕСИЯ 4...................................................................................................................................................15

СЕСИЯ 5...................................................................................................................................................19

СЕСИЯ 6...................................................................................................................................................23

СЕСИЯ 7 ..................................................................................................................................................28

СЕСИЯ 8...................................................................................................................................................32

СЕСИЯ 9...................................................................................................................................................37

СЕСИЯ 10.................................................................................................................................................42

СЕСИЯ 11.................................................................................................................................................47

СЕСИЯ 12.................................................................................................................................................51

СЕСИЯ 13.................................................................................................................................................56

СЕСИЯ 14.................................................................................................................................................60

СЕСИЯ 15.................................................................................................................................................64

СЕСИЯ 16.................................................................................................................................................69

СЕСИЯ 17.................................................................................................................................................74

СЕСИЯ 18.................................................................................................................................................78

1
www.jglm-bg.org

http://www.jglm-bg.org/


Курс „ОБНОВЯВАНЕ НА УМА“, КАРИ БЛЕЙК, Германия‘2017

СЕСИЯ 1

Добро  утро!  За  мен  е  удоволствие  да  бъда  тук.  Благодаря  на  домакините,  че  са  ни
снабдили с зала и на JGLM-Германия за организацията на всичко, и на целия екип. Отнема доста
време да се организира нещо такова. Много месеци предварително трябва да се положат доста
усилия.  Затова  имаме  удоволствието  да  сме тук  и  да  споделим  тази  информация  с  вас  тази
седмица.

Обучавали сме хора в различни аспекти на християнството в период на около вече 30
години.  А  за  последните  20  концентрирахме  обучението  си  в  областта  на  Божественото
изцеление.  Аз бях изцелен като дете, така че знаех, че Бог изцелява. Просто не знаех как да го
накарам да го направи. Когато се роди първата ми дъщеря, се роди със здравословен проблем. И
така започнахме да изследваме изцелението по-истински. Това, което научихме беше добро, но
не достатъчно. Поради това тя почина малко след като навърши 2 години и докато стояхме на
гроба й по време на погребението обещахме на Бог… Когато разбрах, че тя почина се обадих на
всеки служител, за когото можех да се сетя, надявайки се те да имат Божията сила да възкресят
дъщеря ми.  Но не  можех  да се  свържа с  никого по телефона.  И докато стояхме на гроба й,
направихме обещание пред Бог. Казах: „Боже, нямаше човек за мен, когато се нуждаех от такъв,
но ако ме научиш на истината за изцелението, ще бъда такъв човек за някой друг“.

Оттогава  започнахме  наистина  да  научаваме за  изцелението.  В  следващите  10  години
започнахме да изучавам изцелението и да търсим навсякъде отговори. И намерихме истината,
която търсихме; истина, която работи и ни позволява да имаме евангелие, което работи, а не
евангелие,  в  което измисляме оправдания за да го защитим.  Започнахме да обучаваме и да
споделяме това, което научихме за изцелението и вече сме видели десетки хиляди, да не кажа
стотици хиляди души изцелени и сме обучили други да правят същото,  използвайки Божието
слово и те получават същите резултати.

Когато  наблюдавах  колко  добре  действа  обучението,  попитах  Бог  защо  резултатът  е
толкова добър и Той ми показа, че разбирах кой съм в Христос и кой е Христос в мен. Той ни
показа това,  което наричаме „новото създание” и започнахме да споделяме това с  хората по
света. Това им е помогнало да служат по-свободно в изцеление. Когато детето ти е болно, всеки
друг ден е прекалено дълъг. 

Опитвахме се да разберем защо отнема на хората такъв дълъг период от време да влязат в
това;  как да забързаме процеса,  защото вярвах,  че не трябва да отнема 20,  30, 40 години на
някого за да влезе в истината,  която е в Христос.  Затова попитах Бог  какво да направя за да
забързам процеса. Тогава Той ме насочи към Римляни 12 и ми каза, че чрез обновяването на ума
животът ни се преобразява. Така разбрах, че преобразеният живот ще дойде чрез обновяването
на ума.

Следващият въпрос беше как да обновяваме ума си според Писанието. Виждал съм много
програми за запомняне на библейски стихове, но нито хората можеха да цитират Словото, нито
животът им беше толкова променен. Затова се разрових в Библията за да разбера как да обновим
ума си.

Когато видим хора, които са били в църквата 20, 30, 50 години и все още се борят със
същите проблеми, с които са се борили преди да се спасят, разбираме, че има проблем в това,
което  църквата  е  поучавала.  Затова  започнах  да  практикувам  някои  от  принципите,  които
научавах от Словото. Намирах много препратки към Христовия ум. Видях, че трябва да бъдем
обновени в Духа на нашия ум и видях писаното, че сега имаме Христовия ум. Тогава започнах да
се задълбочавам, за да разбера как да ходим в Христовия ум и в сравнение с всички семинари и
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обучения, които правим, това е по-основано на науката.
Успяхме  да  навлезем  в  научния  аспект  и  да  използваме  това,  което  неврологията  е

открила. Така погледнах това, което доктор Каралайн Лийф казва за ума и какво от това се вписва
в Божието слово. Гледайки на Библията, започнах да сглобявам всичко. Направих го, очаквайки
Святият Дух да ме води и пази във всяка една стъпка и поради това, ето резултатът. Повечето от
поученията ни са разделени на сесии, което означава, че всяка сесия е отделна глава или тема. Но
това обучение е различно; това обучение не е за разделяне, а всъщност причинява всичко да
работи заедно, като цяло.

Ще преминем през ръководството част по част, както и го виждате, но основната цел е да
ви научим как да го правите, не само да ви кажем за това. Когато минем през обучението няма
само  да  знаете  информацията,  но  и  ще  знаете  как  да  създадете  собствена  програма  за
обновяване на ума. По този начин ще можете да работите върху областите, където знаете, че ви е
нужна помощ. Също така разработваме 21-дневни режими, които ще ви помогнат в различни
области и когато излязат, те ще ви помогнат в тези области. Но не е нужно да изчакате, защото
можете да започнете веднага.

Ето и добрите новини още в началото. Вие сте много по-умни отколкото си мислите. Това е
добро начало. Нали? Ще ви покажем страхотни неща за ума ви и как работи. Ще ви открием и
науката за това как работи умът. И тогава ще ви покажем какво се случва, когато Святият Дух е
вмъкнат в тази област, защото всичко, което доктор Лийф разглежда, е какво може естественият
човек да направи със собствените си усилия. Но вие не сте естествени. Вие сте свръхестествени.
Вие имате Божия Дух, който ще овладее мозъчните ви клетки.

Преди  много  години,  когато  започнах  да  изучавам  изцеление,  стоях  във  връзка  със
семейството на Джон Г. Лейк. Той е имал велики чудеса и изцеления, а впечатляващото е, че е
имал и възможността да обучи други, които да правят същото. Чрез стореното от него знаех, че
това, което той е извършил, не се основава на дарба или помазание. Това, което той е правил, е
базирано  на  Божието  слово,  защото  ако  е  оперирал  чрез  помазание  или  дарба,  нямаше  да
работи за всички други.  Та започнах да говоря със семейството и задавайки въпроси получих
списък с хора, които са били обучени от доктор Лейк. Получих списък с над 100 човека обучени от
него, след което се опитах да им намеря номерата за да разговарям с тях по телефона. Някои от
тях вече бяха починали, но повечето от тях бяха между живите. Тези, които все още живееха, бяха
в късните си 90 години. 

Имах възможността да се свържа с тях и да си говорим и докато им задавах въпросите си,
забелязах следното. Когато им задавах въпроси относно взаимоотношенията им с доктор Лейк, те
бяха способни да ми казват време, дати,  места и имена:  неща, които хора в 90-те си години
обикновено не помнят. След като това ми направи впечатление, ги спирах и ги питах как помнят
тези неща. 15-20 години по-късно,  когато изучавах обновяването на ума,  свързах двете неща.
Отговорът  им  беше  удивителен.  Доктор  Джон  Лейк  им  е  казал,  че  Божието  слово  буквално
насища мозъчните ни клетки. Лейк им казал, че Святият Дух буквално овладява всяка една клетка
и я кара да работи с Христовия ум, което им е позволило да имат по-дълга памет и да бъдат
психически здрави много по-дълго от повечето хора.

Така видях,  че има наука,  но и също така го има и Духът.  Духът не работи отделен от
науката, а работи заедно. Започнах да търся как Христовият ум може буквално да бъде активиран
в християни, а резултатът е това обучение. Нещото, което всеки трябва да приеме, е че Словото е
нашият  последен  авторитет.  Много  хора  са  подведени,  че  науката  противоречи  на  Словото.
Науката никога не е опровергавала Библията.  В интерес на истината, тя потвърждава Словото и
това, което ще видим, е че когато науката не съвпада със Словото, след определено време тя се
променя и  отново съвпада с  Него.  Това,  което  едно научно изследване  казва днес,  ще бъде
променено от  това изследване,  което ще се  направи утре.  Но там,  където науката  съвпада с
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Библията,  там  се  съгласяваме. А  там,  където  се  различава,  ще  изчакаме,  докато  не  влезе  в
съгласие.

Словото Божие е последният и най-високият авторитет. Има две места в Словото, с които
ще започнем.  Първото е  Римляни 12  от  стих  1:  “И така,  моля  ви,  братя,  поради Божиите
милости да представите телата си в жива жертва, свята, благоугодна на Бога, като ваше
духовно служение.”

В  стих 2 се  казва:  „И недейте се  съобразява  с  този  век,  но  се  преобразувайте  чрез
обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро,
благоугодно на Него и съвършено.”

Нека се върнем обратно. Стих 2 ни казва да не се съобразяваме с този свят, което означава
да  не  се  оставяме  на  света  да  ни  оформя,  но  по-скоро  да  преобразяваме  живота  си  чрез
обновяването на ума. Казва ни се да не оставяме света да ни оформя, а това, което е в нас, да ни
оформя и да го пуснем навън.

Християнството би трябвало да произведе преобразен живот.  Но в много случаи не го
виждаме. Затова трябва да се върнем към това, което Словото казва и да го анализираме. Това е
единственият стих, който ни показва как да променим живота си. Този стих показва, че животът
ни няма да се промени чрез една молитва, чрез полагане на ръце от някого или пък чрез някакъв
вид предаване от някой си духовен човек. Това само може да ви благослови, но не е и основното
преобразяване. Това е като манната в пустинята. То ги благославяше, но след това изчезваше.
Това,  което  произвежда  трайно  преобразен  живот,  е  обновяването  на  ума. За  да  живееш
различно, трябва да мислиш различно. И нищо няма да се промени в живота ти, освен ако ти не
се промениш. 

Вторият  стих  също  ни  показва,  че  докато  не  обновите  ума  си,  няма  как  да  познаете
Божията воля. Това е изворът на всяка грешна доктрина в църквата. Хората твърдят, че изричат
Божията воля, но техният ум не е бил обновен. Така те говорят от плътския/естествения си ум. Те
се опитват да споделят духовни истини чрез плътски ум, като създават разсъждения чрез човешки
ум, който се опитва да разбере какво Бог е казал, вместо просто да повярва, каквото Бог е казал.
Християнството  никога  не  е  било  определено  да  бъде  интелектуално  упражнение,  но
християнството би трябвало да произведе най-високото ниво на духовен интелектуализъм. Най-
умните хора на света са християни. Питате ме: как го зная.  Защото бяхте достатъчно умни да
приемете Христос. Амин! Така че сте започнали доста добре. 

Но нека се върнем към първи стих. Апостол Павел казва: „И така, моля ви, братя”. Моля ви,
призовавам ви, умолявам ви „поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива”.
Забележете какво се казва, че Бог няма да ви накара да представите телата си. Казва се, че още
преди да можете да си обновите ума, трябва да представите телата си в жертва жива, свята и
благоугодна на Бога. Дори и апостол Павел даде този пример казвайки, че постоянно обуздава
тялото  си.  Това  показва  колко  е  важен  дисциплинираният  живот.  Никога  не  съм  виждал
дисциплиниран ум без дисциплинирано тяло. Това беше първото място от Словото.

Второто място е 1 Коринтяни 2:16. Трябва да запомним Римляни 12:1,2 и 1 Коринтяни 2:16.
В 1 Коринтяни 2:16 се казва (а това е цитат от Стария завет и показва промяна в заветите)  -
първата  половина е  старозаветният  цитат,  а  втората е  новозаветната  реалност.  Запомнете,  че
Старият завет е пример и сянка, но Новият завет е реалността на това, което се криеше в сянката.
В 1 Коринтяни 2:16 се казва: „Защото: “Кой е познал ума на Господа, за да може да Го научи? А
ние имаме ум Христов”. 

Знаем  и  други  стихове,  които  биха  съвпаднали  с  този;  стихове,  които  много  често  са
цитирани като: „Моите помисли не са като вашите помисли, казва Господ”, „Моите пътища са по-
високи от вашите”, „Вашите пътища не са като моите пътища”. Знаем всички тези стихове; често ги
чуваме и  те  са верни,  но  в  Стария  завет.  Но тук  в  1  Коринтяни се  казва,  че  „Ние имаме ум
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Христов”. По-късно се цитира друг старозаветен стих: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и
на човешко сърце не е идвало,  всичко това е приготвил Бог за тези,  които го обичат”.  После
продължава: „А на нас Бог откри това чрез Духа”. Старозаветните светии нямаха такъв достъп до
Святия Дух, какъвто ние имаме. Това прави Новия завет по-добър завет. В Стария завет Духът
слизаше  на  светиите,  но  в  Новия  завет  Святият  Дух  пребивава  в  светиите.  Поради  това  сме
спасени  и  сега  Духът  Му пребивава  в  нас.  Сега  имаме  ума  на  Духа,  който  е  Христовият  ум.
Разликата е, че Христовият ум пребивава в духа ви. Докато не обновите ума си, то ще остане в
духа ви, но няма да изпълни съзнанието ви.

Много пъти срещам хора, които казват, че имаме умствени знания, които трябва да станат
знания на сърцето. Това не е вярно. Духът ви е нов. Бог е сложил ново сърце във вас и това, което
е  пресъздал  във  вас,  е  цялостно,  перфектно.  Бог  възстанови  духа  ви,  след  това  ви  каза  да
обновите ума си. Това означава, че сърцето ви е ново, но не и умът. Ключът е, че имате знания в
сърцето, които трябва да станат умствени знания. Когато сърцезнанието ви стане умствено, умът
ви ще е обновен. На всеки умът е бил обновен в някои области до определена степен, когато е
бил новороден и е приел Божия Дух. Оттук идват много от смущенията, които изпитвате, защото
плътският ум се бори срещу Бог и никога няма да се предаде. Той трябва да бъде обновен и
елиминиран.

Ще ви кажа още две неща и предстои почивка. В Матей 8 ще започнем от 5-ти стих: 
5 А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:
6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.
7 Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.
8 Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но
кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.

Това е един от най-добрите примери как Христос мислеше. И забележете, че стотникът не
помоли Исус  да отиде у  тях.  Подразбираме го  от  това как  стотникът  реагира,  когато Исус  му
предложи да тръгнат. Забележете как мислеше Исус. Някой идва и му казва: „Имам болен човек
вкъщи“. Даже преди да довърши изречението: „Кажи само дума“ – Исус веднага се втурва да
изцелява.  Знаем, че се е случило много бързо,  защото Исус прекъсна стотника още преди да
успее го помоли. Умът на Исус беше наострен – чуе ли за болест, атакува я; чуе ли за човек с
болка, незабавно помагаше. Той не се молеше и не питаше Отец: „Какво искаш да направя?“ Той
знаеше за какво бе изпратен – да изцели съкрушените, да изцели болните, да изгонва демони.
Това всичко беше в първото му поучение. Той каза: „Духът Господен е на мене, за да пусна на
свобода угнетените“.  Той чу за угнетен и веднага благоволи да го освободи. Така работи умът
Христов и нека същият ум, който бе в Христос, да е във вас. 

Преди години пътувах и спрях в един мотел за да пренощувам. Времето беше странно и
исках да разбера какво ще бъде утре.  Това беше преди да зная,  че можем да се помолим и
променим времето. Затова исках да разбера какво ще бъде утре. Включих телевизора и започнах
да разтоварвам колата си, за да вкарам книгите и нещата, които носих със себе си. А мотелът
беше наистина евтин с много стар телевизор. Включих го и трябваше да изчакам, докато загрее.
Някои от вас помнят тези времена. През това време имахме възможност да правим нещо друго,
докато  телевизорът  загрее.  Затова  започнах  да  разтоварвам  и  когато  се  върнах  в  стаята,
телевизорът  работеше  (никога  не  се  знае  какъв  канал  ще  върви,  когато  го  включите).  Тогава
влязох през вратата и носих книгите си и влизайки видях жена, която като че ли имаше нервна
криза. Тя плачеше. Ние бихме казали, че се разпадаше. Оставих книгите си и първата ми реакция
беше да насоча ръка към нея и казах „Боже, благослови я“.  И забелязах, че това беше филм.
Бързо си прибрах ръката надявайки се никой да не ме е видял. Чувствах се неловко, но Божият
Дух проговори и каза: „Не се срамувай. Първата ти реакция беше да помогнеш“. Той ми показа, че
умът  ми се  обновяваше.  И  тогава  разбрах  какво Исус  направи в  Матей 8.  Това  е  и  целта  на
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обучението – да ви накараме да реагирате чрез ума Христов, а не чрез нормален човешки ум.
Христовият ум винаги ще се втурва да помага, преди да се оправдае защо не е помогнал.

Ето ги и добрите новини: вие имате ума Христов. Има и още; преди за завършим ще знаете
как да активирате този ум и живеете чрез него, а резултатът ще бъде мир и Божието царство ще
напредне. Това ще доведе до преобразяване на живота ви по начина на Библията. Няма да се
случи автоматично – затова ни се казва да обновяваме ума си. Ако се случваше автоматично, Бог
нямаше да ни каже да направим нещо за да стане. Това ще изисква упражнения, ще изисква
постоянство, ще трябва да правите неща, които не сте правили до сега и ще спрете да правите
неща, които сте правили до сега. Всичко това ще ви обясним по време на този семинар. Амин!

СЕСИЯ 2

Сега  ще  погледнем  какво  представлява  обновяването  на  ума.  Обновяването  на  ума  е
възстановяване  на  умствените  способности  на  един  християнин  към  състоянието,  което  Бог
първоначално е предназначил за човека.  Обновяването на ума е възстановяването на ума на
християнина.  Това  е  премахването  на  информация,  мотиви,  нагласи,  гледища и  ограничения,
които не биха се намерили в ума на Христос. 

Обновяването  на  ума  на  християните  е  възстановяването  на  ума  в  състояние  на
непрекъсната хармония и синхронизация с ума на Христос. Това е препрограмиране на плътско
християнско състояние на ума,  който да функционира и действа по същия начин,  със същата
ефективност  като  ума  на  Христос.  Това  е  едно  от  невероятните  неща,  които  осъзнах  като  се
задълбочих в това. 

Бил съм няколко години с  доктор Лестър Самрал,  като  мой ментор  или пастор.  Той  е
направил доста изследвания относно Авраам и този период от време. Бил е в Природонаучния
музей в Лондон, Англия и е видял как по времето на Авраам хората са имали в къщите си топла и
студена течаща вода. И това е било по времето на Авраам! Ако разгледате човешката история и
развитие, ще видите, че Адам е използвал много ума си и мозъчната си функция. Той е имал
способността да наименува всяко живо същество. И съм сигурен, че ги наричаме по същия начин
и днес, не в естествения им смисъл, а в научния им смисъл. Можем да го видим по целия свят. А
след като Божият живот беше прекъснат в Адам, животът му намаля и умираше. 

Когато отсечеш дърво и то падне, то ще остане зелено за известно време, защото животът
в него е все още в него, въпреки че животът е прекъснат. Но изсъхвайки листата ще умрат. Точно
това виждате в развитието на човека. Човекът започна с манталитет, който му позволяваше да се
отнесе с Бог почти като равен с Него, което означава да разговаря с Него и да Го разбира. Не е
било като възрастен да говори на 2 годишно дете. Адам е имал живота на Бог в мозъка си, но
този  живот  бе  прекъснат  от  Бог.  И  той  продължи,  след като  бе  прекъснат,  но  е  в  процес  на
изсъхване. 

Най-големите развития и постижения на човека са се случили през тези ранни етапи. Над
стотици, дори хиляди години виждате как човекът става по-глупав. Това би било научният термин,
най-точният – „по-глупав“. Но като наблюдаваме как намалява този живот в човека, виждаме Исус
да се появява! Може да видите как, когато Божият Дух е бил в хора, те са напредвали. Почти
всички научни открития, които са благословили човечеството, са били открити чрез хора на вяра,
които  са  били  хора  на  науката  и  Божият  Дух  ги  е  водил  в  техните  открития.  А  сега,  когато
християните  започнат  да  разбират  как  да  действат  в  ума  Христов,  ще  видим  още  по-бърз
напредък. 

Днес разбрахме, че човешкият ум работи като компютър, което всъщност е погрешен вид
изказване. В реалността компютърът работи като човешкия ум, защото човешкият ум го е създал.
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Създаденото  винаги  работи  в  посоката  на  създателя  си.  В  интерес  на  истината,  моите
продължаващи проучвания в тази насока са за ново развитие на случващото се днес. Те всъщност
доказват, че компютрите, телефоните, айпадите или таблетите подпомагат да пренавиете ума си.
Та човекът създаде електронните устройства, които работят според човешкия мозък и щом бяха
създадени  и  работеха  според  човешкия  мозък,  човекът  реши  да  вкарва  програми,  които  ще
започнат да променят човешкия ум. 

Вече се виждат различия в учебните структури при децата, дори и в ранното училище. Те
имат достъп до тези устройства. Най-тревожното е, че изследването показва как хората, особено
деца,  ги  ползват  като  външна  памет.  Така,  както  ние  имаме  компютър  с  флашка,  децата  и
възрастните започват да си мислят, че не им е нужно да запомнят, защото спомените им са в
ръката им, когато им потрябват (чрез тези устройства). В следващите 20 години това ще доведе
хора буквално да нямат краткотрайна памет, което означава, че след като „това поколение“ вече
не е на преден план, следващото поколение няма да има паметта, за да реши „правилно или
грешно“.  Дори  и  сега  се  изследва  резултатът  от  отделянето  на  човек  от  електронното  му
устройство. В миналото, когато се е контролирала дадена популация, това се е постигало чрез
контролиране на храна. Сега и за в бъдеще ще се постига чрез устройствата и интернет.

Хората правят „размяна“ като ядат по-малко за повече време в интернет. Проблемът с това
е (те всъщност проблемите са много), но едно от нещата, които съм забелязал е, че който и да
контролира достъпа до интернет, ще контролира и достъпа до информацията. На моя айпад имам
над 100 книги и всеки път, когато го актуализирам, „те“ могат да отстранят тези книги от него. Така
те контролират достъпа до книги, а някои книги могат и да изчезнат въобще. Вече и печатането на
книги  започва  да  намалява,  а  за  в  бъдеще  това  ще  бъде  първият  начин  да  се  елиминира
Библията.

Но ето и добрата новина. Умът ви, какъвто е сега, е толкова феноменален, че буквално
може да наизусти цялата Библия! Насърчавам ви да го направите, защото от там трудно ще бъде
премахната. Библията изчезнала назад в историята и била унищожена. Бог дал задача на Духа си
да я  възвърне в  съзнанието на царя и била буквално написана от  Святия Дух,  връщайки я  в
паметта. Като преминем през духовния и физическия аспект на мозъка, ще бъдете изумени от
съдържанието, което мозъкът може да притежава и от функционирането му. По-голямата част от
научната  информация,  която  ще  споделя,  може  да  се  открие  в  интернет  или  може  да  бъда
намерена в книгите, които ще спомена и много силно препоръчвам. 

Да  резюмираме:  обновяването  на  ума  е  много  просто.  Обновяването  на  ума  е
състоянието  и  процесът  на  възвръщане  на  съзнанието  на  човека  към  първоначално
предназначената му функционалност, а именно да мисли мислите на Христос, които са от Бога,
във всяка област и по всяко време на живота си.

Ще погледнем набързо Евангелието от Марк 9:17 и ще ви покажа обикновения проблем,
който трябва да преодолеем. 
17 И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух.
18 И гдето и да го прехване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби, и се вцепенява; и
говорих на Твоите ученици да изгонят беса, но не можаха.
19 А Той в отговор им каза: О роде невярващ, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя?
Доведете го при Мене.
20 И доведоха го при Него. И като Го видя хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи; и той
падна на земята и се валяше запенен.
21 И попита Исус  баща му:  Колко време има от как му е  станало това? А той каза:  От
детинство.
22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо,
смили се за нас и помогни ни.
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23 А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.
24 Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам [Господи]! помогни на моето неверие.
25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Душе неми и глухи,
Аз ти заповядвам: Излез от него, и да не влезеш вече в него.
26 И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така щото
болшинството, думаха, че е умряло.
27 Но Исус го хвана за ръката и го дигна; и то стана,
28 И когато влезе вкъщи,  учениците Му Го  попитаха насаме:  Защо ние не можахме да го
изгоним?
29 И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост].

Забележете, че Исус помогна на човека, въпреки, че той беше в неверие. За малко ще
поговорим за неверието. Неверието не е липса на информация. Това би било незнание. Библията
говори за незнанието, за някои неща. Неверието не е незнание, а да знаеш, но да избереш да не
вярваш. Трябва да разберем, че неверието е избор. Неверието е вяра, че Бог няма или не може
да направи нещо. Това означава, че ако някой каже, че Бог не може да направи нещо, докато… -
ето това е неверие! За него ще си е вярно. Няма да работи за него, защото е решил, че няма да
вярва. Ти може да имаш вяра и неверие. Това се описва като съмнение. Библията казва: „Такъв
човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа”. Можем да кажем, че обновяването на ума е
отърваването от цялото неверие, така че да нямаме съмнение и да ходим в пълна вяра!

Това,  което постоянно казвам на хората,  е: „Не че не знаете достатъчно,  просто знаете
твърде много неправилни неща!“ Неверието не е незнание, а е вяра в неправилните неща. Били
сме научени на доста неправилни неща, засягащи почти всички аспекти на християнството. Така,
както  и  в  другите  ни  поучения,  премахваме  грешното  и  заместваме  с  правилното.  Така  ще
направим и тук и като премахнем грешното и казваме правилното, изборът ви ще бъде да го
приемете и активирате в живота си.

Сега ще уточним какво НЕ Е обновяването на ума. Когато се срещнах с доктор Каралайн
Лийф преди няколко години, можехме да обсъдим някои неща от тези, които разглеждаме. Бог
ме водеше в пътя,  но имаше липсващо парче и се случи така,  че през този уикенд тя имаше
семинар в Далас, Тексас. Тя е от Южна Африка, а ние имаме връзки в Южна Африка, заради Джон
Лейк. Това отвори врата да проведем разговор и поради това, че вече бях прочел книгата й, имах
въпроси,  които исках да обсъдим. Това е нещо,  което считам за жизненоважно,  но в същото
време е нещо, с което можем да се съгласим или да не се съгласим и да продължим напред.

Бях много благодарен, че тя сподели детайли засягащи тази тема. По-късно ще засегнем и
ще говорим за невронната пластичност. Невронната пластичност е качество на мозъка, което му
позволява да се променя физически въз основа на мислите, думите и начина на мислене, които
последователно  има  човек.  Това  откритие  е  неоспоримо  и  е  голямо,  защото  невронната
пластичност показва, че „как и каквото мислите“ буквално ще промени структурата на мозъка ви
и ще промени начина, по който мислите.

Според хората човекът е единственото същество,  което може да мисли върху това как
мисли. Символично, можем да излезем от себе си и да мислим върху това как мислим. Никое
друго същество не може да прави това. Следователно, това, за което си мислите най-много, на
това  ще  заприличате  най-много.  Запомнете,  че  сега  не  говоря  за  теология,  а  за  наука.  Това
означава, че независимо как мислите, можете да решите да се промените, просто като започнете
да мислите различно. Това означава, че ако някой човек каже: „Така съм се родил“, дори и да е
вярно, избирайки да мислят различно, хората могат да станат различни. Не сте „предопределени“
въз основа на това как мислите днес, а само предопределени въз основа на това как решавате
днес да мислите. Така че всеки човек може да промени съдбата си. Поради това, ако решите да
мислите различно, ще станете различни и поглеждайки назад във времето ще видите огромната
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промяна. „Как мислите“ променя физически структурата на мозъка ви.
По-нататък  ще  използваме  различна  терминология  и  ще  разграничавам  нещата  много

точно.  Спомнете  си,  че  само  Словото  е  достатъчно  остро  да  раздели  душата  от  духа.  Това
означава, че душата толкова много отразява духа, че само Словото на Бог може да ги раздели. Ще
използваме термини като „ум“ и „мозък“. И когато използваме тези термини, ще направим малка,
но важна разлика между тях.

Мозъкът е физическият орган и разглеждаме неговото функциониране, докато „умът“ е
информацията и резултатът от функционирането. С други думи те са толкова тясно свързани, че
всъщност си влияят един на друг.  Открито е,  че  мозъците на хора,  които мислят еднакво,  са
оформени  по  подобен  начин.  Това  показва,  че  определени  „мозъчни  модели“  имат  влияние
върху структурата  на  мозъка и всяка мисъл буквално заема място там.  Знаем това,  защото е
подобно с компютъра. Там имате дадена памет и дори да е огромна, тя се заема част по част и
евентуално  може  да  се  запълни  цялата.  Това  означава,  че  информацията  заема  място.  „Ще
повториш ли?“ Може да имате програма в компютър, която работи по даден начин. Програмата е
снабдена  с  информация.  Информацията  не  е  програмата.  Но  информацията  в  програмата  е
свързана  и  работи  по  даден  начин.  Едно  от  най-големите  постижения  в  науката  се  нарича
„изкуствен интелект“. Чрез него, докато смартфонът ви стои на масата и обсъждате нещо с някого,
ще започнат да изскачат реклами за обсъжданото. Защото изкуственият интелект в смартфона ви
„се учи да мисли“, както и вие мислите, и показва неща, които знае (отчита), че ти ще харесаш;
неща, които си споменал или въвел като команда. 

Сега ще започна с това, а може би и ще продължим. Ще говорим за невронна пластичност
и как да я променим, но друго понятие, за което искам да поговорим, е неврогенеза. А това е
едно „очарователно“ схващане. На повечето от вас и особено тези от моето поколение, ни е било
казано, че сме родени с определено число мозъчни клетки. И ако ги навредиш или убиеш по
някакъв начин, не може да ги възстановиш отново. Така бяхме научени като деца и причината
беше да ни накарат да не правим глупави неща. Плашеха ни, за да не ги правим, с аргумента, че
ще загубим мозъчни клетки. Фактът обаче е, че всяка вечер, докато спите, нови неврони, нови
мозъчни клетки се произвеждат във вас. Няма да възвърнете същите, но ще получите нови, а на
тези новите им е позволено да бъдат напълнени с каквато и информация да ги напълните. Това се
нарича неврогенеза или произвеждането на неврони.

Изумителното нещо е, че неврогенезата е най-активна преди да се родите. Времето между
зачеването и раждането е най-големият период на неврогенезата,  защото е функцията,  която
позволява  мозъкът  да  бъде  изпълнен  с  неврони.  След  раждането  мозъкът  непрекъснато  се
възстановява с нови неврони – чрез неврогенезата. Ще бъда отворен спрямо това. Това е мястото,
където доктор Лийф и аз не се съгласяваме един с друг. Разберете правилно, аз много я уважавам
и оценявам труда й, но сега ще ви покажа къде се разминаваме. Неврогенезата става всяка нощ,
при всеки човек. В продължение на няколко секунди новите неврони биват освободени, всяка
нощ, във всеки човек. 

Когато говорих с доктор Лийф тя нарече това обновяване на ума. Тогава й казах, че това не
може да е обновяването на ума, защото Бог ни заповядва ние да го правим. А неврогенезата
става  независимо  от  това  дали  искате  или  не  искате.  И  в  Библията  обновяването  на  ума  е
обновяването спрямо ума Христов.  Ако неврогенезата  става с  всеки  човек,  не може да бъде
същото… Тя не го отрече,  но каза,  че  ще го изследва.  Така че,  не зная дали си е променила
мнението, не съм разговарял с нея отново, но Библията е последният авторитет. Амин!

Неврогенезата буквално ви позволява да станете нов човек, защото имате достъп до нови
неврони, които могат да бъдат напълнени с каквато информация решите. Сега ще спомена за
изумителните неща на мозъка, които за кратко ще засегнем. Бог е разработил мозъка ви по такъв
феноменален начин, който ви позволява да продължите да се учите, докато умрете. Никога няма
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да  напълните  мозъка  си.  С  жена  ми  имаме  4  деца,  едно  от  тях  почина,  а  другите  са  вече
възрастни.  Те имат техни деца,  поради това имаме 7 внучета.  И си спомням как като учихме
децата си, какво казваха: „Мозъкът ми е пълен, не мога повече да уча“. Затова и им давахме
почивка, за да си починат и след това продължавахме. 

Така  мислят  хората  и  ето  я  крепостта  на  врага,  която  казва  на  хората,  че  ако  веднъж
достигнеш определена възраст, не можеш да научаваш повече и че става по-трудно да научаваш.
Не! Единствената причина, поради която става по-трудно да се учи, е че хората стават по-упорити
в това,  което знаят и фактът,  че сме повярвали на лъжата на врага.  Колкото по-стари ставате,
толкова по-умни трябва да сте и повече мъдрост да имате в стареенето ви. Знам, че е вярно,
защото глупавите не живеят толкова дълго. Не ставате стари чрез глупостта. Амин! Така че ще
продължим да учим, но сега ще ви пусна в почивка. Малка почивка и се връщаме. Амин!

СЕСИЯ 3

Това, което вече чухте, доказва, че можете да се промените към това и да правите това,
което Бог ви призовава. Дори само от духовно ниво трябва да запомните това, че към това кое
Бог ви призове, Той ви и упълномощава. Така че, ако Бог ти каже да направиш нещо, ти не можеш
да кажеш: „Не мога!“, защото Бог не може да ви заповяда нещо, което не можете да направите.
Ако ви заповяда да направите нещо, което сами по себе си не можете да направите, трябва да
знаете, че Неговата сила е там за да ви даде възможност.

Всяка вечер, както казахме, докато спите има период от време, в който новите неврони се
освобождават в  мозъка ви.  Ще видим, че има и друг  процес,  в  който мозъкът се почиства и
увредените неврони се премахват. Това доказва това, което Библията казва: „Но ако и да тлее
външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“.

Какво е умът Христов? Умът Христов е въплътената Библия. Исус е въплътеното Слово. Исус
беше въплъщение на Библията. Умът Христов е въплътената Библия.

Запомнете,  че  вашият  ум  не  е  обновен,  ако  мислите  по  следния  начин:  „Какво  казва
Библията /по този въпрос/?“ Това показва, че умът ви не е обновен, защото трябва да спрете и да
мислите какво казва Библията.

Умът ви е обновен, ако не мислите каквото е казвала Библията. Разликата е, че ако видите
болен  и  се  питате:  „Какво  да  направя?“,  това  значи,  че  умът  ви  не  е  обновен.  Вашият  ум  е
обновен, когато видите болен и автоматично тръгвате към него, примерно /за да му послужите/,
защото това видяхме в Матей 8 глава.

Да имате ума Христов действащ във вас, е да имате Христовите мисли, планове и цели,
като свои собствени, напълно и пълноценно действащи в живота ви.

Да имате ума Христов в пълнота е да реагирате автоматично, както и Христос щеше да
постъпи във всяка ситуация.

Да имате ума Христов, функциониращ напълно в и чрез вас, е да ходите в любов към Бога
и любов към човека, по всяко време.

Трябва да запомним, че в християнския свят имаме определени представи спрямо тези
неща. Казваме си: „Ще ходя в любов“ и си мислим: „Ако Духът ни води, ще правя това или онова.“
Ходенето в любов е водителство на Духа. Воден от Духа означава, че ходите в любов! Така че ако
любовта казва: „Полагай ръце на болния“, тогава Духът казва: „Полагай ръце на болния“ и ако
умът ви е обновен, автоматично ще следвате мислите на Духа и ще ходите в любов.

Мислим  тези  неща  за  отделни,  за  несвързани.  „Ще  ходя  в  любов;  Ще  бъда  мил  към
хората…“, а после мислим: „Надявам се Духът да ме води; Надявам се, понякога, да получавам
водителство…“ Трябва да разберете, че ако сте Божии синове или дъщери, тогава и Духът е във
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вас и ви води!
Проблемът е, че не винаги следвате водителството. Когато го следвате, ходите в любов.

Ходите ли в любов, следвате водителството. Защото „ходенето в любов“ и „воденето от Духа“ е
едно и също. Просто е различна степента на слушане и подчинение.

Христовият ум функционира напълно в Божията мъдрост. Христовият ум има познанието и
мъдростта Божия,  във всеки един момент.  По време на обучението ще споменем неща и от
поученията за „Нов човек” и „Божествено изцеление”, защото всички са свързани.

Когато казваме, че Христовият ум функционира напълно в Божията мъдрост и казваме, че
Христовият  ум  има познанието и  мъдростта  Божия във  всеки  един  момент,  означава,  че  сте
разбрали кои сте в Христос и кой е Той във вас!

Нека  ви  посоча  разликите  между  „бебето  в  Христос“  и  „зрелия  в  Христос“:  бебето  в
Христос знае че, както Яков казва: „Ако не ви достига мъдрост, искайте от Бог“. Защото бебето в
Христос все още е с плътски ум, според Павел в 1 Коринтяни. Това означава, че често ходят в
„собствените си пътища“ такива вярващи. Защото са плътски? Когато се нуждаят от помощ, питат
Бог за мъдрост или помощ. И Бог снабдява. Това е бебешкото ниво. Това е плътският ум. 

Но зрелият, духовният, знае, че Христос е станал мъдрост за нас, че Той е нашата мъдрост.
Зрелият  в  Христос  знае,  че  всички съкровища на  мъдростта  и  знанието  са  в  Христос.  Такива
човеци знаят, че са едно с Христос. И ако мъдростта и знанието са в Христос, Той е в тях! Те знаят,
че мъдростта и знанието на Бог, в Христос, вече обитава в тях! И вместо да питат за мъдрост,
както би направило „детето“ описано в Яков, зрелият християнин очаква Божията мъдрост да
протича през него, без дори и да мисли за нея.

Ето това очакване е наречено „вяра“. Имайки вярата и очакването мъдростта да протича
през вас, тя ще тече, когато е нужна! Случвайки се редовно, това се нарича „да ходиш в Христовия
ум“. За да ходите истински в ума Христов, трябва да обновите ума си спрямо ума Христов, спрямо
Библията. И започвате да очаквате Бог да тече през вас и да имате това, от което се нуждаете,
когато действате така.

Един от основните показатели ще е, че молитвеният ви живот ще бъде напълно променен.
Ще разберете,  че  рядко ще питате  Бог  за  неща.  По-голямата част  от  молитвите  ви  ще бъдат
изпълнени с общение с Отец, а не с молби. Ще забележете, че всичките ви молби ще бъдат за
други хора и техните нужди, а не за собствените, защото ще знаете, че Бог ви снабдява и вече е
снабдил бъдещата ви нужда. И ето от тук християнството става много забавно. Всеки ден ще
ставате, чудейки се какво Бог ще направи днес, защото Той има благословения и е приготвил
неща,  които  са  по-добри  от  вчерашните.  Едни  ще  бъдат  за  вас,  а  други  за  другите.  Но
удивителното е, че ще бъдете щастливи, както за себе си, така и за другите. Така живя и Исус.
Което пък ни води до следващата мисъл:

Христовият ум дори не познава възможността за липса или неуспех. Исус никога не бе в
това. Той знаеше, че Неговият Отец постоянно е с Него. Той знаеше, че Те са свързани и каквато и
нужда да има, тя се снабдява! Той никога не се е питал дали има достатъчно сила за да освободи
човек. Той никога не е показвал съмнение дали може да го направи. Когато хората се питаха дали
може да го направи, Той е бил изумен от това.

Христовият ум даже не мисли в категории на вяра – такъв живее чрез вяра. Това е част от
живота му. Повечето от вас, ако сте здрави, не мислите за дишането, нали? Мислите за дишането,
когато е трудно. Ако сте здрави и дишате нормално, не го мислите. Същото е и с вярата спрямо
Бог. Ако си „здрав християнин“, здрав във взаимоотношенията си с Бог, както Исус, тогава няма да
си и помисляте за изрази като: „Имам ли достатъчно вяра? Какво ако нямам достатъчно вяра?“
Това дори не е мисъл! Просто гледате към Божията воля и се движите към тази посока, защото
знаете,  че  Той  ще  снабди!  Тайната  е,  че  Той  не  прави  нищо  днес  за  да  снабди.  Той  вече  е
приготвил снабдяването преди създаването на света. А нашата работа е да се доверим!
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Бог не иска да гледате на вярата като на валута, с която да си купите нещо. Той просто иска
да си  мислите  за  взаимоотношенията ви  с  Него  и  любовта Му към вас.  Когато  знаеш,  че  си
свързан с Него и когато разбираш любовта Му, тогава страхът е прогонен. Вярата и страхът са
антоними (напълно противоположни и изключващи се неща). Така че, когато е прогонен страхът,
ти ходиш само във вяра. Страхът всъщност е вяра във факта, че Бог няма да го направи. Но когато
познаваш  Бог  и  любовта  Му,  тази  любов  прогонва  страха  и  ходенето  във  вяра  става  нещо
нормално.

Нормално е за вас да живеете във вяра. Това не е нещо, за което трябва да се напъвате.
Ако се напъвате да вярвате, това значи, че мислите за себе си и за вашата вяра, а не за Бог и
любовта Му! Така че, ако се напъвате да вярвате – мислите за себе си и се опитвате да имате вяра
във вашата вяра. Вярата ви не трябва да е във вашата вяра! Това е хуманизъм. Ако го правите,
означава че вярвате във себе си. Вярата ни трябва да е в Него. Вяра, че Той е верен да изпълни
обещаното си; че ни обича достатъчно за да изпълни обещанията си. 

Вярата трябва да е нещо нормално за вас. Тя не трябва да е нещо, за което да мислите! И
ако ходите така (свободни от мислене за вярата), ходите в ум Христов! Както Исус, защото Той
знаеше, че Отец Му го обича. Така че, когато ходим в Христовия ум, няма да имаме мисли за
липса и неуспех. Умът Христов не е клатушкане между вяра и съмнение. 

Вие имате Христов ум.  Но умът ви трябва да се обнови спрямо Божието слово,  а  това
означава да облечете Христос така, че да бъде видим отвън, както и отвътре.

В  Матей  16  глава  ще  погледнем  резултатите  от  „естествения  ум“.  В  стих  20  се  казва:
“Тогава заръча на учениците, на никого да не казват, че той е Христос.“ Оттогава Исус започна
да  открива  на  учениците  си,  че  трябва  да  отиде  в  Йерусалим,  много  да  пострада  от
старейшините,  главните  свещеници  и  книжниците,  да  бъде  убит  и  на  третия  ден  да  бъде
възкресен. Тогава Петър го дръпна настрана и започна да го мъмри, като казваше: „Бог да ти се
смили, Господи; това никак няма да стане с теб. А Той се обърна и каза на Петър:  Махни се от
мене, Сатана; ти си ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.” 

Какво се казва? Забележете, че Исус казва: „Махни се от мене, Сатана, защото не мислиш,
както Бог мисли, А ти мислиш като човеците“, което означава: „Ако мислите като естествен човек,
мислите мислите на Сатана“. Получава се така, че имате два ума. Умът на Сатана, който е умът на
естествения човек във вас и умът Христов, който мисли мислите на Бог. И ваше е решението с кой
ум ще мислите!

Докато обновявате ума си ще забележите как ще се колебаете между двата ума. Колкото
повече умът ви е обновен, толкова повече колебанието ще затихва и ще започнете да мислите с
ума Христов!

Нека прегледаме нещата. За повечето от вас умът ви е достатъчно обновен в една област,
областта на спасението. Ако ви кажа, че не сте спасени, ще го отречете. И колкото по-силно го
отричате, толкова повече ще се покаже, че сте си обновили ума в тази област. Това означава, че
умът ви трябва да се обнови и във всяка друга област на мислене.

Има хора, които се съмняват в спасението си. Това е човек, чийто ум не е обновен според
истината в Христос къде се намира. Мога да ви говоря и да ви кажа, че не сте спасени и вие може
настоятелно да заявите, че сте спасени. Ако попитам защо мислите така, ще ме насочите към
стихове и това е показателно как си отговорил на Словото (че си приел Словото в тази област на
спасението), което е добър пример за обновен ум.  

Ето какво имаме: имате стиха и също имаме реакцията или отговора „ви“ към този стих.
Вие може да сте откликнали добре и да сте твърдо утвърдени в областта на спасението си, но
също така може все  още да не  сте  така  откликнали и утвърдени в  областта  на  изцелението,
например. Може дори да твърдите, че Бог дори не изцелява. Умът ви също може да не е обновен
и в областта на кръщението с Духа.  И единствената област,  където умът ви е бил обновен,  е
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областта на спасението. В такъв случай ще бъдете твърди в областта на спасението и няма да се
колебаете. Но ще имате много въпроси и борби в себе си, когато стане въпрос за спасение заедно
с изцеление, за кръщение в Духа и другите области, защото няма да сте обновени в тях.

Нека поговорим малко за човешкия ум. Ще забележете, по време на семинара ще говорим
от духовна страна и ще наблегнем на нея, но след това ще ви покажем и научната страна и ще
накараме мисленето ви да се промени, защото ще направим връзка между двете.

След  малко  ще  погледнем  това,  но  искам  да  ви  споделя  нещо,  което  можете  да
практикувате. Удивителното нещо е, че Святият Дух ме водеше да споделям това с учениците си
години преди да узная какво ще правя. Ще ви кажа какво става по принцип. Повечето християни
вярват, че ако ходят на църква всяка неделя и чуят Божието слово, то ще им се обнови ума спрямо
Словото. Това е вярно, но е в съвсем по-малка степен, отколкото си мислят. Ако кажем, примерно,
че  обновяването  трябва  да  става  с  10%,  то  става  с  по-малко  от  1%.  Ето  толкова  по-малко  е
отколкото си мислите. 

Умът  не  се  обновява  само  чрез  слушане. Вярата  идва  чрез  слушане!  Вярата  е
възможността да приложите словото, което чухте. Когато чуете Словото – идва вярата. И вярата
ви пита: „Какво ще направиш с това, което чу? Ще се съгласите ли само или ще го живеете?“
Ако решите само да се съгласите с  това,  което сте  чули от  Словото,  умът ви може и да се
обнови, но с по-малко от 1%. Но ако решите да го приложите и практикувате, тогава умът ви ще
се обнови значително повече, защото включвате духа, душата и тялото.

Нека кажем че примерно вземам този ръчен часовник, а вашата цел е да се научите как да
направите часовник, но никой от вас няма часовник и това е единственият часовник в сградата. И
аз стоя тук и го разглобявам и ви казвам какво точно правя. „Преди да махнете това, трябва да
откачите това. И трябва да развиете тези 3 винтчета за да проникнете вътре…“. Вие слушате това,
дори си водите и записки. Може да съм разглобил напълно часовника и да съм ви дал подробно
всички негови детайли и стъпки по разглобяването му, и то много точно. След това го сглобявам
отново; много изпипано правя всичко. Когато свърша, часовникът ще е на лице. И тогава ще ви
кажа:  „Сега  вече  знаете  как  се  сглобява часовник“.  Тогава  всички ще излезете  оттук  и  ще си
кажете, че вече знаете как се сглобява часовник. Ако ви срещна на улицата и кажа: „Този часовник
не работи, оправи го“ (ти вече слуша по темата подробно), ти навярно ще кажеш: „Ъ-ъ-ъ, не знам
как!“ „Е, нали го чу и го записа?“ Но ето какво се получава. Имате знанието как се прави часовник,
но не сте го приложили на практика! Всичко е само теория за вас, докато не го направите, докато
не я приложите в действие! Не знаете „как“ да го направите, докато не го направите. Когато го
направите, ще знаете как се прави. Но преди това, само ще знаете за това (без да можете да го
правите).

Сега  ще  ви  дам  упражнение,  което  можете  да  правите,  дори  по  време  на  обедната
почивка. Изберете си стих; може би нещо, което искате да видите изявено в живота ви. Изберете
си стих, още тук. Погледнете го, прочетете го, изречете го и на глас. Защо и на глас? Защото не
трябва само вътрешно да го чуете, но и на глас, за да влезе обратно във вас (вярата идва от
слушане). И излизате от тук. Ако стихът ви казва да направите нещо, то когато отидете някъде,
получавайки възможност  да приложите стиха в  действие,  мислейки си за  него,  дори и си го
кажете… 

Примерно  отивате  в  магазин  или  ресторант.  Влизайки  вътре,  цитирайте  си  стиха.
Примерно: “На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват”. Знаете този стих, нали? И влизайки
през вратата вие го мислите вече, защото го помните. Затова го изговорете достатъчно силно за
да го  чуете.  И  сега  сте  родили в  духа  си словото,  което казва да полагате  ръце.  Вече сте  го
изрекли, което означава, че сте си мислили за него, за да изречете думите. Сега сте активирали
дух  и  душа.  Има само още една  част,  която  трябва да  активирате  –  тялото,  а  начинът  да  го
активирате е да намерите болен човек. Отивате при него и му полагате ръка. И той е изцелен. Ето
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така вече сте започнали процеса за обновяване на ума си, защото обновяването на ума става с
активирането на всичките ви 3 съставни части.

Колкото повече правите това, толкова повече невронни връзки се изграждат във вас и умът
ви е по-силно обновен. Ключът към това нещо е, че трябва да го правите на различни места.
Проблемът е, че християните не го правят на различни места. Правят го само на едно място и то
обикновено е в  църквата и затова си мислят,  че изцеленията се  провеждат само в църквата.
Колкото по-често го правите в църквата, толкова повече изграждате тази мисъл във вашия ум и
тази мисъл става крепост; крепост издигаща се против познанието на Бога. Защото Бог не е само
Бог в църквата. Той е и Бог в магазина. Той е и Бог в ресторанта. И на колкото повече места го
правите, толкова повече невроните се свързват помежду си, което заема място и обновява ума
ви.

Когато се върнем ще разгледаме мозъка. Ще ви покажа как работи. Ще ви прочета нещо
преди  да  свършим.  Средният  човешки  мозък  тежи  около  1,4  килограма.  Има  100  трилиона
неврона.  Удивителното  е,  че  в  периода  на  зачеването  ви  и  преди  да  се  родите  имате  200
трилиона неврона. Така че вие сте били най-умни преди да сте се родили. Момента, в който се
родим, ставаме умни на половина. Това е наука. Защо е така? Защото още преди да се родите, Бог
ви познаваше. Още когато бяхте в утробата на майка ви, сте имали взаимоотношения с Бог –
чисти и без задръжки, преди да се родите. А за да имате такъв вид общение трябва да сте по-
умни. Но сега сте вече родени. Така че целият ни живот се опитва да стане отново умен. Всеки от
нас е направил огромен скок чрез приемането на Христос, защото едва сега можете да започнете
това взаимоотношение, което сте имали преди.

Една от причините невроните да умрат (невроните образувани от това взаимоотношение
тогава, преди да се родим) е, защото започнахте да взаимодействате със света (в мига, когато се
появихте в него). А светът ви казва различни неща от невроните, които имахте. Така че ключът да
станете „умни“ е просто да вярвате Божието слово въпреки всичко, което виждате в този свят.
Амин! Вие имате 400 милиарда възможности за действия във всеки един момент. Разберете го –
400 милиарда възможности за действия! Дори и само на подсъзнателно ниво осъзнавате само за
две хиляди. Това означава, че има много неща случващи се, докато нищо не осъзнавате. Имате
100 трилиона неврона и всеки от тях може да отглежда 70 хиляди клона.  Всеки неврoн има
информация  и  всеки  път,  когато  си  спомняте  дадена  информация,  вие  я  запомняте  като  я
свързвате с нещо друго. Така се свързват неврони с клони. Колкото повече неврони са свързани с
клони, толкова повече място се заема в спомените ви и ви е по-лесно да си спомните!

Ключът е в свързването на мислите с колкото се може повече неврони. Стана време да ви
пусна, но още едно упражнение. Ако искате по-силни невронни връзки, които да ви свързват с
Бог… Като пример, ще кажа това: „часовник“ (издига го). Искам от вас да мислите: часовник – „Бог
е добър“. Амин! Сега казвам: „Библия“ (издига я).  Искам вие да мислите: „Бог е добър“.  Сега
казвам: „Ръководство“. Вие мислете: „Бог е добър“. Току-що свързахме три нови неща, с които да
мислите, че Бог е добър. Сега израснаха 3 нови клона от неврона, който казва: „Бог е добър“. И
ако ги подсилвате редовно,  по-късно ще обясним как и колко дълго да го правите за да има
твърда  връзка,  то  тогава  всеки  път,  когато  пипнете  часовник,  ръководство  или  Библия,  ще
мислите: „Бог е добър“, а това е основа на обновяването на ума. 

Представете  си,  че  всичко,  което си мислите,  пипнете  и  видите,  ви  напомня,  че  Бог  е
добър.  Мислите  ли,  че  животът  ви  ще  се  промени  малко?  Ако  можем  да  правим  същото  с
изцелението за да си мислите, че Бог изцелява всичко, което пипнете и че го прави сега? Всеки
път,  когато пипнете книга или нещо друго,  да си мислите тази мисъл: „Бог ме изцелява! Сега
Неговият изцелителен живот тече в мен и чрез мен.“ Представете си, вдигате часовник и казвате:
„Животът Му е в мен!“ Амин! Мислите ли, че ще бъдете изцелени? Вижте, не разбрахте, но току-
що ви казах тайната към това, което хората наричат „помазанието”. Това е фокусирането към Бог,
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че Той е добър и верен. Когато правиш това, животът Му тече! Колкото по-силно това е във вас,
толкова по-силно Той ще тече през  вас!  И  когато  се  изцелиш,  оставаш изцелен и си  вървиш
изцелен през цялото време, знаейки, че Бог иска да изцели и други. Изведнъж умът ви е обновен
и дори не го осъзнавате, защото мислите в съгласие със Словото Му. Амин! Показвам ви накъде
сме тръгнали.  Благословения!

СЕСИЯ 4

Има въпроси, които са зададени; добър набор от въпроси, а си мислех, че съм много точен
и ясен. Сигурно е от темата. Ето първият въпрос (няма нищо общо с темата). Пита се: какъв вид
фитнес или упражнения препоръчвам? Изглеждам ли на човек, който прави упражнения? Във
въпроса се споменава и за самозащита, което навярно е свързано с миналото ми и се споменава
бойното  изкуство  „Крав  Мага“.  Това  е  най-доброто,  което  можете  да  намерите.  В  него  няма
никакви  духовни  нюанси.  Това,  от  което  трябва  да  страните  обаче,  са  видовете,  които  имат
духовен произход.  Ако нямах  обучението,  което имам,  щях да тренирам „Крав Мага“.  Това е
отговорът.

Няма да отговарям на всички въпроси; ще ги обсъдим в течение на времето. На някои
мога да отговоря бързо и сега. „Какви са начините да станеш внимателен и наблюдателен? Искам
да бъда в състояние да внимавам, вместо да се разсейвам лесно?“ Тук има две части. Първо:
упражнявайте  се  за  да  сте  по-наблюдателни.  Можете  да  тренирате  себе  си,  за  да  станете
внимателни. Трябва да се дисциплинирате. Това, което ще засегнем по-нататък, е един аспект
„дълбоко  мислене”.  Това  е  фокусирането  само  върху  това,  което  правиш.  Много  хора  се
затрудняват в това; затова ще ви покажем как да го постигнете. 

Друг въпрос: „Ако неврогенезата е най-силна преди раждането, означава ли, че може да
оформи ума на детето най-добре в този период от време?“ Да, това е вярно. Най-доброто време е
от зачеването до 6-годишна възраст, което буквално означава, че имате 7 годишен достъп до ума
на дето. Внучето ми, синът на дъщеря ми и зет ми, който е с мен – молихме се за него преди да се
роди и Бог ми даваше пророчески слова. Обадих се на дъщеря ми, за да й кажа какво Бог ми
открива  и  споделяйки,  Бог  продължи  да  открива  и  така  стана  цяло  пророчество.  Затова
наблюдаваме растежа на внука ми, за да знаем кога да вложим някои неща в него. Сега е на 3
години и го учим на други езици, пускайки Словото на mp3 или диск, докато спи. Разбира се, и се
молим за него и полагаме ръце, но това, което забелязваме е, че без наши усилия намирайки
Библия, той я взима и твърди, че е негова, а когато седне я отваря и гледа Словото все едно го
чете. Той показва по-голям интерес към Словото, отколкото към книжки с картинки. Тук не говоря
за  детски  Библии,  а  за  моите  Библии.  Мисли  си,  че  всичко,  което  е  в  офиса  ми,  е  негово.
Очакваме Бог да работи чрез него мощно, сега и в бъдеще. Очакваме го от сега.

Eто това е въпрос свързан с курса Божествено изцеление. Казва се: „Споменахте, че вие и
приятелят ви сте се молили много на езици и сте видели големи резултати. Било ли е свързано с
разсъждения  върху  Словото  или  нещо  от  сорта?  Бихте  ли  казали,  каква  е  връзката  между
молитвата на езици и обновяването на ума?“ Винаги съм отделял много време размишлявайки
върху Словото, четейки и изследвайки го. Това е нещо, което не се е променило. Когато пътувам,
остава в лек заден план, но се научих да наваксвам. Всичко, което направихме, беше да се молим
на езици за продължителен периоди от време. Вече имах Словото в себе си и просто прибавих
говоренето на езици.

„Би ли ни казал какво влияние на ума оказва говоренето на езици?“ Говоренето на езици
не  оказва  никакво  влияние  на  ума.  Казвайки  „ума“  имам  предвид  мислите,  разбирането,
интелекта в тази област. Оказва влияние на мозъка – като физически ефект. 1 Коринтяни 14:14 се
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казва, че умът не дава плод („разум“ на гръцки е ум). Същата дума е използвана и в Римляни 12:2,
споменавайки за обновяването на ума. Говоренето на езици не е форма на обновяването на ума.
Но говоренето на други езици отговаря на ума на Христос, затова Духът се моли чрез вас, когато
не знаете как да се молите. Сега ще се върнем към ръководството и после ще разгледаме другите
въпроси.

Тук виждате големите числа. Ще споменем колко памет имате на разположение. Удивител-
ното е, че никога няма да свърши. Мозъкът ви никога не спи напълно. Силата му затихва, но
никога не спи. Когато затихне, остават само необходимите функции. Когато сте будни, приемате
постоянно информация. Дори и само гледайки, приемате хиляди парчета от информация. Тези
„спомени“ се събират в мозъка ви като мисли, а те създават неврони. Докато спите, мозъкът ви
започва да трие спомените, които не ви трябват. Това става чрез така наречените глиални клетки.
Глиалните клетки събират нежеланите неврони, като кошчето в компютъра ви. 

Имаше и въпрос свързан с тази тема. Ето го: „Ако неврогенезата се случва по време на
съня, няма ли сънищата ни да окажат влияние върху начина ни на мислене?“ Това може да се
случи,  но не е толкова вероятно.  Между другото,  много от сънищата ви не са духовни.  Те  се
получават от процеса на глиалните клетки, които събират на едно място много ненужни спомени
и мисли. Съвкупността от тези спомени и мисли оформят съня. Затова и някои от сънищата ви са
толкова „луди“ и объркани и нямат никакъв смисъл, защото ще е като филм сглобен от други
филми и нищо няма да съвпада. Много хора си мислят, че това са духовни сънища и се опитват да
ги разберат. Ако това е сън от Бога, сънят ще остане във вас и ако попитате Бог да ви изтълкува
съня, Той ще го направи. Не се безпокойте за сънищата си. Ако Бог иска да ви открие нещо, ще
намери и друг начин, който е по-разбираем за вас. 

Въпрос, който ми беше зададен: „Доктор Лийф християнка ли е?“ Да! Тя е християнка и е
изпълнена  с  Духа.  Тя  разглежда  нещата  и  от  двете  страни.  Но  моля,  сега  обратно  към
ръководството.

Всичко, което някога сте преживели (дори и преди раждането ви), все още е записано в
мозъка ви.  Теоретично бихте могли да си припомните всяка минута от всеки ден. Причината,
поради която не можете, е че не сте мислили достатъчно за този момент, за да направите силна
невронна  връзка  с  други  спомени.  Обаче  сте  забелязали,  че  влизайки  в  училища  или  друга
сграда,  усещате дадена миризма, която ви връща обратно в детството ви.  Или дадена песен,
която не сте чували от много, много години, но все още й помните текста, защото технически
никога не сте я забравили. Просто сте я оставили в някаква папка, която рядко отваряте и колкото
повече връзки изграждате с нея, толкова по-свободно ще можете да си я припомняте. Един от
начините да изградите повече невронни връзки е да мислите задълбочено.

Всички познаваме хора,  които живеят  в  миналото си и  никога  не  забравят  какво се  е
случило. Наричат се жени, наистина… Но сега, сериозно. Познаваме хора, които са заседнали в
миналото  си.  Това  са  хора,  които  постоянно  изграждат  връзки  с  тези  неврони.  Никога  не
позволяват на тези спомени да се забравят.

Това, което се случва е, че имате мисъл. Тази мисъл се връща в паметта ви назад. Тогава
изниква друга мисъл, която ви напомня на първата и така ги свързвате. Така първата мисъл не се
отхвърля като стар спомен, а се приема като нова мисъл, защото вече е свързана с новата мисъл.
Точно като компютъра. Влизате в „папка“ и отваряте файл, който не сте отваряли от 3 години. В
момента, в който напишете нещо ново, затваряйки го се запаметява с датата, на която последно
сте  въвели  нещо.  Дори  и  файлът  да  е  стар,  изглежда  сякаш  е  нов  заради  последното  му
използване.  Мислите  действат  по  същия начин.  Вие  нямате  стари  мисли.  Мислейки си  стара
мисъл, тя се обновява. Всеки път извиквайки мисъл, я подсилвате и трябва да изберете резултата
от мисълта. Ако имате мисъл, която не искате да задържите, трябва да решите да не я задържате
и да не й давате сила. Всяка мисъл, която си спомните, я обновявате и така тя се връща обновена;
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никога  не  се  връща  като  „същата  мисъл“.  За  каквото  мислите  най-много,  най-много  него
подсилвате.  Така  и  започвате  да  си  „обновявате  ума“,  мислейки  си  за  това  най-много.  Това
означава,  че  хората,  които  живеят  в  миналото,  позволяват  на  невроните  да  прибавят  нови
„клони” (връзки) и по този начин миналото не остарява, защото спомените се обновяват. 

Хората, които живеят в миналото, имат повече умствени и емоционални затруднения, в
сравнение с тези, които живеят в настоящето. Бъдещите ти страхове са свързани с минали неща.
Страхът се опитва да се прикачи от миналите събития към бъдещето. Тези хора са постоянно
негативни,  защото си  мислят,  че  бъдещето ще е  като  миналото.  Те  много  рядко се  сещат  за
доброто. Тези страхове се опитват да свържат тези негативни събития в миналото с неясни неща в
бъдеще. Това са помисли, които трябва да се съборят. Събарянето е резултат от дисциплината в
обновяването на ума. Това е един от аспектите.

Във 2 Коринтяни 10:3: „Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото
оръжията, с които воюваме, не са плътски, на пред Бога са силни за събаряне на крепости”.
Сега знаем, че оръжията, които Бог ни дава, събарят крепости и че са силни пред Него, а не в нас.
Тези оръжия събарят крепости и помисли и всяко нещо, което се издига против познаването на
Бога. Забележете, че крепостите се събарят чрез събарянето на помисли. Помислите са предимно
минали събития с бъдещи страхове. Забележете какво се казва за тези помисли: те се издигат
против познанието на Бога. Това означава, че в ума ви става битка между две възможни мисли.
Едната мисъл може да е: “Моят Бог ще снабди всяка една ваша нужда според Своето богатство в
слава, в Христос Исус” (Филипяни 4:19), а другата мисъл може да е: “Обаче в миналото съм имал
липса”. И ти решаваш коя мисъл да заеме мястото си в ума ти! 

Нашата  работа  чрез  Бог  е  да  изберем  Божиите  мисли.  Това  означава,  че  трябва  да
покоряваме всяка мисъл на Христос! Тук повечето хора се провалят в обновяването на ума си,
защото това изисква дисциплина и постоянство. Това е мястото, където врагът прошепва нещо в
ума ти и трябва да кажете: „Не! Това не е вярно! Покорявам го на Христос! Истината е, че аз съм
снабден и че Бог снабдява!“

Тук повечето хора се провалят заради културата. Културата носи голяма част от провала, а
още по-истинската причина е, че те не са умрели. Не са умрели за репутацията си, за егото си…
Чудят се какво хората си мислят за тях. Докато плащат, виждайки сметката мисълта може да се
появи: „Няма да имаш достатъчни пари за наема заради тази сметка!“ И повечето хора не правят
нищо в такъв момент. Те оставят мисълта излизайки от мястото, защото не искат да привличат
внимание. Това „семе“, което е от дявола, остава в ума ви и ако след като излезете навън не се
сетите да го изкорените, му давате възможност да расте във вас. Ако стоите у вас и гледате към
колата си и прозорецът на колата ви е смъкнат и видите как някой се насочва към колата ви с
един кош боклук. Човекът се спира срещу прозореца ви. Тогава той вдига коша и е точно на ръба
да го изсипе в колата ви. Дори и да бяхте в нея, нямаше просто да стоите и да си казвате: „О,
вижте това! Трябва да си затворя прозореца!“ Не, реакцията ви щеше да е вик, дори и ако не
може да те чуе. Щяхте да скочите и да викате: Не, не! Щяхте да чукате на прозореца и да изтичате
навън за да го спрете. А това е просто колата ви. 

Само защото се питате какво ще си помислят хората за вас, няма да реагирате по същия
начин, когато сте на касата и онази мисъл ви връхлита. Това, което би трябвало да се случва е, че
когато видите сметката и тази мисъл се появи, веднага трябва да кажете нещо от сорта на: „Не, в
името на Исус, Той снабдява всички мои нужди!“ Ще кажете, че хората ще си помислят, че сте луд.
Те вече го мислят. Така че не се притеснявайте. Това обаче означава, че не сте умрели за мнението
на другите. А тук говорим за живота ви! На кого му пука какво ще си помисли човекът в магазина
за вас? Вие си плащате. Не се тревожете какво мислят! Но бъдете дисциплинирани и постоянни.
И  казвайте:  „Не!  Мога  това,  дори  и  повече,  защото  Бог  се  грижи  за  мен!“  Дяволът  ще  ви
подшушне мисъл и вместо да я съборите, ще я повторите. И когато я повторите, трябва да знаете,
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че грабвате мисълта. Така тя расте и може да стане крепост в живота ви. 
Разгледахме 2 Коринтяни 10 – в стихове 4 и 5 виждаме две думи. Едната казва: „но пред

Бога са силни за събаряне на крепости”. И 5-ти казва: „събаряме крепости”. В английския език
има разлика в думата „събарям“ (тълкува я от гръцки). Думата означава „да се снижи с насилие“
или „да се разруши“. Така че ние събаряме и разрушаваме тези мисли с насилие. Това означава,
че с усърдие „вкарваме“ чувствата.

Един от начините да забързате процеса за обновяването на ума е да свържете „мисълта“ с
„емоция“,  независимо  какво  чувство  поражда.  Ако  искам  да  ви  кажа  нещо  и  искам  да  го
запомните, тогава сигурно ще кажа на един от служителите да вземе голям балон, да го надуе за
да стане много голям и да му кажа:  „Когато кажа тази дума,  искам да спукаш балона“.  И ви
гарантирам, че ще запомните думата, която кажа. Защо? Защото ще съм я свързал с емоция, най-
вероятно страх. Става така, че ще я запомните, защото съм я свързал с емоция. Така че бързият
начин за обновяването на ума е да свържете Словото с емоция.

Някои от нещата ще трябва сами да постигнете. За мен беше много лесно да обновя ума
си спрямо изцелението, защото завинаги ще бъде свързано със спомена за ковчега на дъщеря
ми, спускащ се в земята. Това на практика улесни ходенето ми в изцеление. 

Вече говорихме за разликата между ума и мозъка и затова няма да го споменавам. Но
искам да говоря за плътския ум.  Плътският ум е ум, насочен към естествени или плътски неща.
Думата „плътски“ означава „от  плътта“.  Може да означава буквално „плътта“,  но  обикновено
означава „ума, който се наслаждава на плътските неща“.

Плътският ум се наслаждава повече на физическите неща, отколкото на духовните неща на
Бога.  „Естественият  ум“  и  „плътският  ум“  са  едно  и  също  нещо.  Плътският  ум  се  "води"  от
чувствата, обстоятелствата или начина на действие на света. 

Човек може да ходи на църква, да чете Словото, да запомня и дори да цитира Словото, но
въпреки това да е с плътски ум. Човек с плътски ум може да твърди, че вярва в Словото,  но
действията му ще показват, че все още мисли и действа като светски човек.

Също така, може да има много малка разлика в действията или начина на живот на един
естествено мислещ, неспасен човек и един естествено мислещи или плътски "християни". Човек,
който има плътско мислене, взема същите решения като един неспасен човек. Ако неспасеният
човек има морални ценности, може да е трудно да го разделите от плътския "християнин". 

Плътският човек обикновено взема решения въз основа на страх. И обикновено използва
думи като "мъдрост” за да обясни действията си и с "фанатично" да обясни действията на някой
по-отдаден на християнския начин на живот. Видът мъдрост, на която разчита, е описана в Яков 3-
та глава, където се говори за божествена и земна (плътска) бесовска мъдрост.

Ще прочетем още един пасаж и ще направим почивка. В 1 Коринтяни 3:1 Павел пише към
плътската църква в Коринт: “И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на
плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; Защото още не
можехте да я приемете, а и сега още не можете.” Защо не можеха да приемат твърда храна, а
само мляко? Отговорът – казва го в 3-ти стих: “Понеже и до сега сте плътски; защото докато
има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки? Защото
когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, Не сте ли като човеци слаби?”

Ключът да разберете дали някой говори чрез Духа е този: „Тук не става въпрос за Павел
или Аполос, а става въпрос за това, че като слушате дадено послание, поучение вие решавате
дали Святият Дух говори чрез този човек на база следното - има два начина за да се разбере.
Трябват ви и двата. Единият е дали ви насочват към Словото и ви казват: „Словото означава това,
което казва“. А другият е: след поучението, ако го прилагате, приличате ли повече на Исус или
не?“
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СЕСИЯ 5

Започваме да разглеждаме духовния ум. Какво е духовен ум? Днес в света много думи се
произнасят произволно и истинската им същност се изгубва. Наскоро в едно проучване хората
били запитани дали са духовни или религиозни. Много от тях отговорили: „Аз съм духовен, но не
и религиозен“. Днес смисълът на думата „религиозен“ обикновено се възприема негативно и ние
разбираме защо, но думата „религия“ или „религиозен“ буквално означава „поклонение“. 

Хората възприемат това да си религиозен като да си легалистичен. И много хора ще кажат,
че са духовни, а не религиозни. Това е много по-приемлив термин днес и обикновено означава,
че човекът се интересува от менталното и емоционално развитие на живота си. Малка група от
хората са казали,  че да си духовен,  означава да си изпълнен с мир. Така че много хора биха
видели през техните очи християните не като духовни, а като религиозни хора. Но за това пък
биха „видели“ един индус като духовен човек. 

Но ние трябва да различаваме какво ни Библията казва за това. Нека да погледнем. Когато
говорим,  че  някой е духовен,  това всъщност е  фалшификат.  Всъщност това не е духовно,  а  е
душевно и обикновено отдалечава човека от истинско взаимоотношение с Отец. 

Духовният ум не е непременно напълно зрял ум, но би трябвало да е на път към духовно
съзряване. Обновеният ум е духовен ум, но духовният ум не е непременно обновен ум. 

Духовният ум или християнинът с духовен ум е този, който действа така, сякаш Библията е
истина (каквато е). Това беше като пукане на балон, нали? Ще запомним това като „духовен ум“.
Духовният ум е този, който избира да вярва, че Библията е истина при всякакви обстоятелства,
дори ако има физически обстоятелства, които доказват противното. Духовният ум е този, който е
упражняван,  което  ще  рече  трениран  и  дисциплиниран,  да  различава  кое  е  правилно  и  кое
погрешно. Духовният ум е този, който избира да говори само това, което Бог е казал за дадена
ситуация. Духовният ум не е подмятан насам-натам от всеки вятър на доктрина; не се помръдва
от обстоятелства, ситуации и събития. Той просто продължава напред с Бог. Не съществува такова
нещо като християнин с духовен ум, който е нервен или се страхува. 

Да помислим за нещо.  Според следващото слово мислете внимателно,  не отговаряйте
емоционално – възможно ли е за човек с духовен ум, християнин, да умре от болест или немощ?
Преди да отговорите нека да помислим за това, защото не говорим за миналото. Вашата първа
реакция е да си помислите за хора, които познавате и са починали от болест или немощ и да се
опитате да решите дали са били достатъчно духовни преди да отговорите (това правите като
първа реакция). Ако сте ги обичали, автоматично си мислите, че са били духовни. Но Словото ни
казва и помнете, че духовният ум винаги съди според Словото, а не според обстоятелствата. 

Тези, които са плътски, мислят за плътските неща – Римляни 8:5, а тези, които са духовни –
за духовните неща. Защото да бъдеш с плътски ум е смърт. И обратното – да бъдеш с духовен ум
е живот и мир (превод от KJV). 

Първо, нека премахнем идеята, че човек трябва да умре от болест или немощ. Това не е
единственият начин да напуснеш този свят. През цялата Библия виждаме хора – пророци или
святи хора от Стария завет в много напреднала възраст, които не са болни, когато умират. Но
вместо това всъщност събират деца и внуци и даже правнуци около себе си, за да ги благословят
преди да починат.  Не трябва да умирате от болест или немощ. Изживейте всичките си дни и
решете кога е време да преминете и когато го направите, предайте духа си на Бог и просто си
заспете.

Моята баба беше на около 95 г.  Дядо ми беше починал преди 20 г.  на близо 80 и тя
ставаше все по-самотна. Нямаше й нищо нередно. Беше в дом, в който се грижат за стари хора и
ходехме да я посещаваме редовно. По някое време започна да казва, че е самотна и е готова да
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си тръгне  от  този  свят.  Нищо й нямаше –  нито болест,  нито немощ,  просто бе стара.  И така
отидохме  да  говорим  с  нея  (майка  ми и  аз)  и  й  казахме  (знаехме,  че  е  спасена  и  просто  и
казахме): „Ако си готова да си тръгнеш, можем да предадем духа ти на Бог и ти просто ще си
заспиш и ще отидеш при Него.“ Тя се изненада, но каза „Да, това звучи добре“. Аз и майка ми
седнахме с нея, поговорихме си за малко, да поизясним нещата, да се уверим, че всичко е на ред.
Молихме се за нея, молихме се с нея. Казахме й как да направи това, как да предаде духа си на
Христос. Тя го направи, всички плакахме, защото си казвахме сбогом. После поговорихме още
известно време и когато стана време да си тръгваме, ние станахме и напуснахме. Качихме се в
колата и карахме до дома, около 3 часа път. Когато пристигнахме в дома на майка ми, имаше
съобщение на телефонния секретар на телефона й. Гласеше: „Моля, обадете се възможно най-
скоро“. Знаехме за какво е. Обадихме се и казаха: „Веднага щом си тръгнахте, тя почина“. Всичко
беше мирно и по правилния начин. Не знаехме, че ще стане толкова бързо. Мислехме, че ще
остане още малко време, но стана така, както стана...

Едно от лошите неща на християните днес, е че всеки говори за отиването ни на Небето, но
въпреки това всеки се бори за всяка глътка въздух, с която да остане тук. Аз не вярвам, че трябва
да отиваме там болни. Оздравей и тогава премини, ако желаеш. Но всеки се държи така, сякаш е
нещо ужасно това. То е просто да пресечеш от другата страна на линията. Небето е много по-
реално от всичко това тук. Това всичко ще изчезне в един момент, онова – няма. По-реалното е и
по-добро, а ние се държим така, сякаш не е.

Когато хората умират, много пъти е толкова лошо емоционално. Аз разбирам емоцията,
защото се сбогуваш, но в един момент трябва да започнем да вярваме това, което казваме, че
вярваме.  Това  звучи  странно  от  човек,  който  е  познат  главно  като  служител  с  изцеление.  И
обикновено, ако си под 70, 80, 90 години, ще се боря за теб без значение от проблема ти. Казвам
ви, аз отварям себе си за всичко, споделям всичко. Но когато църквата вече не се нуждае от мен и
нямам какво повече да дам и ако Господ още не се е върнал и си тръгна от тук, тогава оставете
ме, не се опитвайте да ме възкресявате от мъртвите, оставете ме. Амин! Там е много по-добре –
не обърквайте нещата. 

Младите хора, които тренираме, все се опитват да правят нещо. Просто не искаме това да
се случва. Да, ако стане утре – по-добре се борете за мен, защото още не съм приключил. Но
когато приключа, ще уведомя всички, тогава просто не правете нищо. 

Трябва да разберем нещо. „Моят“ вечен живот не започва в деня, когато стъпя на Небето.
Моят  вечен  живот  започва  в  деня,  когато  приема  Христос.  Това  е  просто  друга  фаза,  друго
стъпало. Амин! Когато започнем да възприемаме тези реалности, неща започват да се променят
в сърцата ни. Започваме да осъзнаваме какво е това, което се надяваме да установим, а то е
Божието царство. 

И  така,  да  преминем  към  ръководството.  Току-що  приключихме  с  Римляни  8.  Вече  ви
прочетохме Римляни 12 глава. Стих 1 и 2 ви казват как вашият живот е трансформиран, променен
чрез обновяване на вашия ум с Божието слово. А Ефесяни 4:22 казва, че събличате стария човек, в
смисъл на вашия стар начин на живот. Вие сте новородени, спасени сте, имате Божия Дух, така че
живейте по този начин! Имате нещо, а живеете по друг начин. И както казах: напрягате се, защото
с едната ръка се държите за Небето, а с другата за света и това е частта от плътския ви ум, която
все още работи срещу това, което Бог се опитва да направи. 

Обновете ума си с Божието слово! Пуснете се от света и живейте това, което казвате, че
вярвате. Казва се: „съблечете стария човек“. И стих 23 казва: „Бъдете обновени в духа на своя
ум“  и „облечете новия човек, който е сътворен по подобие на Бог в праведност и истинска
святост“.

Съблечете стария човек; облечете новия. Как да направите това? Чрез обновяване духа на
вашия ум. Обновете ума си! Мислете така, както би трябвало да мислите и когато го направите,
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тогава  ще  ходите,  защото  сте  били  пресътворени  в  праведност  и  святост  като  Бог.  Казва  се:
„отхвърлете лъжата, всеки да говори истината с ближния си, защото сме части един на
друг. Гневете се без да съгрешавате, слънцето да не залязва в разгневяването ви, не давайте
място на дявола.“

В Колосяни 3:5 се казва: „Умъртвете, убийте природните си части, които действат на
земята“.  Говори  се  за  вашите  действия.  Какво  трябва  да  убием?  Казва  ни  се:  „блудство,
нечистота,  страст,  зла  похот,  сребролюбие,  което  е  идолопоклонство.“  Какво  ни  казва:
убийте тези неща! „О, не мога.  Имам проблем с това“.  Нямаш проблем – имаш избор! Всеки
казва: „Имам проблем“. Но ако имаш такъв, то той е просто - непокорство.

Бог казва „спри това нещо“. Неговата сила е там да ви помогне да го направите. Още не сте
се възпротивили на греха до кръв, както Исус направи в Гетсиманската градина. „Ама ти не ме
разбираш, дяволът ме кара да го правя“.  Вижте,  дяволът не те кара да правиш нищо. Ти сам
избираш да се покоряваш на дявола. Дяволът и Бог работят по подобен начин – и двамата ти
предлагат какво да направиш. Признавам, че дяволът натиска малко повече, но пак изборът си
остава твой! 

Силата на греха беше разчупена. Дори и да си изкушаван да съгрешиш, не действай така
сякаш си изкушаван да вършиш неща, които не искаш да правиш. Библията ни казва, че ние сме
изкушавани от собствената си страст. Когато бях 9 годишен, предадох живота си на Христос по
начина, по който тогава знаех и заради ситуация в семейството ми направих няколко обещания,
няколко обета към Бог. Казах Му, че няма никога да докосна алкохол, наркотици, дори цигари.
Още 2 неща обещах да не правя и никога не съм нарушил тези обещания. Е, когато пораснах, не
пораснах като „перфектния християнин“. Не знаех, че бях отстъпил в някои неща, но явно бях.
Ходех по разни нощни клубове. Хората около мен пиеха алкохол, дрогираха се и предлагаха и на
мен.  Купуваха  алкохол  и  го  слагаха  за  мен  на  масата  ми.  Имах  приятели,  които  казваха
„Заповядай, за теб е“. Аз не го исках и никога не бях изкушен да правя тези неща. Дори не бях
изкушен за някои. Защо? Защото ги бях убил, още когато бях на 9 години. Бях взел решение, че
никога няма да направя това. Бях дал обети на Бог. Никога не наруших тези обети. 

Тогава разбрах, че е трябвало и други обети да направя; още куп неща, които не трябваше
да направя. Всичко, което се опитвам да ви кажа е, че дяволът никога не се опита да ме изкуши с
нещата, за които бях дал обет. Дяволът не те изкушава с неща, които не харесваш. Така че, ако си
изкушаван от нещо, то е защото ти го харесваш. Трябва да занесеш това нещо при Бог и да го
убиеш –  „Умъртвете тези неща!“

Как да направя това? Занеси го на Бог и Му кажи: „Явно харесвам това, но искам да го
убия, защото харесвам Теб повече. Убий това нещо у мен! Покажи ми какво трябва да направя.“
Първото, което Той ще ти каже, е „Не го прави“ и колкото по-дълго успяваш да не го правиш, ти го
убиваш от глад. Но ако продължаваш да го правиш, ти просто продължаваш да го храниш.

Хора ми казват: „Ти не разбираш, аз съм алкохолик, защото баща ми беше такъв. Това е
наследствено проклятие“. Имам новина за вас – аз съм единствено дете, без братя и сестри. И
баща ми беше алкохолик. Направих обет да не докосвам алкохол, защото видях какво направи
той на моето семейство.  Ти  не  действаш като алкохолик,  защото баща ти  е  бил такъв.  Ти  си
алкохолик, защото редовно надигаш бутилката към устата си. Ти подхранваш това нещо, а трябва
да го убиеш. Трябва публично да обявиш: „Никога повече няма да правя това“.  Трябва да се
обградиш с вярващи приятели, които ще те държат отговорен, които ще те окуражават, ще знаят
кога могат да те оставят сам и кога не. И когато убиеш това нещо, ще започнеш да го мразиш. 

Ако  не  мразиш  някой  грях,  значи  още  го  харесваш!  А  грехът,  който  защитаваш,  най-
вероятно е грях, в който живееш. Изрази като „Ох, не мога да контролирам това“ никога не са
истина! Дори човекът изпълнен с легион демони като видя Исус, побягна към Него. И цял легион
демони не можаха да го спрат да отиде и да бъде освободен. Ако внимателно четете историята,
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ще видите, че човекът побягна към Исус. Демоните не искаха да отиват, но трябваше, защото бяха
в него. Толкова много демони не можаха да попречат на един човек да побегне към Исус. И ако
дяволът не можа да ви спре да бъдете спасени, той не може и да ви спре да живеете свободно.
Амин! Налагана ни е тази лъжа, че грехът все още има власт над нас, но „Този,  когото Синът
освободи, е наистина свободен!“ Не давайте „провизии“ на плътта да си върши страстта!

Преди играех билярд, ходех в баровете за да играя; даже печелех пари от това. Печелех
много; не че бях толкова добър играч, просто бях трезвен, а другите играеха пияни. Ходех по
баровете, не пиех, дори правех това, когато започнах да проповядвам. Вече не играех за пари, но
ходех за да играя, обичах да играя. Ходех по баровете, защото там бяха най-добрите играчи. Един
ден Бог ми каза: „Хората познават колата ти. Ако мине някой и види колата ти, няма да знае защо
си вътре. Ще си мисли, че е ОК човек да се напива, може да помисли, че това правиш вътре. Ще
си каже - „Ако брат Кари мисли, че е ОК, значи трябва да е ОК“. Може да започне да пие и да
стане алкохолик и неговата кръв ще бъде на ръцете ти.“ „Но, Боже, какво трябва да направя?“ Бог
каза: „Не се връщай там“. Известно време стоях на страна. Накрая пак се върнах и Бог ми напомни
всичко. Казах му: „Не искам да се връщам там повече“. Той попита: „Какво ще направиш за да си
сигурен,  че няма да се върнеш?“ Аз  знаех само един начин.  Извадих си от шкафа и облякох
ризката  с  надпис  „Исус“.  Отидох  в  онзи  бар  и  когато  стана  по-тихо,  станах  и  започнах  да
проповядвам. Казах им също, че никога повече няма да ме видят там. Амин! И никога не се
върнах.  Удивителното  беше,  че  когато  свърших  с  проповядването,  половината  от  тях  казаха
„Амин“. Оказа се, че имаше половин дузина отстъпили проповедници там и те не само играеха
билярд, но вършеха и други неща и двама от тях напуснаха заедно с мен, но трябваше да направя
това публично, за да мога тотално да се изложа, ако реша случайно да се върна пак. 

Не ми казвай, че не можеш да се освободиш. Можеш да бъдеш свободен, ако решиш да
бъдеш свободен. Може да имаш нужда от помощ, но нали за това е Тялото. Можеш да бъдеш
свободен!  Ти  принадлежиш на Бог  и ако принадлежиш на Бог,  Духът на Исус  е  в  теб!  И ако
Неговият Дух е в теб, ти имаш всичката помощ, която ти е необходима, за да бъдеш свободен! 

Най-големият проблем на повечето християни не е грехът, а това, което води към греха и
се  нарича  скука  (отегчение).  Когато  се  отегчиш като християнин,  си  склонен  да  отидеш и  да
съгрешиш. И ако се отегчаваш от християнството, то е защото още не си намерил християнството.
Истинското християнство не е скучно. Истинското християнство е най-вълнуващият живот, който
би могъл да живееш. Удивително е да гледаш как Бог прави това, което прави. Не се отегчавай, а
приеми Божия Дух и прави това, което Той прави. 

Тук съм само за няколко дни и трябва да преминем през определен материал, но ако не
трябваше да правим това, можех спокойно да бъда тук всеки ден в продължение на месец и по
цял ден да ви разказвам свидетелства. Вие да ми казвате болести и аз да ви казвам хора, които са
били изцелени от тях. Вие да ми казвате части на тялото и аз да ви казвам за хора с изцеления в
тези части. Мога да ви свидетелствам за близо дузина (12) души, които сме видели Бог да връща
от смъртта. 

Първа  беше  собствената  ми  дъщеря.  Не  тази,  която  погребахме,  разбира  се.  Аз  имах
дъщеря, която почина, но и син и още две дъщери след това. Най-малката ми дъщеря падна от
прозореца на втория етаж върху бетон на главата си и беше мъртва в продължение на 45 мин.
Носех я в ръцете си и виках: „В името на Исус, ти ще живееш и няма да умреш!“ Това правех
първите 20 мин. Правех само това – носех я и виках. След това я прибрахме в къщата. Сложихме я
до стената и все още беше мъртва. Не промених думите си, продължих да изговарям едно и също
нещо. Застанах срещу нея, започнах да я соча с пръст и да викам същите думи. След 45 минути
изведнъж тя се надигна. Кръв започна да излиза от устата й. Отвори очи и ние видяхме как се
връща. Първото нещо, което каза, беше: „Тате, гладна съм“. Взех парченце хляб и го сложих в
устата й. Тя не можеше да го сдъвче, защото един зъб беше минал през устната й. Сложихме я в
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колата и я заведохме в болницата. Сложиха и различни машини и установиха, че е била мъртва.
Това беше първото възкресение, което видяхме. И след него видяхме още и още… 

Това е реално. Но не съм дошъл тук да ви давам доказателства за това, което вярвам и
обучавам. Дойдох да споделя не теории, а истината. За мен е привилегия да споделям Евангелие,
което  работи.  Има много  хора,  които  сме  обучавали на  това,  които  също  виждат  мъртви  да
възкръсват.  Партньорът,  с  когото  пътувам,  тук  на  първия  ред,  също  е  виждал  мъртви  да
възкръсват. Бяхме в три други страни през това пътуване и почти навсякъде виждахме хора, които
са научили това, което обучаваме и са виждали възкресения на мъртви. Исус е жив и все още
прави същите неща, които винаги е правел. Иска да прави това и в Германия. 

Наближава 500 годишният юбилей на Мартин Лутер. Истинският въпрос е дали огънят,
който той запали, все още гори или е угаснал. Ако все още гори, ние сме тук да го раздухаме още
повече. Ако е угаснал, ние сме тук да го запалим отново. Не сме тук да ви говорим теории. Тук
сме за да ви кажем това, което знаем, което сме видели, с което сме се справили. И ключът е
обновяването на ума. 

Няма да се преструвам казвайки ви, че моят ум е напълно обновен. Много по-обновен е от
времето, когато дъщеря ми беше възкресена, и ако Бог можеше да направи това с толкова малка
част обновен ум, тогава Той може да направи много повече сега. 

Затова съм тук, да споделя това с вас. Германия и светът се нуждаят от това, което чувате
днес тук. Германия се нуждае вие да се научите да обновите ума си и да започнете да говорите
истината. 

В Колосяни 3 глава се казва почти същото, както в Ефесяни. Казва: „убийте тези неща“ в
стих  5.  Тогава  в  6  стих  казва:  „заради  тези  неща  иде  Божият  гняв  върху  децата  на
непокорството“. И нататък: „и вие бяхте такива, но сега не сте, и сега отхвърлете всички
тези неща - гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си, не се лъжете един
друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли с новия, който се
подновява в познание по образа на Този, който го е създал“.

Ще направим бърза почивка и ще се върнем след съвсем малко. Амин!

СЕСИЯ 6

Нека  да  отговорим  на  въпрос:  Защо  дъщеря  Ви  трябваше  да  отиде  в  болницата  –
възкресението на мъртвите не е ли по-силно от изцелението с вяра?  Тогава бях на 28-29 г. (1989
г.), преди да знаем за всичко това. Когато дъщеря ни беше възкресена, не трябваше да ходи в
болницата,  но просто не знаехме какво друго да направим. Когато тя беше възкресена,  тя се
върна от мъртвите. Когато я водихме към болницата, тя плачеше, защото ръцете я боляха – бяха
счупени и двете й китки, и дясното й коляно; ние не знаехме. Много хора ме питат защо Бог не
изцели всичко, но ние не Го помолихме за това. Казахме: „Тя ще живее и няма да умре.” 

Когато започнах да се моля, бях много специфичен. Молех се за всяка болест поотделно –
ако ми кажеха за три различни болести, се молех за всяка поотделно и се изцеляваха и от трите.
Хората ми казваха проблема, аз се молех за това и те се изцеляваха. Но някои не ми казваха
всичко, а други не знаеха за някои болести. Те си казваха: „О, това не е толкова тежко! Мога да
живея с  това!“  И така хората се изцеляваха за нещата,  за които се молехме и не получаваха
изцеление за нещата, които не ни казваха. Започнах да питам Бог как Исус го правеше. Вместо да
се  фокусираме  върху  индивидуалните  проблеми,  научихме,  че  когато  служим  с  изцеление,
освобождаваме живот в човека. Хващам го за ръцете и казвам: „Бъди изцелен от глава до пети в
името на Исус!” и той се изцелява от всичко, което има, без да ми казва. 

Получавах  това,  което исках  и  осъзнах,  че  мога да покрия всичко,  а  не някои отделни
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болести – някой може да се изцели от рак, а да умре от удар, например, защото Бог знае неща,
които вие не знаете и когато направят аутопсия ще видят, че човекът вече няма рак. Но заради
това, че не е споменал, че има проблеми със сърцето, казваме: „Бъди изцелен от глава до пети!“
Това включва всичко: нещата, които знаеш и които не знаеш, защото Бог знае за работи, за които
вие дори не подозирате и осъзнаваме, че Бог е много по-голям, отколкото си мислим. 

Нека обърнем внимание на ръководството, но искам да наблегна на следното. Някои хора
вярват на определени доктрини, но винаги има стихове от Библията, които не съвпадат с тази
доктрина. Например в Марк 16 глава Исус се появява на учениците си след възкресението и в
стих 15 се казва:

15 Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови

езици ще говорят; 18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги
повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Това е заповед. Погледнете – има ли дума „моли се” или „да се молим“? Нищо не се казва
за молитва за болните. Когато открих това започнах да гледам живота на Исус – Той никога не се е
молил за болните. Само един път се моли за болен, когато възкреси Лазар от гроба. Но тогава Той
го направи, за да знаят хората, че Той е свързан с Бог. Никъде няма да видите Исус да се моли за
някого да бъде изцелен. Следователно, ако някой се моли за болните, това е погрешно. Бог по
своята милост изцелява болните по този начин, но това не означава, че сте покорни. Ако искате
да  служите  като  Исус,  като  Негов  представител,  тогава  няма да  се  молите,  а  ще служите  по
начина, по който Исус го правеше. „Какво искаш да направя?“ – „Господи, да получа зрението си.“
– „Получи зрението си!“ Исус молеше ли се? Не, само казваше каквото искаше. Добре, получи го,
приеми  го!  Това  е  заповед.  Хората  идваха  при  Него  и  искаха  различни  неща,  но  Той  винаги
отговаряше по един и същи начин. 

Почти никога Исус дори не споменаваше болестите, а казваше: „Бъди изчистен!”, когато
ставаше въпрос за проказа или „Получи зрението си!“. Но най-често казваше: „Бъди изцелен!” Не
споменаваше проблема,  не се молеше, не питаше Бог за Неговата воля,  защото вече знаеше
Божията воля.  Той  говореше  с  Бога,  Който каза:  „Аз  съм Господ,  Който те  изцелявам.”  И  ако
разговаряте с Бог, Чието име е „Господ, Който те изцелявам“, наистина ли трябва да го питате за
волята Му относно изцелението? Неговата воля е вече установена в името Му. Неговото име не е
„Аз съм Бог, Който не мога да изцелявам“. Просто вярвайте в Името на Бог. Не трябва да говорите
с Бог за изцелението, защото това е винаги Неговата воля. Дори не трябва да се молите. Хората
често питат: „Как да се моля за тази болест?“ Питам ги: „Какво искаш да знаеш?“ Отговарят ми:
„Не  искам  да  се  моля  грешно.“  Но  ако  се  молиш,  това  е  погрешно,  защото  не  присъства  в
Писанията. Повечето хора не мислят по този начин. Ако сте болни и се нуждаете от изцеление,
тогава аз приличам по-малко на вас, отколкото на Исус. Затова няма да застана до вас и да кажа:
„Господи, моля те, изцели го.“ Той каза: „Ще полагате ръце на болни и те ще оздравяват.“ Хората
разбират полагането на ръце като все едно посочват на Бог човека, който да бъде изцелен. Не е
това, което правим. 

Това, което правим, е да позволим на това, което е вътре в нас,  Духа на живот, да излезе
от нас.  Може да го направите с  ръкополагане,  с  думи или с  поглед.  Ключът е вашата вяра и
Божията сила да следват това, което очаквате, че ще се случи. Ключът е да повярвате. Мога да
стоя тук, вие да дойдете и да ми кажете вашите проблеми. И аз да кажа: „Добре, ти си вярващ,
така че няма да полагам ръце на теб, защото полагането на ръце е за невярващите. Това, което ще
направя за вярващите, е да реша да вярвам това, което Бог е казал за твоята болест.“ 

Вярата е това, което се зачита. Ако полагам ръце и не вярвам, просто си губя времето; или
мога да вярвам без да полагам ръце, защото полагането на ръце е знамение за невярващите, че
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ние сме с Бог. В Матей 8 глава се говори как Исус изцели слугата на стотника. Стотникът каза:
„Дори не трябва да идваш до къщата ми. Просто само кажи дума.” Слугата дори не беше в същата
стая. Беше някъде другаде; не знаем колко далеч, но не беше там. Стотникът каза: „Разбирам
властта и знам, че я имаш и знам, че ако Ти кажеш на това нещо да си отиде от моя слуга, то ще
стане.“  Исус искаше да отиде до къщата му, но стотникът не Му позволи. 

От друга страна,  Яир помоли Исус  да дойде и да положи ръце на дъщеря му,  защото
умира. И той каза: „Ако Ти дойдеш и положиш ръце на дъщеря ми, тя ще живее“. Евреин, който е
заветен християнин, иска физическо докосване за дъщеря си, а римлянинът, който не е под завет,
не иска Исус да идва до къщата му, а само да каже една дума. Исус каза на стотника: „Не съм
намерил такава вяра дори в Израел, нито в заветните юдеи. Евреите искат да отида до техните
къщи. А ти си езичник и дори не искаш да идвам до къщата ти, защото имаш вяра.“

А всъщност, ако погледнем стотника, никъде не се споменава за вяра от негова страна. Той
разбираше какво е авторитет. Исус нарече това голяма вяра. Ако искате да ходите в голяма вяра,
това е просто – разберете властта. Исус я имаше и в Матей 28 Той каза: „Даде Ми се всяка власт
на небето и на земята, затова идете в Моето Име и проповядвайте евангелието, правете ученици
и ги учете да знаят и правят всичко, на което съм научил дванадесетте.“ 

Голямата вяра означава да разберете властта и да разберете, че Исус я притежава цялата и
ако Той я има цялата, значи вие нямате нищо. Ако имахте авторитета, властта, то когато полагате
ръце  на  болни,  трябваше  да  го  правите  във  ваше  име.  Но  понеже  отивате  в  Неговото  име,
използвате цялата Му власт, а това означава, че няма ограничения. Това означава, че ако кажете
на демон да си отива в името на Исус, той трябва да си отиде. Това не се поставя под въпрос.
Вярващите вярват; те не се съмняват. Ако не се случи, не се безпокой, защото не се отнася за теб.
Ако сте казали, че се съмнявате, демоните ви чуват и си записват: „Този човек не е сигурен” и след
това може и да отпаднете. 

Разберете, че ако сте болен, не отивам при Бог от ваше име и не представям вас пред Бог.
Имам добри новини. Ако сте болен, аз не ви представлявам; аз идвам като представител на Бог и
това представяне на Бога чрез Исус Христос ми дава правото да упражнявам Неговата власт и
Неговото име, което ви гарантира освобождение. Не се интересувам какво имате и как се казва
то. Каквото и да е то, трябва да се поклони пред името на Исус, защото То е Име над всяко друго
име и не се интересувам какво имате, колко дълго сте го имали или как сте го получили. Знам как
да ви отърва от това – в името на Исус и с властта, която Той има, а това е цялата власт на небето и
на земята. 

Ето  това  не  разбират  християните.  Те  умоляват  Бог  да  направи  нещо,  което  вече  е
направил. Казва се: „Чрез Неговите рани вие се изцелихте.” Той вече го е направил! Всеки един
човек е обявен за „изцелен”. Той вече се е съгласил с твоето изцеление и те е обявил за изцелен и
здрав,  така че  законно вие сте  изцелени.  Тогава питате:  „Защо все още се  чувствам болен?”,
защото дяволът не признава правата и това го прави крадец. Той няма просто да напусне, защото
е правилно. Той чака да се появи някой, който представлява Исус и да го изгони и да му каже:
„Трябва да напуснеш в името на Исус!” 

Но  повечето  християни  не  осъзнават,  че  те  всъщност  представляват  Исус.  Ако
представляваш Исус, ти трябва да ходиш в Неговата власт. Това е едно от нещата, които казваха за
Исус – „Какъв е този човек? Каква власт има Той?“ Думите на Исус са с власт, а не като думите на
фарисеите и затова се чудеше народът – каква е тази власт. Исус беше сигурен за всичко и когато
опознаеш Бог, и ти ще започнеш да си сигурен във всичко. Аз не знам всичко, но и не трябва да го
знам. Знам няколко неща, които работят добре и едно от тях е, че Исус има цялата власт. Друго
нещо е,  че  Неговото име е  над всяко друго  име.  Всичко друго  ще разберем като отидем на
небето. Междувременно, ние представляваме Исус, казваме това, което Той би казал, ако беше
тук. 
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Второто  нещо,  което  искам  да  споделя  с  вас,  е  в  Ефесяни  3  глава  –  стихове,  които
вярващите не вярват. В стих 14 се казва: „затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия
Господ Исус Христос], от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята”.  Когато
Исус  даде името Си,  Той не каза да го използваме като карта.  Исус  каза,  че  ние сме едно и
илюстрацията  за  това  е  като  с  брака.  Сега  ние  имаме  Неговото  име  и  имаме  свободата  да
използваме Неговото име. Ето какво се моли апостол Павел: „да ви даде, според богатството
на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се
всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да
разберете  заедно  с  всичките  светии,  що  е  широчината  и  дължината,  височината  и
дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за
да се изпълните в цялата Божия пълнота.” 

Познавате нещо, което е извън вашето разбиране. Това означава, че е чрез откровение и
опит.  Какво  Бог  иска  да  познаете  напълно?  Той  иска  да  познаете  любовта  на  Бог,  за  да  се
изпълните с цялата Божия пълнота. В стих 20 се казва: „А на Този, Който, според действуващата
в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим.” Ако Бог може
да направи много повече от това, за което Го молите или мислите, тогава как бихте се молили? Не
може да искате или да се молите за нещо, което не искате или за което не мислите. Ако трябва да
молите  Бог  за  нещо  специфично  и  искате  Той  да  отговори  на  тази  молитва,  но  можете  да
помолите само за това, което мислите, тогава Той никога не би могъл да ви даде несравнимо
повече, отколкото искате или мислите. Вие си мислите, че трябва да го знаете преди да сте го
поискали.  Трябва  да  можете  да  се  доверите  на  Бог,  за  да  може  да  Го  молите  да  направи
несравнимо повече отколкото искате. 

Това  означава,  че  не  може  да  се  молите  специфично  за  нещо.  Когато  се  молите
специфично, това е каквото вие си мислите, а ако това е всичко, което Той може да направи, то
Той не би могъл да направи повече. Когато познаете Божията любов, започвате да разчитате на
Него да направи това,  което трябва да се направи. Така започвате да получавате отговори на
молитви,  за  които  дори  не  сте  се  молили.  Това  са  благословенията,  които  ви  превземат,  не
можете да избягате от тях, те просто са върху вас; те ви превземат. Това означава, че Бог започва
да прави неща, за които дори не сте си помисляли и тогава се обръщате към Бог и казвате: „Ти си
чудесен! Дори не съм помислял за това!” 

Например преди години исках да имаме наша собствена сателитна телевизия. Това дори
не е нещо, на което държах много. Бог направи така, че да сме по телевизията миналата година и
след това не знам как стана и ми се обадиха да стана част от борда на директорите. Така получих
част от процентите на телевизията, като собственик. Поради тази позиция, която заемам, мога да
гласувам кой да се излъчва по телевизията. Дори не бях си и помислял за това, но Бог ми го
предостави на разположение. И това е само една част – все още чакам да видя какво ще се случи.
Мисля и се моля за големи неща. Ако се моля за малки неща, бих получил малко – например ако
се помоля за 1 долар, бих получил 2 долара. Аз не се моля за пари – никога не съм и никога няма.
Моля  се  да  изпълнявам  Божията  воля  и  ако  има  необходимост  от  пари,  Бог  ги  осигурява.
Удивителното е,  че ако мисля за големи неща,  тогава Бог трябва да направи повече от това.
Опитвам се да мисля в големи мащаби.

Познавам част от семейството на Смит Уигълзуърт. Той е ставал и е казвал: „За да докажем,
че Бог е тук, който стане първи, ще се изцели от каквато и да е болест“ и неговият зет с дъщеря му
стоели на първия ред. Той казвал, че всеки път, когато Уигълзуърт правел това, ставал нервен –
„Аз нямах неговата вяра, но това винаги работеше. Не знам защо не израствам повече.” Прочетох
тази история, говорих с някои от семейството му, научих някои детайли и след това отидох в Перу.
Там имаше около 1 500 души и аз си казах: „Бог не обича Уигълзуърт повече от мен. Ако Той го
прави за него, би го направил и за мен.” 
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Никога  не  го  бях  правил  преди.  Попитах:  „Кой  има  болка  в  тялото  си?”  400  ръце  се
вдигнаха и тогава можех да кажа: „Добре, благодаря ви. Бъдете благословени!” Но реших да го
направя и казах: „За да ви докажа, че Исус е тук, и че нямате нужда от моите ръце, защото Той
иска да ви докосне директно” и после: „В името на Исус, болка, фалшива болка, духове на немощ,
заповядвам ви в името да Исус да напуснете тези хора сега!” След това попитах: „Кой се изцели?”
Никой не се помръдна и започнах да се потя. След 15 секунди се вдигна една ръка, после втора и
така в рамките на 2 минути 400 души се изцелиха. Това беше, когато го направих за първи път;
втория път беше много по-лесно. 

Втория път бях в Киев, Украйна и имаше около 2 500 души. Направихме същото. Този път
800 души бяха болни и се изцелиха. След това отидохме до Зимбабве и имаше  120 000 души.
Конференцията продължаваше цяла седмица. Имах само 30 минути да проповядвам с преводач,
т.е. реално имах около 15 минути. Дадох няколко свидетелства и след това попитах кой се нуждае
от изцеление и бих разбрал веднага, ако е изцелен. 10 000 ръце се вдигнаха. Отново по същия
начин – кратка заповедническа молитва в името на Исус и всички се изцелиха. Ако Исус може да
изцели 400, може да изцели 800 а след това да изцели 10 000 и това да стане наведнъж (тук даже
няма 10 000), Той може да изцели и теб. 

Може да кажете: „Да, но Исус не изцели всички в родния си град“, но искам да ви кажа, че
вярвате в нещо, което не е вярно. Там пише, че възложи ръце на малцина и ги изцели. Не знаем
дали там не са били само няколко болни. Това, което казва Словото е, че всеки беше изцелен,
просто не са били много. Това е човешка традиция. Понякога хората казват: „Да, но това беше
Исус”, а кой си мислите, че представлявам аз. Аз идвам в името на Исус, а не на Кари Блейк. Той
има цялата власт и Той е причината аз да съм тук и да се опитвам да въплътя Неговия ум във вас. 

В Деяния 5 глава се казва, че те доведоха всичките болни и те се изцеляваха от сянката на
Петър. И в стих 16 се казва, че Бог изцели всички чрез ръцете на апостолите. Виждате, че не само
Исус изцеляваше, но и апостолите. На нас са ни промивали мозъците, че Исус е оставил някои
болни, но в нито едно място в Писанията не се казва това. Казва се, че имаше 10 прокажени и
Исус ги изцели, а само един се върна да благодари на Исус и Той попита: „Къде са останалите, не
изцелих  ли  10?”  Той каза:  „Твоята  вяра те  направи  цялостен“,  което означава,  че  това,  което
проказата е отнела, Бог го възстанови и Бог ги изцели всички. Той винаги иска да направи същото
нещо. Амин! 

Не мислете толкова за вярата – дали имате достатъчно вяра да бъдете изцелени. Не се
притеснявайте за това: имам вяра вместо вас, моята вяра е в Него, знам колко много ви обича,
какво плати Той и знам какво понесе Той, за да сте свободни от болестта си. Това е, което е важно
– какво Той плати вместо теб.  Няма значение колко си добър.  Никой от нас не е достатъчно
добър, за да заслужи изцеление. Това не е начинът, по който идва изцелението. 

В Лука 9:11 се казва, че Исус изцели всички, които имаха нужда от изцеление, а не всички,
които  имаха  достатъчно  вяра  за  това.  Нито  пък  пише,  че  изцели  тези,  които  заслужаваха
изцеление.  Трябва  да  знаете:  вие  се  изцелявате  не  защото  го  заслужавате,  а  защото  Той
заслужава това, за което Той умря. Ще се моля и няма причина някой от вас в тази зала да не
бъде изцелен. Амин!

Някои от вас ще го видят моментално; на някои ще отнеме известно време – да речем 24ч
за нещата, които се случват в тялото ви, докато кажете дали това се е изпълнило или не. Някои от
вас ще разберат, че са изцелени, когато си вземат хапчетата и установят, че те им действат по друг
начин. Хората питат: „Трябва ли да вземам лекарства, след като сте се молили за мен?“ Не знам,
вие сте платили за тях, те са ваши. Не бих искал да харча пари напразно� �. Някои казват: „Ако
приемам лекарства, това ще спре ли изцелението ми?“ Трябва да разберете: Бог е по-голям от
това малко хапче. 
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Татко,  благодарим Ти!  Твоето Слово е  истина!  Ние ти  благодарим и Ти  се доверяваме,
защото Ти си верен. Благодарим Ти,  Татко, че Твоят Син предаде гърба Си да бъде бит, за да
бъдем ние изцелени. Благодарим Ти за Твоето Слово, че чрез Неговите рани ние сме изцелени! И
поради властта, която имаме в Неговото име и чрез тези рани, които Исус понесе, като негови
представители, изговарям сега в името на Исус: БЪДИ СВОБОДЕН, ТОЧНО СЕГА, БЪДИ ИЗЦЕЛЕН!
Точно сега, болест, немощ, ВЪН, напусни в името на Исус! Безпокойство, навици, зависимости,
всички неща, които се надигат против познаването на Бога, аз ви заповядвам сега в името на Исус
Христос от Назарет! Не си платил за тези хора, не си платил за техните тела, така че напускаш
сега! Нямаш право, нямаш място и нямаш способност да останеш в това тяло! Така че напускаш
СЕГА в името на Исус! Бъди свободен сега! Бъди изцелен сега! 

Сега правете това, което не сте могли да правите досега. Ако сте имали болка, проверете
се. Ако не сте могли да дишате свободно, проверете дишането си. Проверете движенията си. Ако
сте имали проблеми със зрението, проверете очите си и нека Исус да работи във вас сега. Това е
Неговият живот; това е Неговата сила. Не се нуждаете от моите ръце; нуждаете се от Него. И
дори,  ако  не  сте  новороден,  Той  ви  докосва  точно  сега.  Той  обича  да  се  изявява,  обича  да
побеждава дявола, да освобождава хората. 

Затова ако виждате във вашите тела, че това, което ви е пречело, го няма, моля намерете
някой от  служителите тук,  да  споделите  вашето свидетелство с  тях,  защото е  необходимо да
свидетелствате за добрите неща, които Бог е направил за вас. Това е едно от нещата, на които
винаги наблягаме. Доброто е, че това, което ще кажете „Исус ме изцели! Никой човек не ме е
докоснал!“ Отдаваме цялата слава на Исус, на никого друг. 

СЕСИЯ 7

Добро утро! Радвам се, че сте успели да дойдете тази сутрин. Ще преминем направо към
ръководството.  Всъщност,  първо  ще  взема  няколко  въпроса  и  ще  отговоря.  След  това  ще
преминем направо към ръководството.

Въпросът е: „Как да използваме мозъка си докато спим? До каква степен е полезно да
позволим да се изключи мозъка ни, за да си почине и възстанови и до колко е важно да звучи
нещо, докато спим, например аудио Библия, за да се подобри качеството на съня?“ Обикновено
докато хората са будни, имат толкова много входяща информация, че имат нужда да използват
съня за да пренаредят дневната информация. По принцип е хубаво да звучи Библията или някое
добро поучение винаги, когато е възможно. Има два аспекта и ние ще говорим за тях днес и утре.
Първият аспект е: задълбочено, фокусирано мислене. Другият е: да позволите това, което искате
да приемете да звучи, докато не внимавате на него, което включва и звучене по време на нощта.

Например, докато шофирате е хубаво да слушате нещо, защото през повечето време вие
не можете да се съсредоточите в слушаното, докато шофирате, но трябва да сте сигурни, че това,
което слушате по това време е правилно и точно това, което искате да остане във вас.

Когато  звучи  нещо  и  вие  не  внимавате  конкретно  на  него,  то  (приемането)  става
подсъзнателно и заобикаля филтрите и  границите,  които вие сте  определили.  Така че,  ако си
пускате да слушате нещо, докато си вършите друга работа или докато шофирате, трябва да сте
сигурни, че е правилно и че искате да го запазите, защото то ще влезе директно вътре във вас без
никакви ограничители или филтри и в зависимост от конкретни ситуации, това ще определи дали
то ще попречи или подобри съня ви. Ако слушате Библията или нещо подобно с музика, това
всъщност ще подобри съня ви. 

Важно е да позволите на мозъка си да се изключи. Важно е да се изключвате в определени
моменти, за да позволявате това, което влиза да бъде асимилирано. Също както при тренировка -
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растежът на мускулите не става в залата, там може да стане повреждане. Но растежът става през
нощта, приблизително по същото време, в което нови неврони се освобождават в мозъка ви.
Затова  има  време,  в  което  можете  да  учите,  слушате  и  след  това  трябва  да  станете,  да  се
раздвижите,  да  промените  обстановката,  да  излезете,  такива  неща.  Докато  учите  влиза
информация, но после тя трябва да бъде асимилирана, подредена и свързана. Това е една от
причините,  дори на семинари като  този,  да  има редовно почивки,  не само за да можете да
отидете до тоалетна. Главната цел е  всъщност да можете  да спрете входящата информация и да
й позволите да се формулира вътре във вас и когато се върнете, сте готови да започнете отново.

Самият аз,  когато обучавам с тези семинари по 3-4 дни и защото в повечето случаи това е
моят начин на живот, докато обучавам, размишлявам. Други неща се случват по същото време,
защото докато говоря на вас, често Бог ми показва в каква посока да продължа и как да свържа
нещата. Това става до такава степен, че поддържам разговор с Бог, докато обучавам и защото
този  разговор  може  да  стане  много  интензивен,  когато  спрем  за  обедна  почивка,  трябва  да
изляза навън. Това спомага да се наместят нещата и да позволява на Бог да свърже нещата, за да
бъда готов за другата половина от сесиите. 

Същото  е  когато  се  молиш  за  изцеление  на  много  хора.  Можеш  да  започнеш  и  да
преминеш  през  всички  и  обикновено  по  средата  ще  забележиш,  че  нещата  започват  да
намаляват и трябва да се изключиш за момент, да се фокусираш отново и да приключиш със
служенето.  Времето  за  изключване  може  да  е  само  30  сек.  Ти  не  се  презареждаш  –  ти  се
префокусираш. Правейки едно и също нещо отново и отново за 200 човека е много лесно това да
стане  монотонно,  а  когато  стане  монотонно,  силата  започва да  изчезва.  Затова  трябва да се
рефокусираш и разпалиш за хората, за които остава да се молиш. 

Има още един аспект, който е противоположен. Може да започнеш да служиш и буквално
след  10-15  човека  се  изстрелваш,  започваш  да  преминаваш  през  хората  много  бързо  и
изцеленията стават по-силни. Това изцяло зависи от теб в този момент. Има неща, които могат да
помогнат и неща, които да попречат. 

Например,  бяхме в  Чехия  преди  2  седмици.  Преди това  бяхме в  Европа  2  седмици и
послужихме с изцеление на близо 2 000 човека. Когато започнах да служа с изцеление на хората
от това събрание, около 1 500 човека, заради 3 седмичното пътуване, бях физически изморен.
Знаем, че Духът винаги желае, но понякога плътта е слаба, в смисъл изморява се, но там имахме
добра  група за хваление. И им казах: „Моля, свирете нещо бързо. Не бавно и спокойно хваление.
Нямам нужда от  бавно,  но  имам нужда от бързо“.  Казах им:  „Забийте  барабаните,  да  дойде
енергия“, защото имах нужда от физическа енергия, а не от духовна. Не ме интересуваше даже
какво  пеят,  защото  и  без  друго  не  разбирах  езика.  Така  че  понякога  такива  неща  могат  да
помогнат.

Когато  бяхме в Украйна,  в  Киев,  вечерта на изцелителната служба им дадох флашка с
музика, която да пуснат и песните бяха само на английски. Знаех, че те няма да ги разберат, но аз
им казах: „Музиката не е за вас, а за мен. Това е музика, която аз харесвам и ми позволява да се
движа „силно“ през тълпата“. Трябваше да се моля за 1 200 - 1 300 човека там. Не искахме да
отнеме цяла вечер. Знаем как да разпалваме Дара, който е в нас и не е нужно да се молим за
всеки човек по 45 минути. Можеш да докоснеш, да пуснеш и да продължиш.

Въпрос за Яков 5:15 – в него се казва, че аз съм казал, че е грешно да се молим за болни.
Нека  бъдем много конкретни. Има 4 вида хора на тази земя:  неспасени,  новородени – бебета
християни,  плътски християни, които са повярвали преди известно време и духовни християни.
За духовните християни дори не би трябвало да се налага да се молим. Те трябва да се изцеляват
чрез Духа, който възкреси Исус от мъртвите, който обитава в тях и да бъде освободен в техните
тела, и не би трябвало да се налага да се молим за тях. 

За плътските християни може да се молим, но за тях също има осигурено изцеление чрез
29

www.jglm-bg.org

http://www.jglm-bg.org/


Курс „ОБНОВЯВАНЕ НА УМА“, КАРИ БЛЕЙК, Германия‘2017

Господната  трапеза.  Марк  16  глава  е  за  невярващите.  Не  е  нужно  да  се  молиш,  трябва  да
положиш ръце и да вярваш. Остава само една група, която е бебетата християни. Те не знаят как
сами да бъдат изцелени и затова им е заповядано да повикат стареите на църквата, които ще
отидат,  ще им положат ръце и ще се помолят с  молитва на вяра,  но молитвата на вяра не е
просене,  не е  искане,  а  заповядване,  така че  ти не се молиш по начина,  по който е позната
молитвата.

Думата молитва е използвана през цялата Библия с различна цел. Трябва да разгледате
контекста,  за  да  разберете  предназначението.  Говорим  за  разликата  между  невярващи  и
новоповярвали християни. По принцип третирам всички като неспасени, защото е по-лесно. Ако
започнеш да ги делиш по време на изцелителната служба, ще продължиш цяла вечност. Ако ви
попитам в коя от тези четири групи сте, повечето от вас ще отговорят, че са духовни християни, а в
действителност, една трета дори не са спасени. Затова третирам всички като неспасени и това
работи.

Следващият въпрос: „Може ли дяволът да държи част от ума вързан и така хората да
не  могат  да  пораснат  и  обновят  ума  си?“  Дяволът  работи  чрез  създаването  на  крепости.
Крепостите  са  връзките,  които дяволът  използва,  за  да  държи хората  вързани.  Крепостите  са
погрешни мисли, погрешни доктрини, погрешни учения, погрешно вярване. Това, което прави
дяволът,  е  да се  опитва да държи хората вързани,  за да не обновят ума си.  Запомнете това:
тъмнината е  много слаба,  защото всичко,  което трябва да направите  за  да я  победите,  е  да
включите  светлината.  Когато  включите  светлината,  тъмнината  изчезва.  Дяволът  не  може  да
държи никой вързан, ако той иска да бъде свободен. Всичко, което той може да направи, е да
лъже хората и да ги убеждава, че не могат да се освободят. За жалост, той използва основно
църквата и църковни доктрини, за да прави това. Затова е важно да отиваме при Библията и да
казваме само това, което казва Библията.

Винаги помнете това – вие би трябвало да сте на страната на Бог, затова, ако ще вярвате
нещо, вярвайте го от страната на Бог, а не против Бог. Винаги вярвайте, че Бог може и ще направи
нещо,  докато  не  докажете  (чрез  Словото  Му),  че  не  може  или  че  няма  да  го  направи.  Но
фактически, не можете да докажете, че не може или че няма да го направи. 

Ние сме Неговите представители. Това означава, че ние сме на Негова страна, а не против
Него. Ние би трябвало да наблягаме на това, което Той може, а не да се опитваме да докажем, че
не може. Това правеха фарисеите през времето на Исус. Те определяха кой е прав и кой греши
според правилата, които сами си бяха установили. Затова натискайте за победа в Христос!

Дяволът винаги ще се опитва да лъже и да ви убеждава, че Бог не може или че няма да
направи нещо. Въпросът е: Библията казва в Римляни 1:21 „несмисленото им сърце се помрачи“.
Това за мозъка им ли се отнася или за сърцето? Сега, разберете това. Сърцето включва мозъка.
Когато Библията говори за вашето сърце, тя казва да обичате Бог с цялото си сърце, ум, душа и
сила.  Сърцето означава всичко.  Когато кажете на някого „обичам те с  цялото си сърце“,  това
означава  с  цялата  си  същност.  Не  означава  една  част  от  вас.  Като  казва,  че  сърцата  им  се
помрачиха,  означава,  че  те  като  цяло  бяха  напълно  помрачени,  заради  това,  на  което  бяха
предали себе си. И вие трябва да осъзнаете, че сърцето ще се променя в зависимост от това, на
което сте фокусирани. Всъщност, ние ще разглеждаме това предполагам днес. 

Да проверя дали ще има още един въпрос. Ето го: „Какво става, ако някой много иска да
бъде обновен и е много дисциплиниран в това, но тъмнината продължава да го притеснява с
нечисти мисли? Как може да бъде свободен?“ Това е точно областта, с която се занимавахме
вчера и продължаваме и днес. Това е от 2 Коринтяни 10:5 – в стиха се говори за разрушаване на
крепости  и  събаряне  на  помисли.  И  ето  какво  прави дяволът  –  имаме един неспасен човек,
напълно неспасен и дяволът си го води в своите пътища до голяма степен, но има и неспасени
хора,  които  не  биха  откраднали,  не  биха  убили и  други  такива  неща.  Дори и  дяволът  да  ги
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притежава, не може да ги накара да правят всичко, което той иска. Той трябва да работи с тях, за
да могат те доброволно да се съгласят с него и той прави това много добре,  като основно го
прави чрез филми и видео игри.

Ето факти за мозъка: когато гледаш нещо, твоят мозък не може да направи разликата дали
всъщност ти го правиш или само го гледаш. Хората са гледали филми и години по-късно казват, че
са правили нещата, които са били във филма. Защо? Защото в паметта се запазва информацията и
те не могат да кажат дали са го направили или са го видели. Ето защо Холивуд е причинил такова
поражение  на  света.  Холивуд  не  съществува  за  да  си  обновиш  ума  спрямо  Бог,  а  за  да  те
забавлява и развлича. Самата дума развличам (англ. amuse) буквално означава „да не мислиш“.
Хората искат да го използват „това развличане“ като бягство от действителността. Затова голяма
част от филмите следват един и същ модел и когато гледаш филма, автоматично поставяш себе си
на мястото на главния герой,  лошия или някой друг  от  филма.  Ето защо е толкова важно да
внимаваш какво гледаш и какво слушаш.

Музиката и филмите постоянно се опитват да разширяват, както ние го наричаме „плика“,
да  разширяват  границите.  Понастоящем  най–мръсните  текстове  и  най-грозните  картини  се
вкарват в сърцата на хората чрез видеоклипове на песни или чрез филми. Може да ви звуча като
петдесятен проповедник от 50-те години на миналия век, но истината е, че ви говоря за най-
последни научни изследвания от нашето време. Кой да си помисли, че онези проповедници от
50-те години може да се окажат прави. Трябва да осъзнаем, че това, което пуснем да влезе, става
част  от  нас.  Библията  казва,  че  не  само  онези,  които  вършат  определени  неща,  ще  бъдат
отговорни, но също и тези, които се наслаждават отстрани на тях. Ето защо писанията ни казват да
пазим сърцата си! Това означава да пазим всяка част от нас – сърце, ум, душа, мисли, думи,
дела..... всичко.

Да се върна на въпроса относно воденето на дисциплиниран живот и как тези неща ще
спрат. Трябва да разберете и както казах за стартирането на един неспасен човек. Той развива
определени навици,  слушайки влиянието на дявола,  дяволът  идва  и шепне  в  ухото  му,  кара
човека да прави нещо, колкото може по-често през определен период от време. Ако правите
нещо само за 7 минути на ден в продължение на 21 дни, вие сте обновили ума си за това нещо
(добро или зло) и ако то е придружено от физическо действие, вие вече сте изградили навик. 

Навикът и мисълта съвместно с думите установяват крепост. Веднъж установен този навик,
дяволът  вече  няма  нужда  да  стои  наблизо.  Той  те  „стартира“  и  те  оставя  сам  и  ти  си
продължаваш, защото сега то ти е навик. Навикът може да бъде добър или лош. Така и крепостта
може да бъде добра или лоша. Обикновено, ако е добра, ние не я наричаме „крепост“, наричаме
я „сила“.  Трябва да разберем,  че  ние установяваме крепости в  нашия живот  –  за Бог  или за
дявола.

Хората питат: „Някои мисли идват от Бог, някои от дявола. А какво ще кажете за мислите,
които идват от нас самите?“ Първо, ти никога не си имал лично твоя мисъл. Ти си под влияние на
Бог или на дявола и мислите, които имаш, са под влияние на Единия или на другия.  Ако можеше
да си напълно независим и нямаше никакво влияние или натиск отвън, ако това беше възможно,
тогава не трябваше Исус да идва и да умира за теб. Фактът, че Той го направи, доказва, че си
стартиран  с  негативно  влияние.  Затова  изтрий  си  тази  идея  от  ума,  че  можеш  да  имаш
независима мисъл. Твоята мисъл винаги ще бъде под влияние или на Бог, или на дявола.

Впрочем, по-безопасно е за теб да живееш разбирайки, че не можеш да имаш собствени
мисли, защото ако вярваш, че мислите са си твои и ако тези мисли са добри, би си мислел по-
високомерно за себе си. Но ако знаеш, че твоите мисли са под влиянието на Бог или дявола, ще
знаеш, че винаги трябва да отдаваш заслугата на Единия или на другия за тях.  Това е добър,
безопасен начин на живот.

Ето защо трябва да разбереш влиянието, под което си към всеки момент. Ти си или „грях“,
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или  „праведност“.  В  зависимост  дали  си  новороден  или  не,  твоята  природа  е  или  грях,  или
праведност, но независимо каква е твоята природа, все още можеш да си под влияние отвън. 

Често се удивлявам как хората си мислят, че е нещо специално да чуеш от Бог. Сякаш е
нужно да имаш някаква свръхдуховност за да чуваш от Бог. Когато беше напълно под властта на
сатана, ти чу от Бог – Той те повика и ти отговори. През целия Стар завет имаме примери как Бог
говори на езичниците. Не е въпросът да чуеш от Бог, а да се покориш на това, което казва Бог! Ето
в това е въпросът.

Хората  си  мислят,  че  да  чуеш  от  Бог  те  прави  свръхдуховен  и  поради  това  имаме
определена идея какво всъщност е „духовност“. Децата чуват от Бог. Неспасени хора чуват от Бог.
Бог е насочвал неспасени хора да идват на мои събрания. Те дори не знаеха защо са дошли.
Просто влизат и казват: „Какво се случва тук?“ Казват, че са знаели, че трябва да завият тук, после
там и се озовават при нашето събрание; след това се спасиха и свидетелстваха. Така че Бог винаги
говори и всичко, което трябва да направиш, е да решиш да слушаш и след това да решиш да се
покориш! 

Ако Бог не говореше постоянно, тогава някои от вас щяха да имат извинение защо не са го
следвали: „Ами, Бог не ми е говорил, никога не съм чул Бог, така че не съм отговорен за това,
което казва Библията“. Не, това не е вярно. Ти вече знаеш в сърцето си какво би трябвало да
правиш. Проблемът е, че повечето хора искат бързо поправяне. Изграждаш навик над 20 години,
а след това искаш да се наредиш на редицата за молитва и този твой навик да ти бъде разрушен
за 3 секунди. Да, това може да стане, но след това ти трябва да промениш живота си, така че да
съответства на разрушения проблем, а не да продължиш да правиш това,  което е причинило
проблема. 

Това изисква дисциплина. Дисциплината е сърцевината на това,  за което говорим – за
обновяването на ума.  Ако постоянно дисциплинираш живота  си  за  да обновяваш ума си,  то
мислите и нещата, които дяволът е използвал в миналото, ще престанат. Може понякога да се
появяват, но ще бъдат много по-малко и по–рядко. Дяволът иска да ти носи тези неща, защото ти
се наслаждаваш от тях. Ако ти ги събориш, разрушиш, държиш ги в плен, те ще престанат. 

Ситуацията е такава, че ти можеш да мислиш  за едно, единствено нещо в даден момент и
можеш да избереш за какво да мислиш. Ако държиш ума си на Божиите неща, тогава дяволът
няма да може да внася други мисли в ума ти. Няма такова нещо като пустош, празнота – вътре
има само това, което ти поставиш.

Един от  ключовете  е  чрез  медитиране  на  Библията.  Не  източна  медитация!  Източната
медитация  те  учи  да  изпразниш  ума  си  и  точно  това  ще  ти  помогне  да  получиш  демони.
Библейската медитация ти казва да пълниш ума си с Божието Слово и когато напълниш ума си, то
тогава няма място за нищо друго. Повечето хора обаче не искат да правят това. Повечето хора
искат някой да го направи вместо тях.  Никой не може да обнови ума ти вместо теб.  Умът се
обновява  от  ежедневното  ти  сериозно  дисциплинирано  прилагане  на  Божието  Слово,  но  си
струва, защото то ще ти покаже и ще ти достави начин на живот, в който врагът не може да те
докосне. Да живееш свободен от страх, болест и немощ си струва времето!

Ще направим почивка и ще ви дадем възможност да помислите над това. Амин!

СЕСИЯ 8

Сега ще минем към ръководството. Нека отидем на страница 38. Ще говорим за оригинала
и някои от фалшификатите, които врагът се е опитал да вкара дори в църквата. В началото се
казва: на всеки оригинал има направен фалшификат, трябва да бъдем мъдри с Божията мъдрост
и да не изпадаме в ситуации да се молим на фалшификати. В духовната реалност е имало и има
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много фалшификати, които са създадени за да отнемат погледа ни от Исус и да го насочат към
нещо друго. Уочман Ни написа книга специално за духовните фалшификати наречена „Скритата
сила на душата“. В областта на душата и ума трябва да бъдем даже по-разсъдливи. 

Посланието  към  Галатяните  ни  предупреждава  за  делата  на  плътта,  конкретно
назовавайки и магьосничеството като дело на плътта, затова и дело на душата. Тези фалшификати
имат за цел да отвлекат вниманието ни от Исус и по-специално от простотата, която е в Христос.
Обикновено  проблемите  идват  и  грешките  започват,  когато  хората  опитват  да  дълбаят  по-
дълбоко и опитват да правят християнството интелектуално. Християнството не е интелектуално,
но би добавило към интелекта. То е свръхестествено и духовно от самото начало. И това, което
често виждаме, са плътски умове, които заедно представят теологична система. Исус не дойде да
донесе нова теология или теологична система. Той дойде за да ни обедини с Отец и да ни покаже
какво представлява тази връзка. Затова винаги трябва да поддържаме тази връзка, дори чрез
изучаване на Писанията. 

Една от опасностите, за които трябва да внимаваме, е че опитваме да вкарваме човешка
емоция  и  логика  в  системата  и  така  се  отместваме  от  курса,  който  Бог  е  установил.  Има
определени неща,  които трябва да бъдат установени  в  християнството.  Ние знаем,  че  Бог  е
любов, знаем, че Той е светлина, знаем, че Той е живот. Също знаем, че Той е Съдията на небето и
земята.  Знаем,  че  Той е  свят и  така  Неговата любов се  демонстрира чрез  Неговата  святост и
Неговия съд. Затова не можем да вземем едно нещо над другите; те винаги трябва да бъдат в
контекст, свързани едно с друго.

Понеже Бог е свят,  Той трябва да изисква святост от  тези,  които са свързани с  Него и
защото Той е любов е осигурил снабдяване за случаите, в които ние пропускаме светостта, но
любовта не прави несвятостта да е ОК. Тя не може да отстрани Божията святост, или Неговата
справедливост, или Неговата перфектност и трябва да виждате всички тези Негови неща заедно и
всички  доктрини,  които  Исус  ни  донесе,  трябва  да  виждаме  през  светлината  на  Писанията
относно Божия характер. Виждали сме колко голяма грешка се получава, когато някоя доктрина е
издигната в отсъствието на останалите. Последното отклонение сега е в областта на благодатта.
Хората са започнали да възприемат „благодат“ със значението на „беззаконие“. Благодатта не е
оправдала беззаконието. Благодатта ни дава сили да живеем над греха. Тя не ни дава право да
живеем в грях и въпреки това да изискваме да бъдем спасени.

Има разлика между единична случка и начин на живот и трябва да разберем, че нашето
напредване в християнството означава все повече да се приближаваме до образа на Исус. Трябва
да усъвършенстваме нашата святост в  страх от Бог,  знаейки,  че  ако някъде по пътя сгрешим,
кръвта на Исус ни изчиства от всичко в праведност. Но грехът притеснява християните. Те не го
одобряват и приемат. Той ги притеснява и те искат да се освободят от него. Причината хората да
идват при Христос е за да бъдат свободни ОТ греха си, а не за да бъдат свободни В греха си
(свободни да грешат).

Исус каза много ясно,  че ако искаме да бъдем негови последователи (ученици),  което
означава да бъдем спасени, то трябва да се отречем от себе си, да вдигнем Неговия кръст, който
е  и  наш  кръст  и  да  умрем  за  себе  си.  Навсякъде  в  евангелията  виждаме  Исус  да  предлага
спасение,  но в същото време често изглеждаше така,  сякаш се опитва да разубеди хората да
бъдат негови последователи. За жалост виждаме, че днес евангелието се е превърнало в нещо
съвсем различно. Исус е авторът и завършителят на нашата вяра и в началото на нашето ходене с
Него, Той определя образеца на това ходене.

Той каза: Не можете да бъдете мои ученици, ако не намразите живота си, защото няма да
направите промяната към новия живот, ще се опитате да донесете стария си живот в новия. Той
каза: Не можете да бъдете мои ученици, ако не се отречете от себе си и да вземете кръста и да
ме  последвате.  Това  означава  да  умрете  за  вашите  собствени  желания и  цели и  да  вземете
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Неговите. И Той каза: Не можете да бъдете мои ученици, ако не изоставите всичко, което имате.
Това означава да се научите да разчитате на Него, а не да се облягате на вашите способности, да
печелите, събирате или каквото и да е друго. Това означава да желаете и да сте способни за 30
секунди напълно да излезете от вашия живот, ако Той каже „Тръгвай!“ Това са Неговите думи, но
не са думите, които чуваме днес. 

Цялото объркване, което чуваме днес в християнството, е заради факта, че се опитваме да
смесваме нашите желания с Божиите. Някои хора не искат да бъдат Негови последователи, някои
хора са доволни просто да бъдат в религиозна система, но това не е, за което те е призовал Исус.
Той призовава всеки вярващ към ученичество. Това е призивът на християнството и този призив е
много прост. Има простота в Христос, от която врагът постоянно се опитва да ни отдели. Опитва се
да добавя към нещата. Гледа хората и решава къде се намират те духовно, врагът ще реши дали
духовно ти все още си дете, дали ще може да те изкуши с разни неща и със сила. Ще се опита да
отнеме вниманието ти от Христос и да го привлече към разни демонстрации. 

Трябва да разберем, че да гледаш към и да бъдеш с Христос е всичко, което има значение.
Когато ходиш с Христос и вече не ти живееш, но Той живее в теб, няма да бъдеш отклоняван от
демонстрации, чудеса и знамения. Библията много ясно казва, че в последните дни чудесата и
знаменията, вършени от врага ще се увеличат. Дори самият Исус каза, че ще има хора, които ще
идват при Него и ще казват: „Господи, Господи, не вършехме ли велики дала в Твоето име?“ и Той
ще отвърне: „Махнете се от Мен вие, които сте вършели неправда; никога не съм ви познавал!“

Силата автоматично привлича вниманието на хората, но силата не трябва да бъде целта,
която преследваме. Святост, праведност, правилен живот пред Бог, обединение с Бог – това е,
което трябва да преследваме. Всички тези неща са посадени в нас при новорождението ни. Това
е и което Филипяни 2:13 ни казва: че Той посади тези неща в нас и самият Той в нас ни прави да
желаем тези неща и ни дава способност да ги вършим. Всеки човек, истински роден от Бог, желае
да живее свято и свободен от грях, желае да познава Христос интимно и да ходи почтено пред
Бог.

Ако това желание го няма във вас, не сте новородени. Причината да говоря това е заради
зададен въпрос. Един човек иска да знае дали трябва да поставяме под въпрос нашето спасение
– дали не сме спасени или е атака на врага. Исус каза, че ако сте негови ученици, ще пребъдвате в
Него, Неговото Слово ще пребъдва във вас, ще давате плод и този плод ще бъде траен, защото
пръчката е свързана с лозата. Не трябва да се опитвате да произвеждате плод; ябълковото дърво
не  се  опитва  да  произвежда  ябълки.  Естественият  изблик  на  живота  в  дървото  произвежда
ябълките. Присъствието на Христовия Дух във вашия живот ще произведе Христовия плод. Този
плод виждаме в 5-та глава на Галатяни, виждаме разликата от плода произведен чрез труда на
плътта и плода на Духа.

Писанията са много ясни, започвайки от 19-ти стих: А делата на плътта са явни... Кои са те?
Прелюбодейство,  блудство,  нечистота,  похотливост,  идолопоклонство,  чародейство,  вражди,
разпри,  ревнувания,  ярост,  крамоли,  раздори,  разцепления,  завист,  убийства,  пиянства,
пирувания и подобни на тях.  Забележете – подобни на тях.  Това не е пълен списък, но всяко
подобно на тези неща е също дело на плътта. Павел казва: За тези неща ви предупреждавам,
както и преди ви предупреждавах, че тези, които вършат такива неща, няма да наследят Божието
Царство. 

Духът във вашия живот елиминира тези неща от живота ви, но плодът на Духа е любов,
радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобуздание; против такива
неща  няма  закон.  Много  от  настоящите  проявления,  виждани  като  доказателства  за  голяма
духовност  на  някои  служители,  са  просто  дела  на  плътта,  понякога  дори  магьосничество
(чародейство). Не става въпрос само за това, което можеш да направиш, въпросът е как живееш.
Затова Павел им каза: „Познавайте тези, които се трудят между вас“. Няколко пъти Павел каза:
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„Вие познавате моя начин на живот сред вас“. Ще кажете: „Какво общо има това с обновяването
на ума?“ Всички тези неща, които са против Божия Дух, започват във вашите сърца като мисли,
защото не пазите умовете си. 

Извън църквата също виждаме много фалшификати на благовестието. Това са фалшиви
методи как да придобием мир, просперитет или щастие. Включен е списък (в ръководството) с
тези неща, които можете да видите навсякъде, много от тях дори и практикувани в църквата:
трансцедентална медитация, будизъм, „Безгранична сила“ на която обучава Тони Робинс, „Наука
за ума“ (Ърнест Холмс),  „Мисли и забогатявай“ от Наполеон Хил, „Курс за чудеса“ от Мериан
Уилкинсън,  „Тайната“,  „Силата  на  позитивното  мислене“  от  Норман  Винсънт  Пийл,
„Невролингвистично програмиране“, „Християнска наука“, „Ню Ейдж“. Най-големият троянски кон
в църквата днес дошъл отвън е приемането и насърчаването към йога в църквата. Йога е метод от
упражнения, но дори и най-високият ранг йога-учители биха ви казали, че не можете да отделите
физическото от духовното упражнение. Дори и тренировъчните ръководства по йога ще ви кажат,
че  крайната  цел  е  да  се  отворят  седемте  чакри,  които  те  виждат  като  духовни  центрове  на
човешкото тяло и ще ви кажат, че след като отворите петата и шестата, може да не поискате да
отворите седмата. Но целта на йога е да се отворят всичките седем чакри, защото, казват, когато
го направите, достигате съвършенство. Те също така ви предупреждават, че ако отворите седмата
чакра е много вероятно да загубите ума си, но не ви казват това, когато промотират началните
уроци и нива и това е троянският кон в църквата и е единствено приет от плътските християни.

Сега,  да  поговорим  за  медитацията.  Ще  говорим  за  библейската  медитация,  а  не  за
източната.  Виждаме  как  много  хора  прекарват  повече  време  в  плануване  на  ваканцията  си,
отколкото  на  живота  си.  Вие  сте  диригентът  на  симфонията  на  вашия  живот.  Бог  е  написал
музиката,  но  вие  трябва  да  дирижирате  симфонията.  Бог  е  написал  ноти,  но  повечето  хора
предпочитат концерт от импровизации. Шекспир е казал: „Целият свят е сцена и всички ние сме
актьори на нея“. Ние трябва да сме актьори (действащи), а не реагиращи. Като казвам актьори,
нямам предвид да играете роля на такъв какъвто не сте, а имам предвид да действате. Бог е дал
сценария  на  вашия  живот,  така  както  Той  би  искал  да  го  изживеете,  така  че  спрете  да
импровизирате и да добавяте към сценария в движение; придържайте се към сценария.

2 Тимотей 1:7 казва: „Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение“ (англ.
здрав разум, ум). Бог ни е дал Дух на здрав разум. 

1 Коринтяни 2:16 казва: „Кой е познал ума на Господа за да може да го научи?“ Но ние
имаме ума на Христос. Умът на Христос е здрав разум и е ум, който има сила. Ако имате ума на
Христос, умът на Христос вижда всичко от позицията на силата, така че ако вижда нужда, той
автоматично знае, че отговорът е там. Ако осъзнаете, че силата е вече на разположение за всяка
нужда, тогава няма да има нужда да излизате с разни теологии или идеи как да служите.

Нека ви дам бърз пример. Отговорът за вътрешното (душевно) изцеление е това, което
Павел  говореше  за  „новото  създание“.  Отговорът  за  вътрешното  изцеление  според  света  е
психологията,  психиатрията  и  психоанализата,  но  това  не  е  Божият  отговор.  Павел  ни  даде
Неговия отговор чрез учението за „новия човек, новото създание“. В църквите е проповядвано за
новото създание в продължение на много години, но по-голямата част е от плътския начин на
мислене и заради това, че църквата не е знаела как да въплъти библейското учение за новото
създание,  плътските  християни  са  отишли  в  света  за  помощ.  Те  са  взели  някои  аспекти  от
психологията, облекли са ги в християнски термини и са ги вкарали в църквата,  наричайки ги
SOZO. 

Това не е библейско. Точно както и теофостичното учение не е библейско. Това са просто
две учения, две практики. Няма нужда да отивате в света за помощ. Светът не знае как да ви
помогне. Те дори на себе си не могат да помогнат. Нямат разбиране за душата и със сигурност не
разбират и духа. Вие трябва да отидете при Създателя и на двете, Който изля информация за тях
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чрез ап.Павел и ни каза точно какво трябва да направим. Каза ни за нещата, които бяха положени
в нас и които сега трябва да бъдат доведени до нашите умове и така да обновим умовете си.
Всичко, от което имате нужда, се намира между кориците на тази книга. Няма нужда да излизате
извън тази книга.

В Псалм 119:89 се казва: „Завинаги, о Господи, твоето слово е утвърдено на небесата“.
Божието Слово е установено завинаги.  То не се променя от ден на ден или от поколение на
поколение. Вероятно сте чували израза, че това е ръководство за водене на християнски живот.
Ако има нещо счупено, тук пише как да го поправите. Така че това, което трябва да правим, е да
прибягваме до тази  книга,  а  не  до  някакви  преоблечени,  преправени  външни влияния.  Това
означава, че ако ще отивате до тази книга, вие ще трябва и да я вярвате и ако я вярвате, то ще
действате така, сякаш тя е истина.

Сега, за кратко ще ви отведа към 2  Коринтяни 5-та глава,  стихове 14-16. Това са стихове,
които повечето християни цитират, но не вярват: 14 Защото Христовата любов ни принуждава,
като разсъждаваме така, че понеже Един е умрял за всичките, то всички са умрели 15 и че Той
умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и
възкръснал.  16  Затова,  от сега  нататък ние  не  познаваме  никого  по  плът;  ако  и  да  сме
познали Христа по плът, но сега вече така Го не познаваме.  Забележете,  казва се  „от сега
нататък ние не познаваме никого по плът“ и Той има предвид християните. Това е частта, която в
общи линии никой не вярва. 

17 Затова, заради това, което Исус направи, ако е някой в Христа, той е ново създание;
старото премина, ето всичко стана ново. Старите неща са отминали, умрели. Всички неща са
станали нови в духа на християнина.

Вижте  стих  18:  И  всички тези  нови неща са  от  Бога.  Когато  Бог  те  пресътвори,  Той  те
направи различен в духа. Той премахна всички стари неща от духа ти и постави вътре всички нови
неща и всички нови неща, които Той постави в духа ти, са от Бог и ти беше пресътворен в ново
създание и това ново създание е по образа на Христос. Тогава, казва се, обновете ума си спрямо
тази истина и когато обновите ума си спрямо това, което сте в Христос и Кой е Той във вас, тогава
умът ви става в една линия с духа ви и животът и силата на Исус свободно протича и излиза от
вас. Но докато умът ви не се обнови, ще мислите с плътския си ум и със светската мъдрост, която е
дяволска и въпреки, че имате ума на Христос и ума на Духа във вашия дух, ще има противоречие
между двата ума, ставате двоумящ се и нищо от християнския живот не работи за вас. 

Свиквате с този тип живот и започвате да мислите „Ами, така ще си е, докато умра“, а това
не е Божият план за вас. Неговият план за вас е чрез петкратното служение да бъдете трениран и
екипиран, докато достигнете образа на Христос тук на земята. Ето го и проблемът: ако човек не
притежава интегритета (характера) да стои на това, което Словото казва, дори и това да го прави
да изглежда зле в очите на другите, тогава той ще започне да променя това, което казва Словото
и ще принизи високия стандарт на Божието Слово до нивото на неговия човешки опит. Защото по
този начин той има извинение за начина, по който живее. Но ако имате интегритета да казвате
само това, което Божието Слово казва, без значение как това ще повлияе на начина, по който ще
изглеждате и избирате да го вярвате и започнете да действате спрямо него, чрез обновяването на
ума ви ще започнете да приличате повече и повече на Исус и в крайна сметка ще се издигнете до
високия стандарт, вместо да принизявате стандарта до нивото на вашия живот. 

Ако  убедите  някой  човек  да  каже  молитва  за  спасение  и  ако  този  човек  е  например
алкохолик  или  наркоман  и  му  кажете:  „Не  е  важно, че  имаш  проблем  с  алкохола  или
наркотиците,  защото в духа си, ти си съвършен“ и ако го оставите в оковите на алкохола или
наркотиците, това не е благата вест на Исус Христос. Благовестието на Исус Христос освобождава
цялата личност и то е добро и за този свят, и за бъдещия, а не да оставите човека вързан и да му
кажете „Това е само един проблем, не се безпокой!“ Този, когото Синът освободи, е наистина
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свободен! Не свободен само на теория, но истински свободен. Църквата трябва да се издигне до
нивото, на което всъщност трябва да е и това няма как да се случи без да се обновят умовете.
Трябва да позволите ума на Христос да обитава във вас и да започнете да мислите при всяка
ситуация с мислите на Исус. Амин!

СЕСИЯ 9

Добре, да се върнем към ръководството. Говорихме за медитиране на Божието Слово. Сега
преминаваме към това как да го правим на практика. Исус Навиев 1:8: Тази книга на закона да не
се отдалечава от устата ти, но да размишляваш (англ. медитираш) върху нея денем и нощем,
за  да  постъпваш внимателно,  според  всичко  което е  написано  в  нея,  защото тогава  ще
напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.

Забележете процеса – първо се казва „Тази книга на закона да не се отдалечава от устата
ти“. Това не означава да я говориш, а постоянно да я говориш. Това означава, че не трябва да има
време, в което Божието Слово да не е в устата ти.  Забележете,  казва:  постоянно да говорите
Божието Слово и да медитирате върху него денем и нощем. Вие трябва постоянно да мислите
върху и да говорите Божието Слово. Защо? Защото, когато правите така, това ще ви накара да
внимавате  да действате.  Забележете,  говоренето и  постоянното мислене  ще ви  накарат  и  да
вършите това, което Словото казва. Запомнете това, по-добре си го запишете.

Три думи: мисъл, дума, дело. Това е процесът във всичко. Мислите за нещо, говорите го и
го извършвате. По принцип последователността е винаги такава – мисъл, дума, дело. Трябва да го
мислите преди да го изговорите. Обикновено говорите за него преди да го направите и трябва
така да действате денем и нощем. Внимавайте, когато излагаме стиховете, защото много хора не
разбират това.  Когато говорите Словото,  мислете за Словото и вършете Словото. Тогава, вие...
точно вие, ще напредвате в пътя си; тогава ще имате добър успех. Това е Божията формула, за да
можете да просперирате и успявате във всяка сфера на живота.

Под просперитет не се  разбират само парите.  Успехът не означава да постигате разни
материални неща. В 3 Йоаново, 2 стих се казва, че той желае преди всичко (в българския превод:
молитсвам във всичко) да можем да благоуспяваме (просперираме) и да сме здрави, така както
просперира нашата душа.  Това ни показва,  че нашата душа може да просперира.  Можете да
имате просперитет на душата и това няма нищо общо с пари. Да просперираш (благоуспяваш)
означава  да  бъдеш благословен  и  да  имаш изобилие в  дадена  област.  Това  се  постига  чрез
размишление, говорене и вършене на Божието Слово.

9-ти стих (Исус  Навиев 1  гл.)  казва:  „Ето,  заповядвам ти:  бъди силен и смел,  да не се
страхуваш, нито да се плашиш, защото Господ, Твоят Бог е с теб където и да отидеш.“ В 8-ми стих
думата „медитиране“ буквално означава да мърмориш, размишляваш, т.е. означава да мислиш и
да говориш. Значи думата медитирам не означава да си седиш спокойно и да си изчистваш ума.
Това  е  смисълът  на  фалшификата  на  врага,  който  той  се  опитва  да  вкара  и  в  църквата.
Библейското медитиране означава да мислиш и говориш. Думата размишлявам не означава да
си помислиш случайно за нещо. Тя означава задълбочено и фокусирано мислене.

Сега  ще  ви  покажа  този  процес.  Ще  започна  от  Псалом  1,  стихове  1  и  2:  „Блажен
(благословен) е този човек, който не ходи по съвета на нечестивите, нито стои в пътя на
грешните,  и  в  събранието на присмивателите не  седи,  но  вместо това се наслаждава в
закона  на  Господа,  и  в  Неговия  закон  медитира  (на  български:  се  поучава)  ден  и  нощ.“
Забележете, този човек, който е благословен, има неща, които не прави и такива, които прави. Не
върши безбожните неща и тези неща, които грешниците вършат, но се наслаждава (удоволства) в
закона на Господа и медитира върху него ден и нощ. Когато той прави това, се случва 3 стих: „Той
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ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и листът  му
не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.“ Всичко това е резултат от медитирането и
вършенето на Божието Слово.

Псалм 63:1: О, Боже, Ти си мой Бог, рано всеки ден ще те търся. Душата ми жадува за
Тебе, плътта ми те ожида в една пуста и изнурена и безводна земя . Забележете, че това, което
отново и отново ще виждате, са времена от деня. „Рано всеки ден ще те търся“ – не когато имам
време, аз ще отделям време рано всеки ден. 2 За да гледам Твоята сила и Твоята слава, както
Те видях в светилището. 3 Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота. Устните
ми ще Те хвалят. Забележете, всичко това се случва рано. 4 Така ще Те благославям, докато съм
жив; в Твоето име ще издигам ръцете си. 5 Като от тлъстина и мас ще се насити душата
ми;  и  с  радостни  устни  ще  Те  словословят  устата  ми.  6  Когато  си  спомням  за  Тебе  на
постелката си, размишлявам за Тебе в нощните стражи; 7 Понеже Ти си бил в помощ на мене,
и под сянката на Твоите крила ще се радвам.

Забележете, това започна рано сутринта и отиде до късно вечерта, когато той е в леглото и
отново медитира върху  Божието Слово  и  Неговата  добрина.  Рано  и  късно той  ще медитира,
денем и нощем...  Тогава,  казва в Псалм 77:12 „И ще медитирам  (бълг.:  размишлявам)  върху
всички Твои дела и деянията Ти ще преговарям“.

Псалм 119:15 „за правилата Ти ще медитирам (бълг.: размишлявам) и Твоите пътища
ще  зачитам“.  Това  буквално  означава  да  размишлявам  (премислям,  обмислям);  думата
медитирам на това място означава да разговарям със себе си, да си говоря на глас, да изричам и
тук виждаме какво означава „да медитираме“, размишляваме за тези неща и си говорим на глас
на себе си за тях. Така започвате да говорите на себе си за Божиите неща. Ще вървите сутрин и
вечер и ще си говорите на себе си. Казах ви, че хората ще ви мислят за луди, но ще се чудят защо
сте толкова благословени.

Псалм  119:148  Очите  ми  изпреварват  нощните  стражи  за  да  мога  да  медитирам
(размишлявам)  за  твоето  слово.  Това,  което  иска  да  каже  е  следното:  по  времето,  когато
стражарят ни извика за нощната стража, аз вече ще съм медитиращ. Тук думата „медитирам“
означава  същите  неща  –  да  мисля  за  нещата,  да  разговарям  със  себе  си,  да  ги  изговарям,
изричам.

Псалм 119:62 По среднощ ставам за да Те славя за Твоите справедливи отсъждания
Той говори за рано сутринта, късно вечерта, а посред нощ ще стана от леглото си, само за

да  Те  славя.  Ето  защо  той  казва,  че  медитира  по  Словото  денем  и  нощем.  Забележете
дисциплината, която има, че дори става от леглото за да медитира и да отдава слава. Един от
моите  ученици  започна  да  действа  по  плана,  който  му  дадохме.  Започна  да  си  настройва
алармата на телефона да му звъни на определено време. Буквално седем пъти на ден неговата
аларма започна  да  звъни  за  да  му  напомня  да  спира  с  това,  което  върши  и  да  започва  да
медитира по Божиите неща. Не просто безразборно, но той се фокусира на определени теми и
стихове от Словото.  За тази област,  за която той се опитва да обнови ума си,  взима стихове,
записва си ги и когато звънне алармата, той става и започва да ги медитира, да ги изговаря и да
мисли за тях. И прави това всеки ден по седем пъти и след това ми докладва за резултатите.

Сега вече няма нужда да си настройва алармата да му звъни, защото вече е тренирал духa
си да  му  напомня  кога  да  прави  тези  неща.  Събужда  се  всяка  сутрин  без  аларма  в  точно
определено  време  за  да  започне  да  медитира.  През  деня  конкретните  часове,  които  си  е
определил, вече  са  се  запечатали  в  него  за  да  започва  да  медитира.  Отне  му  21  дни  за  да
превърне това в модел. Прави това по седем пъти на ден, по една минута всеки път. И тези 7
минути на ден, в периоди от 21 дни вече са обновили ума му в определени области и на всеки 21
дни той сменя областта. Той свидетелства за валидността на това учение чрез резултатите, които
показва.
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Псалм  5:1 Послушай,  Господи,  думите  ми;  Внимавай  на  медитирането  ми (бълг.
размишлението  ми).  Забележете,  думите  са  свързани  с  медитирането.  2  Слушай  гласа  на
викането ми, Царю мой и Боже мой, Защото на Тебе се моля. 3 Господи, на ранина ще чуеш
гласа ми, на ранина ще отправя молитвата си към Тебе и ще очаквам. 4 Защото Ти не си Бог,
който се удоволстваш в беззаконие, нито зло ще пребивава при теб.

Забележете, че резултатът от медитирането е придърпване на човека към святост. Докато
медитирате върху Писанията, Бог дава откровения.

Псалм 119:160 Същността на Твоето Слово е истина (на англ. „Твоето Слово е истина от
самото  начало“)  И  Твоите  праведни  съдби,  до  една  траят  до  века. 161 Първенци
(англ.принцове) ме преследваха без причина, но сърцето ми трепери от думите (Словото) Ти.
162 Аз се радвам в Твоето Слово като някой, който намира много користи. 163 Мразя лъжата
и се гнуся от нея, но закона Ти обичам. 164 Седем пъти на ден Те хваля за Твоите праведни
съдби. 165 Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки, та да се
препъват (англ.: и нищо няма да ги обиди).

Спомнете си Исус каза, че не трябва да се обиждаме. Като медитираш върху Словото се
научаваш да умреш за себе си и като го направиш, вече не се обиждаш.

В 1 Тимотей 4:11 апостол Павел казва на Тимотей: „Това заръчвай и учи (англ.: тези неща
заповядвай  и  учи)“.  Не  предлагай  и  споделяй,  а  заповядвай  и  учи.  12  Никой  да  не  презира
твоята младост,  но бъди на вярващите пример в  Слово,  в  поведение  (начин на живот), в
любов, в дух, във вяра и в чистота. Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещанието
и на поучението. Четете писанията, увещавайте се един на друг и отдавайте особено внимание
на поучението (доктрината), което получавате. 14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която
ти се даде,  съгласно с  пророчеството,  чрез  ръкополагането на презвитерите. 15 В това
прилежавай  (англ.: медитирай върху  тези неща),  на  това се предавай,  за  да стане явен на
всички твоя напредък. Забележете отново,  че напредъкът,  което ще рече растежът,  дойде от
медитиране. 16 Внимавай на себе си и на поучението си; постоянствай в това, защото като
правиш това, ще спасиш и себе си и тези, които те слушат.

Сега да отидем на следващата страница и да погледнем упражнението. Основното нещо,
което трябва да запомните е, че растежът не идва със слушане. Растежът идва чрез вършене на
това, което слушате. Може да имате книга или видео за бодибилдинг и да си четете книгата и да
си гледате видеото. Може да правите това всеки ден и мускулите ви никога няма да пораснат.
Може да си седите на дивана, да четете книгата и да гледате упражненията на видеото, през това
време да си хапвате сладолед и може и да пораснете, но не и в посоката, в която бихте искали.
Трябва  да  действате  спрямо  това,  което  чувате  и  виждате.  Затова  трябва  да  започнете  да
практикувате тези неща; използвайте това да се упражнявате редовно.

Всяка  вечер  ще  трябва  да  вземате  две  от  изповедите,  които  декларирате  и  тук  съм
отбелязал малката книжка, която имаме („Истината за теб в Христос“). Това си е отделна книга, но
сме я включили най-отзад в ръководството ви, за да можете да работите с нея; да не се налага да
си купувате отделно книгата, за да започнете да се упражнявате. Вземете изповедите, четете ги,
четете ги на глас. Фокусирайте се, концентрирайте се върху тях, медитирайте върху тях за малко
точно преди да си легнете.  Четете ги на глас, дума по дума и можете да ги четете силно,  ще
демонстрираме това по-късно. Отделете малко време и се замислете как може да ги приложите
на следващия ден. Тогава си легнете да спите. 

Когато се събудите сутринта, опитайте да се събудите бавно; за някои от вас това не е
никакъв проблем. Без силни и натрапчиви аларми; може да се наложи да станете малко по-
раничко, може би само 5 мин. по-рано. Недейте да скачате от леглото, но отделете време да
разпознаете коя е първата ви мисъл. Обикновено, може би не от самото начало, но няколко дни
след като започнете да правите това, обикновено вашите първи мисли ще бъдат същите, върху
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които сте медитирали преди да заспите. Ето какво се случва като правите това вечер преди да си
легнете:  както вече казахме, вашият мозък не се изключва напълно,  а се намалява силата на
работата му, но ако дадете на ума нещо, за което да мисли цяла нощ, заради това, че няма да
има друга входяща информация по това време, то ще остане с вас и ще говорим по-късно как
мислите,  които  имате,  всъщност  остават  следа  във  вашия  мозък.  Колкото  по-дълбоко  е
гравирането и по-силна мисълта, толкова по-обновен е умът. Като позволим това да става цяла
нощ, постоянно се гравира цяла нощ и това ще помогне да се обнови вашият ум по-бързо.

Ако сте имали сънища, отбележете си ги, запишете си ги незабавно. Не се опитвайте да ги
тълкувате, просто си ги запишете точно както си ги спомняте. Ако започнете да ги тълкувате, ще
започнете да ги променяте за да ги нагодите да показват това, което ви се иска. Затова запишете
точно каквото си спомняте и след това можете да си запишете как тези сънища ви карат да се
чувствате. Дали ви карат да чувствате любов, радост, мир или страх и загриженост. Понякога това
може да бъде като предупреждение и това ще ви даде различно чувство, различна емоция, като
си спомняте съня. Но запомнете: все още не тълкувате, а само си спомняте как ви кара да се
чувствате. В по-късен етап, различен от този, ще можете да преминете към тълкуване.

Сега, за кратко ще разгледаме мислите. Всеки спомен е мисъл. Всяка мисъл се превръща в
спомен. Всяка мисъл/спомен е клон в дървото на вашия мозък. Ако не сте запознати с книгите на
д-р  Карълайн  Лийф,  горещо  ви  препоръчвам  да  ги  прочетете.  На  нас  ни  е  заповядано  да
контролираме нашите мисли. Можете да видите стиховете изброени в ръководствата ви: Матей
6:25 и 31, Матей 10:19, Марк 13:11, Лука 12:22. Трябва да ги намерите, да ги прочетете, четете ги
бавно, четете всяка дума и ако например има 10 думи в дадения стих, тогава ще трябва да го
прочетете 10 пъти и всеки път акцентирайте на различна дума и това също ще го демонстрираме
преди да приключим.

Още веднъж извиквам вниманието ви към 2 Коринтяни 10:4 Защото оръжията, с които
воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости, 5 понеже събаряме
помисли (англ.: въображения) и всички високи неща, които се издигат против познанието на
Бога и пленяваме всеки разум (англ.: мисъл) да се покорява на Христа.

Докато четях, колко от вас четяха с мен? Амин, четяхте с мен, амин. Сигурно си казвате:
„Вече разглеждахме този стих няколко пъти, защо го казваш отново, вече го знаем“. Защото се
опитвам да стартирам, да започна процеса на обновяване на ума ви. Ще видим няколко неща,
които са ключови за да бъде ума обновен. Едно от тях е  медитирането.  Ако сте чели с нас,
докато го четяхме извършвате просто,  основно,  начално медитиране,  мислене,  размишление,
гледане, припомняне.

Вторият ключ за обновяването на ума е повторението. Имате нужда от тези две неща –
повторение и медитиране, ето защо ви връщам отново към тези стихове. Мисълта може да бъде
визуализирана, изглежда като дърво със стъбло и много клони, вероятно достигащи до 70 000
клона  във  всяка  мисъл.  Всеки  път,  когато  си  мислите  тази  мисъл,  добавяте  един  клон  и  я
подсилвате. Колкото повече клона има мисълта, толкова повече физическо място – памет, заема
тя. Колкото повече място заема мисълта/паметта, толкова по-достъпна е мисълта/паметта.

Това многоклоново мисловно дърво е направено от клетки, наречени неврони. Невроните
са електрически възбудими клетки. Когато помислите дадената мисъл, се изпраща електрически
ток към нея, който всъщност държи мисълта жива. Колкото повече мислите тази мисъл, толкова
по- силни стават клоните й. Но има едно ключово нещо – трябва да се връщате към тази мисъл на
всеки 36 до 48 часа, докато тя стане достатъчно силна, за да остане в мозъка като спомен. Затова,
ако  искате  да  обновите  ума  си  в  определена  област,  да  речем  в  областта  на  изцелението,
слушайте  поучение  за  изцеление,  примерно  в  понеделник  до  сряда  трябва  да  го  чуете  още
веднъж и после в четвъртък трябва отново да го чуете. След това може да минат 4 дни без да го
слушате, но на четвъртия ден трябва пак да го чуете, защото това е начинът то да се гравира в ума
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ви. Можете да го правите в периоди като този редовно – 1-ви ден, 3-ти ден, 4-ти ден и т.н.
Всичко това, за което ви говоря, е научно доказано и всъщност правейки го по този начин,

ще има по-добри резултати, отколкото да го слушате един цял ден и после да не го слушате цяла
седмица.  Ето  защо  хората  може  да  отидат  на  църква  в  неделя,  да  чуят  чудесно  поучение  и
следващата  неделя  даже  да  не  си  го  спомнят.  Питате  ги:  „За  какво  се  говореше  в  това
поучение?“'„Не  помня,  но  беше  чудесно.  Чудесно  поучение  беше.“  Защо  не  си  спомняте
поучението, а си спомняте, че е било чудесно? Защото сте свързали емоция към него, но не сте
свързали емоция към съдържанието, а само към чувството, което тогава сте изпитали.

Но ако медитирате върху Божието Слово последователно..... Нека ви дам един пример.
Когато обучаваме „Божествено изцеление“, тридневния тренировъчен семинар, който правим,
има 20, приблизително 20 сесии. Отнема ни 3 дни за да преминем през него. До края на 3-я ден
вече имате толкова много информация и няма никакъв начин да запомните всичко. Но до 3-я ден
сте чули толкова много информация, част по част, съгласили сте се с нея и сега в тази посока умът
ви е обновен. Може да не сте способни да научите някого друг част по част до 3-я ден, но това,
което сте способни да направите, е да им кажете: едно нещо е сигурно, изцелението е истина и
днес!  Така  че  имате  цялостната  идея,  която  е  подсилена  от  всички  подчасти  и  можете  да
споделяте цялостната идея, но въпреки това да не можете да споделите частите на тази идея,
защото умът ви не е обновен за самата информация, но е обновен за цялостната идея. Научили
сте толкова много, че когато стане време да си тръгвате на края на семинара, по-голямата част от
наученото вече няма да е лесно достъпно да си спомните и да възпроизведете. Но ако отидете на
тридневния семинар, отнема грубо 3-4 дни, за да можете да се обърнете и да започнете да се
съгласявате с учението, което приемате, така казва науката. 

Да го кажем по друг начин: да речем, че сте научили много за изцелението през целия си
живот, но е било грешно. Все пак вие знаете много, само дето е грешно. Да речем, че вашият ум е
един влак и  всеки вагон е  натоварен с  грешна информация.  Отнело ви е  известно време да
натрупате тази информация,  макар и да е грешна.  Отнема време докато я натрупате.  Накрая
влакът се движи с голяма скорост и е много тежък заради натоварената информация. Движи се на
пълна скорост с тежък товар. Тогава разбирате, че почти всичко, което сте научили е грешно. Така
започвате да разбирате, че е грешно и докато разбирате, че дадена част е грешна, влакът започва
да се забавя, но вашият ум е бърз. Той върви бързо и сега трябва да забави за да завие. Според
науката отнема около 4 дни за да може вашият ум да забави достатъчно, за да завие и поеме в
друга  посока.  За  нещо,  което  е  добре  установено  във  вас,  са  нужни  около  4  дни  за  да  си
промените мнението за това нещо. Но трябва да бъде направено 4 дни постоянно. В противен
случай може да отнеме години за да завиете. 

По-голямата част от обновяване на ума трябва да бъде направено с интензивност и време,
пуснато в употреба (плътно използвано време). Ето защо на повечето хора, които само посещават
църква в неделя, животът никога не се променя, защото те никога истински не са си променили
ума. Нуждата от обръщане не е подсилена да се извърши в рамките на 4 дена.Затова уроци,
групи за домашно изучаване през седмицата са толкова важни. Това, което е научено в неделя,
трябва да бъде подсилено в  понеделник,  вторник,  сряда и  четвъртък.  В  ранните  времена на
църквата са се събирали ежедневно и са си говорили за това, което са били обучавани в общото
събиране в Господния ден. Затова обновяването на ума по онова време трябва да е било много
по-бързо. Плюс това, те не са имали противоречаща информация идваща от телевизия, радио и
всяко друго място; по цял ден те просто са медитирали писанията. Те са се събирали редовно;
днес ние не го правим. Днес хората се събират веднъж седмично за двайсет минутна проповед,
освен ако не идвате в моята църка, където проповядвам по 2 часа. Ако идвате в моята църква,
носете си обяда с вас.

Това, което трябва да направим, е да възобновим тези практики, които да подсилваме
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ежедневно. Като се върнем, ще споделим повече от науката и как да я приложим на практика за
да започнете да виждате как тези неща работят заедно и как работи процесът за да го подсили
във вас и да стане реалност за вас. Но знайте това: можете да направите това. Вие сте създадени
за това! Бог ви даде мозък, който има функция при нужда да може да бъде обновяван. Амин! Бог
да ви благослови!

СЕСИЯ 10

Имате приблизително 100 трилиона „мисъл-спомен дървета“ във вашия мозък. Може и да
звучи смешно, но всъщност има някои неврофизици, които оспорват това число. Те казват, че има
само 87 трилиона. Изглежда тези 13 трилиона наистина са от голямо значение за тях... Но това е
броят  на  невроните  във  вашия  мозък  и  ако  наистина  са  100  трилиона  тези  „мисъл-спомен
дървета“,  както  ние  ги  наричаме,  тогава  това  би  означавало,  че  буквално  имате  памет  за
приблизително 3 милиона години. Представете си само – 3 милиона години памет...

Изглежда така, сякаш мозъкът е приспособен за вечността и оригинално е бил направен за
вечността. Нека попитам нещо онези от вас, които са на „ти“ с компютрите: кой вид файл заема
най-много памет? Възможно ли е да е видеофайлът? Снимки и неща от този род? Как мислите? В
снимки, във видео, в някои случаи. Вашият мозък ще трябва да има снимки, за да създаде видео,
защото не мислите само чрез статични снимки; мислите във вид на видео, когато е възможно. Ще
поговорим за това само след минута...

Няма човек, на когото мозъкът някога да се е напълвал. На всеки край на невроните има
разклонения, наречени дендрити. Тези дендрити обслужват мозъка като файлови „чиновници“.
Те приемат и интегрират информацията, получена от петте сетива. Получената информация след
това  се  транслира  в  електрически  импулси  и  след  това  се  транспортира  в  малки  химически
дупчици,  наречени  синапси.  Тези  посредници-неврони  правят  вътрешни  връзки,  наречени
нервни вериги. Опитвам се да не използвам техническа информация повече от необходимото. Но
в този момент е необходимо да разгледаме някои от нещата , които играят важна роля... 

И  така,  нека  да  поговорим  за  мозъка  –  втора  част  в  ръководството.  Мозъкът  е  много
повече  синергизиран  и  синхронизиран,  отколкото  хората  нормално  мислят.  Противно  на
твърденията, че хората са с по-развита или лява, или дясна част на мозъка, истината е, че хората
използват и двете части на мозъка си постоянно. Имаме две части на мозъка – лява и дясна
хемисфера. Имаме и корпус колосум, който свързва двете части и той е верижната връзка, която
трансферира, препраща информация от едната хемисфера на другата. И двете части на мозъка си
комуникират една с друга.

Ето  едно  уникално  нещо  –  и  двете  страни  знаят  едно  и  също  нещо.  Това,  което  е
складирано  в  дясната  страна,  е  също  складирано  и  в  лявата,  но  има  разлика  в  начина  на
складиране, което означава, че също има разлика в начина на достъп към нея. Лявата част на
вашия мозък започва с малки детайли и тогава се придвижва към голямата картина. Затова, ако
се  опитвате  да  откриете  малък  детайл,  то  активността  е  в  лявата  част  на  мозъка  ви.  Ако  се
опитвате  да  намерите  малък  детайл  за  да  опишете  голямата  картина,  тогава  ще  използвате
лявата част на мозъка за да дадете този детайл.

Дясната  част  на  мозъка е напълно противоположна.  Дясната  част  на  мозъка започва с
голямата картина и след това раздробява до малки детайли. Нека ви задам един въпрос. Според
вас, коя част на мозъка ви би била по-склонна към духовното за да започнем? Някакви идеи? Кой
казва лявата? Кой казва дясната? Ето отговорът: дясната страна. Как мисли дясната страна? От
голямата картина към малкия детайл.  Бог  изявява края от началото.  Той започва от голямата
картина и след това изработва детайлите за да се случат. Затова откровението също обикновено
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започва  в  дясната  част  на  мозъка  от  Духа.  Това  е  също  начинът  много,  ако  не  повечето  от
служителите, да започват да подготвят своите поучения. Бог подава главната идея и след това
преминава  към  детайлите  за  да  запълни  парчетата.  Повечето  проповедници  не  започват  с
детайлите,  без  да  знаят  къде  ще ги  отведат.  Аз  познавам  двама такива,  но....  се  изгубиха  :)
Опитвах се да ги следвам, но не разбирах накъде отиват.  Може би и те самите не са знаели
накъде отиват...

Нека се върнем към ръководството. Така, това са двете части на мозъка. Всичко това може
да звучи като прахосничество, защото имате абсолютно същата информация, складирана от двете
страни на мозъка и може наистина да си помислите, че по този начин се прахосва памет. Но и без
друго си имате памет за 3 милиона години, така че не се заема чак толкова много. Това, което
трябва  да  запомните,  е  следното:  запаметяването  по  този  начин  позволява  да  складирате
информацията  в  зависимост  от  начина  й  на  получаване,  за  да  можете  да  я  извикате  при
необходимост. Ако някой ви даде детайл, детайлът ще се свърже с детайла във вашата памет и
ще ви помогне да изградите голямата картина. Така използвате едната страна на мозъка си. Но
ако ви дадат цялостния план, тогава ще го свържете с цялостната картина и така ще достигнете до
детайлите.

И двата начина имат за цел по-бързо да бъде извадена нужната информация. Дълго време
се  е  смятало,  че  хората  са  с  по-развита  дясна  или лява  част  на  мозъка,  защото  са  виждали
различна активност в различните части на мозъка. Но реалността е, че мозъкът работи и с двете
страни, постоянно превключвайки от едната на другата страна. Затова ако шофирате и използвате
GPS, настройвате  и  местоположението си  и  точката,  до която искате  да стигнете.  Можете  да
настроите  GPS-а  да  показва  целия  път  или  може  да  ви  показва  само  следващия  завой  или
следващата спирка. Всички машини, които са създадени от човека, функционират по подобие на
някоя от частите на нашия мозък.

Когато информацията се складира по този начин, това всъщност ви позволява да имате
достъп до информацията, която най-много съвпада с настоящата ситуация. Виждали ли сте някога
машина, която сортира монети? Взимате един куп различни монети, поставяте ги в машината,
завъртате  я  и  монетите  се  бъркат  и  падат  в  различните  прорези.  Така  се  разделят  монетите
съобразно размера и стойността им. Това е подобно на начина, по който работи вашият мозък.
Колкото по-дълго оставите да работи машината (мозъка ви)  да сортира информацията и това
става като се фокусирате на определена тема, тогава колкото повече се сортира информацията,
толкова по-добре разбирате информацията и можете да извличате от нея при необходимост.

До голяма степен това се получава чрез качество и продължителност на концентрацията. В
миналото е имало консенсус между учените по въпроса колко време един човек може да стои
концентриран.  Като цяло резултатите били следните:  един човек може да стои концентриран
толкова  минути  на  колкото  години  е  той  и  така  до  70  годишна  възраст.  При  70  годишните
понякога  се  получават  различия.  Едногодишно  дете  може  да  бъде  концентрирано  1  мин.
Двегодишното – 2 мин. 30 годишен човек – 30 мин....  И това е било постоянно доказвано от
учените през годините.

През  2005  г.  тези  открития  правят  драстичен  завой  и  оттогава  способността  за
концентрация драстично намалява. Двете причини за намаляването на времето на концентрация
са първо – телевизията и втората – видео игрите. Всъщност можете да видите разликата между
хората,  които  прекарват  различно  количество  време  на  всяка  от  тях.  Времето  на  истински
фокусираната концентрация сега е средно 90 секунди,  защото сте  били умишлено тренирани
(поставяни  в  ситуации)  да  се  фокусирате  само  за  90  секунди,  преди  да  преместят  ъгъла  на
камерата или да ви пуснат реклама.  Телевизията буквално тренира умовете ви да мислят по
определен начин. Можете да забележите, че рекламите траят 30, 60, 90 сек. Максимум, защото те
знаят, че вече са ви тренирали до тези граници...

43
www.jglm-bg.org

http://www.jglm-bg.org/


Курс „ОБНОВЯВАНЕ НА УМА“, КАРИ БЛЕЙК, Германия‘2017

Сега  нека  ви  покажа  как  ви  използват  за  пазарните  си  цели.  Телевизията  показва  90
секундна  реклама и  тази  реклама до  голяма  степен  изглежда  като  малък  филм;  в  много  от
случаите дори не бихте били способни да разберете какъв точно продукт рекламират.  Но ще
запомните рекламата, дори ще кажете на хората за нея и следващия път като я видите, дори ще
се  обадите  на  хората  да  я  гледат  и  те.  Телевизията  ще  я  пуска  около  2  седмици  по  90  сек.
Обикновено не ги пускат по 90 сек. повече от 3 седмици, но средно е между две и три седмици,
максимум три.  Запомнете тези числа – 3 седмици, пълни 90 секунди.  След 3 седмици те  ще
отрежат всички хубави части от рекламата,  които са ви накарали да запомните и ще отрежат
рекламата да трае до 30 сек. До тази дължина... Причината да направят това: показват ви дългата
реклама 3 седмици – 21 дни, защото това е времето необходимо рекламата да се свърже с вашия
мозък  и  да  я  запомните.  Трябва  да  помните,  че  рекламодателите  плащат  за  тази  пълна  90
секундна реклама.

След 3 седмици те знаят, че вече я имате в мозъците си, затова отрязват рекламата на 30
сек. и по този начин трябва да плащат само за 30 сек. телевизионно време, което им спестява 60
сек. в пари. Въпреки това, когато видите рекламата, ще си я спомните цялата, защото те взимат
едно парченце и ще ви накарат да си спомните цялото нещо. Така те получават 90 сек. от вашата
памет,  а  плащат  за  30  сек.  на  телевизията.  Удивителното  тук  е,  че  са  направили  научни
изследвания за да научат това и да могат да го използват срещу вас. 

А сега нека да погледнем следващата секция. Колкото по-фокусирано е вашето мислене
върху определена тема, толкова повече пространство памет е натоварено с тази информация и
толкова по-силна става тази „мисъл-спомен“. Това може да се оприличи на днешните телевизия и
видео. Mоже да ги гледате със стандартна резолюция и може да имате висока резолюция  HD
(high definition). Стандартната резолюция използва по-малко пиксели,  високата  HD  резолюция
използва повече пиксели. Ако записвате и складирате видео, колкото по-висока е резолюцията,
толкова повече памет заема видеото. Вашият мозък е устроен да вижда всичко в high definition и
след това е трениран да решава кое е важно и кое не е. Което е счетено за неважно се премахва и
се снижава до стандартна резолюция.

Най-общо  казано,  колкото  по-дълго  време  минава  без  да  сте  използвали  тази
информация, толкова повече пиксели ще бъдат изгубени и картината ще започне да дегенерира,
да избледнява. Когато идвахте днес насам, зад всяко превозно средство, зад което сте карали, сте
виждали регистрационния  му  номер,  защото  е  бил  във  вашето  полезрение.  Всеки  номер  на
автомобил е вече във вашата памет, защото вашият мозък е правел снимки през наносекунди
(наносекундата е една милиардна част от секундата). Така всеки един номер е бил вкаран във
вашата краткосрочна памет. Тези номера в момента са във вас, дори и без да го осъзнавате, но
ако тренирате себе си.... Можете да тренирате себе си да ви бъде възможно да възпроизведете
всеки номер и на какъв автомобил е бил закачен. Вашият мозък е способен да прави това.... 

Това, което сега ще ви кажа, може да работи за някои от вас, за други да не работи. Колко
от вас обичат да четат? Амин! Колко от вас можете в момента в ума си да посочите книга, която
сте прочели и сте харесали? Не дори любимата ви книга,  просто хубава книга.  Ако ви питам:
кажете ми малък откъс от тази книга, кажете ми едно нещо, което си спомняте с подробности –
колко от вас ще могат да го направят? Добре, сега нека ви попитам това. Понеже говорим за
книга, а не за таблет, в книгата, докато ми описвате този откъс от книгата, можете ли да ми кажете
на коя страница се намира този откъс и в коя част на страницата се намира? Този откъс, за който
ми говорите, можете ли да посочите къде точно се намира? Например да кажете: заема 2/3 от
дясната страница, втория параграф. Колко от вас могат да го направят? Виждате ли, вече знаехте
това. Имам новина за вас. Всички, които не си вдигнахте ръцете, също можете да го направите,
защото умът ви прави снимки, докато четете и всичко, което трябва да направите, е да извикате
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откъса, който искате да си спомните и ще отидете точно на този детайл, заради начина, по който
работи мозъкът ви.

За някои от вас това става по-лесно и по-бързо, отколкото при други, но това е защото сте
го практикували и сте говорили на някого за този откъс от книгата. По принцип жените могат да
правят това по-лесно от мъжете, не само защото жените са по-детайлно ориентирани, но също и
защото те са по-склонни да споделят повече информация с другите жени, отколкото мъжете с
мъже.  Ние  говорим  само  за  най-важното.  Не  описваме  целия  ден,  освен  ако  не  е  бил
изключителен ден... Така, просто се опитвам да ви покажа как ние вече функционираме...

А  сега  се  опитайте  да  си  представите  това,  за  което  току-що  говорихме  увеличено
стократно.  Това  е  едно  от  нещата,  които  показват  проблемите,  с  които  започваме  да  се
сблъскваме в обществото. Израилтяните са били известни като вербални, говорещи хора, както са
били  и  повечето  групи  хора  през  древните  времена,  защото  по  този  начин  те  са  запазвали
историята си, историята на фамилиите си. Предавали са историите на децата и внуците и така са
ги препредавали, дори до степен, в която става задължително за младите израилтяни от мъжки
пол да запомнят наизуст първите пет книги на Библията. Много от тях са научавали наизуст целия,
както сега го наричаме Стар завет. И така можеш да запомниш тези неща и преди да бъде открита
електронната памет, хората е трябвало да работят, да използват биологичната си памет. В този
случай  е  вярна  поговорката  „Ако  не  я  използваш,  я  губиш“.  Затова  трябва  да  се  научите  да
практикувате,  тренирате  паметта  си.  Има  някои  малки  неща,  които  можете  да  започнете  да
правите.

Ако например отидете в супермаркета, обикновено си правите списък на телефона или на
друг носител или даже си го пишете собственоръчно и когато отидете в  магазина,  си носите
списъка или телефона. Не е нужно да ходите няколко пъти,  затова си правите списък.  Когато
отидете в магазина,  още преди да си изкарате списъка,  вземете всичко,  което си спомняте и
преди да си отворите телефона, списъка, опитайте се да си спомните всичко, което сте правили,
когато сте писали списъка. Просто си затворете очите и си представете списъка и вижте колко
неща можете да си спомните по този начин и започнете да карате себе си насила, с постепенно
увеличаване, да запомняте повече и повече.

Едно от нещата, които сме забелязали в САЩ и в други страни е, че колкото повече се
използва електрониката в класните стаи, децата започват да забравят да пишат ръкописно. Те
могат да пишат на клавиатурата, но не могат да пишат на ръка. Това е опасно, главно заради две
неща:  когато  пишем  нещо  на  ръка,  паметта,  която  е  необходима  за  да  се  изписват  букви,
всъщност ви помага да запомните това, което пишете. Ще ви дадем някои статистики след малко.
Това, което чувате, рядко го запомняте добре; рядко го запомняте с точност. Ако го четете, го
запомняте  малко  по-добре.  Ако  го  изговорите,  също  го  запомняте  малко  по-добре.  Ако  го
запишете, го помните даже още малко по-добре. Ако направите всички тези неща и след това
извършите това, което сте си записали, никога няма да го забравите.

Има  връзка  между  нервите  ви  и  невроните  във  вашия  мозък.  Докато  пишете,  това
активира  мозъка  и  докато  мозъкът  ви  е  активен,  това  също  подпомага  писането  ви.  Така  се
получава  един  цикъл,  който  всъщност  ви  помага  да  запомните.  Една  от  опасностите  на
„модерното“ поколение, на „модерното“ време е, че докато пишете на клавиатурата това няма
същия  ефект,  както  ако  го  пишете  на  ръка,  защото  докато  го  пишете  ръчно,  едната  буква
преминава в друга, но когато използвате клавиатурата, всяка буква е независима от другите и
няма връзка между тях.

Тази информация, която сега ви даваме, я събираме от 3-4 години и знаейки всичко това,
изграждаме библейска тренировъчна програма за обновяване на ума, която включва цялата тази
информация. Добрата новина е, че мога да ви гарантирам, че тя ще бъде революционна и ще ви
помогне да пораснете духовно. Лошата новина е, че още не е готова. Всъщност трябва да го кажа
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така – понеже още не е готова, вместо да чакаме да е напълно готова преди да ви я дадем, я
разделяме на по-малки части, които можем по-бързо да ви дадем, за да можете да започнете.

Всяка  част  от  нея  ще трае  7  минути  на ден,  21  дни от  месеца и  след това  ще имате
допълнителни дни за да прегледате. Това ще покрие една тема, една област, в която вашият ум
ще бъде обновен в края на месеца. Следващия месец ще можете да изберете в каква област да
продължите да обновявате ума си. Това по същество ще покрие всички области на библейската
доктрина и библейското практикуване.

Започнете с думите на Исус, защото думите на Исус са нашите команди как да живеем и
ако казваме, че сме ученици на Исус, то трябва да следваме Неговите думи. Когато осъзнах това,
започнахме да изследваме Неговите думи в дълбочина. Ето какво разбрахме и това е програма, с
която започваме. Част от нея е вече готова, а останалата част ще ви предадем възможно най-
скоро. Исус произнесе 3 048 твърдения, които са отбелязани и записани за нас. Можете да си ги
разделите на по 7 твърдения за всяка област (тема). Сега, взимате тези 7 твърдения, например
твърдения на Исус относно вечния живот. Ще има 7 твърдения, които Той е направил.

Ако  вземете  всички  Негови  думи,  можете  да  ги  разделите  на  малки  сектори  от  по  7
твърдения всеки и ще откриете, че за всеки 21 сектора биха паснали в една категория. След това
можете да ги разделите, всъщност да ги подредите в 21 секции, да ги наречем. Нека ви дам
цялостната картина, за да ви помогна да разберете по-лесно. Ако ще използвате Исусовите думи
за да обновите ума си, ще видите. Вече говорихме за медитиране на писанията по 7 пъти на ден и
така всеки ден взимате 7 стиха, разделяте ги на 7 пъти на ден – по един стих за всеки път от тези 7
пъти на ден и можете да правите това в продължение на 21 дни.

Всеки ден – различен сектор от стихове и ще имате 21 дни в един сектор. Това ще покрие 1
месец,  но  има  достатъчно  думи  на  Исус  за  да  покриете  21  месеца.  Ако  ще  следвате  тази
тренировка за обновяване на ума с Исусовите думи, това ще стане 21 месечна програма, почти 2
години само с думите на Исус... 21 месеца, всеки месец по 21 дни ще учите, медитирате върху 7
стиха на ден, така че след края на тези 2 години или 21 месеца, ако сте правили това всеки ден,
вашият ум ще бъде обновен и ще разбирате и ходите в това, което Исус обучаваше.

Исус научи своите ученици за грубо 3-3.5 години, така че те имаха Неговите думи и имаха и
Него за да ги дискутират. Въпреки това, като виждаме техните животи в края на Неговия живот, те
все още не Го бяха разбрали цялостно. Може да си помислите – ако това се случва с тях, каква
надежда има за мен. Отговорът е прост – те не бяха новородени. Вие сте! Вие имате Святия Дух
не просто с вас, но във вас, Чиято работа е да ви напомня всичко, което Исус каза. Вие имате
личен Учител, на Когото е възложено да бъде сигурен, че знаете Неговите думи и ги помните,
което ще рече, че просто трябва да Го приемете според Словото Му и да започнете да прилагате
думите на Исус.

Ще  имате  програмата  на  разположение  възможно  най-скоро.  Понякога  забавянето  е
заради превода от английски на немски, руски, различни езици, но ще стартираме това много
скоро. Има хора, които ми казват как ще можем да пуснем това на пазара, да печелим от това и
как можем да направим списък с абонати (регистрирали се) и да ги накараме да си платят за тази
програма. Обаче имам проблем с това, защото Исус каза: „Даром сте получили, даром давайте“.
И  така  ще  приложим  тази  програма  заедно.  Ще  я  направим  достъпна,  но  ще  трябва  да  се
регистрирате, за да я получите. Не ви караме да се регистрирате, за да ви продадем нещо, но за
да ви я предадем по начина, по който трябва да се направи. Така ще имаме контакт и ако имате
въпроси,  ще  можем  да  ви  отговорим  и  да  ви  помогнем  да  продължите  напред.  Ние  сме
абсолютно отдадени да правим ученици за Исус Христос и така всичко, което правим, е насочено
към това.

Едно нещо сме разбрали – „Работникът заслужава заплатата си“, а аз работя за Бог и Той
също вярва това и затова Той се грижи за мен. Щом мога да отида на следващото място, на което
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е нужно да отида, щом мога да се храня редовно и да помагам и върша нещата, които Бог ме
кара  да  върша,  ние  се  опитваме  да  правим  всичко  безплатно  или  колкото  може  по-евтино.
Правейки  това,  се  надяваме,  че  поставяме  преса  върху  служенията,  които  се  опитват  да  ви
продават,  опитват се да ви изнудват и се опитват просто да измъкват пари от вас.  Ако всеки
християнин прави това, което би трябвало да прави, няма да има нужда от големи количества
пари за  да се  върши служението,  защото голяма част  от  парите,  които се  харчат,  е  за да  се
достигнат хора, които християните би трябвало да достигат, а те не го правят. Затова нашата цел е
да провокираме християните да правят това, което би трябвало да правят и аз вярвам, че ако сте
обучавани чрез Исусовите думи, това е още един начин да бъдете провокирани да правите това,
което би трябвало. А това, което би трябвало да направите сега, е да излезете в почивка. Бог да
ви благослови!

СЕСИЯ 11

Нека се  върнем към ръководството.  Последно от ръководството говорихме за това как
разклоненията  на  „дърветата-памет“  стават  или  по-силни,  или  отслабват.  В  този  смисъл  на
илюстрация като дърво можем да кажем, че колкото по-дълго се фокусираме на дадена мисъл,
спомен  или  информация,  толкова  клоните  на  дървото  по-силно  се  закрепват  за  стъблото  на
дървото. Това означава, че ако само пасивно внимавате на нещо, дори и това нещо да присъства
в паметта ви, ще бъде доста по-трудно да си го спомните. Паметта ще бъде по-скоро вейка (малка
клонка), отколкото клон. И колкото по-дълго тя е оставена без да е извикана, толкова по-вероятно
е тя да бъде изметена от глиалните клетки.

Нека за минутка да поговорим за глиалните клетки. Имате приблизително 50 пъти повече
глиални клетки, отколкото неврони в мозъка си. Това ще рече 50 умножено по 100 трилиона,
което си е доста голямо число. Няма да обсъждаме това число повече. Глиалните клетки също са
и мозъчни „портиери“. Те премахват ненужните остатъци, ненужните парчета информация. За да
могат да си вършат правилно работата, те се нуждаят от различни физически (материални) неща.
Първото нещо – правилно хранене, защото то всъщност помага да се захрани мозъка и помага
всичко да работи по-добре. 

Второто: те имат нужда от точно количество кислород в правилно съотношение. Ако сте
пътували със самолет виждате как някои интелектуални неща стават по-трудно, докато летите.
Имате  лимитирано  време,  в  което  можете  оптимално  да  извършите  интелектуална  работа  в
самолета.  Щом започне  да  се  променя  налягането,  нивото  на  кислород  пада  и  започваш да
мислите различно. Освен това, умишлено се държи определено ниво на кислород, за да бъдете
по-сънливи, защото сънливите хора е по-малко вероятно да предизвикат проблеми. Това е факт.
И дори и да предизвикате проблем, нямате кислород за продължителна енергия.

Нека отново си припомним, говорихме за неврогенезис. Във  2 Коринтяни 4:16 се казва:
„Затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният
всеки  ден  се  подновява.“  И  така  отново,  какво  е  неврогенезис?  Това  е  раждането  на  нови
неврони, които се създават нови всеки ден. Ще кажете „Ама ти вече го каза това“. Да, и ще трябва
да започнете да разбирате, че прилагам принципите на обновяването на ума, дори и по време на
това обучение, така че да кажем нещо и след това да се връщаме периодично към него, за да ви
помогнем да го подсилите във вас.

Малко допълнителна информация. Повечето хора знаят, че Алберт Айнщайн е познат като
гений. Това, което може да не знаят обаче, е че след неговата смърт е направена аутопсия на
мозъка му и за изненада, неговият мозък е тежал по-малко от средното тегло на човешки мозък.
Бил  е  по-малък  от  нормалния  мозък.  Това  обаче,  което  са  забелязали  е,  че  неговият  мозък
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съдържал изключително голямо количество глиални клетки.  Предполага се,  че тези клетки са
давали възможност  на  мозъка  му  да  работи  по-бързо  и  с  по-малко  смущения,  отколкото  на
средно  статистическия  човек.  Така  че  неговият  мозък  не  е  бил нито по-голям,  нито по-умен,
неговият мозък е можел да работи по-бързо и затова да възприема по-бързо информацията и
това е позволявало мозъкът му да работи без противоречаща информация.

Причината за това е свръхголямото количество (брой) глиални клетки. Глиалните клетки
позволяват   информацията  да  бъде  предадена  по-бързо,  което  довежда  до  по-чисто  и  по-
ефикасно действие на мисълта. С повишаването на кислорода и хранителните вещества също е
възможно за Айнщайн да е мислел по-холистично (цялостно) и креативно. Това, което ни се казва
е,  че всеки има приблизително еднакъв брой неврони,  но голямата разлика идва от броя на
глиалните клетки,  а  глиалните клетки всъщност  са  в  корпус  колосума,  по средата свързвайки
двете полукълба на мозъка. Можем да сравним двете страни на мозъка с два града; глиалните
клетки са като магистрали, които свързват тези два града и колкото повече магистрали имате,
толкова по-лесно ще преминава трафика с по-малко задръствания. 

Броят неврони не е всъщност това, което е важно. Това, което истински е важно, са броят
на  глиалните  клетки.  Ако  трябва  да  избирате  между  неврони  и  глиални  клетки,  изберете
глиалните  клетки.  Имам  добра  новина  за  вас  –  всъщност  наистина  можете  да  избирате.
Внимавайте сега!  Едно вълнуващо проучване относно начина на действие на мозъка показва
следното: на неврофизиците сега им е известно, че индивидуалните аспекти на човешкия мозък
могат да бъдат стимулирани за да повишат производителността, като просто решим да подобрим
производителността. Не е ли удивително? Искате да бъдете по-умни? Всичко, което трябва да
направите, е да решите – добре, ще бъда по-умен. И веднага умът ви започва да произвежда
повече. 

Внимавайте  сега!  Вие  решавате  да  повишите  производителността,  като  мислите  и
изговаряте на глас по няколко пъти на ден. По-просто казано: всеки може мислейки и говорейки
да направи себе си по-умен. Малко прилича на Марк 11:23, че ако вярваш, това, което говориш,
ще  го  имаш.  Когато  започнете  да  го  говорите  и  го  решите,  тогава  всъщност  започват  да  се
произвеждат  още  глиални  клетки  и  други  аспекти  във  вашия  мозък.  Мислейки  и  говорейки
всъщност можете да се „изговорите“ по-умен.  Ето защо е толкова важно да внимавате какво
изговаряте към децата, защото това, което повярват за себе си, те ще го мислят, ще го изговарят и
ще го произведат в себе си и това ще работи за всеки – ако кажете достатъчно пъти на някой
човек,  че той е глупав,  в секундата,  в  която той го повярва,  глиалните му клетки започват да
умират. Вероятно също и невроните, защото те се увеличават или намалят до нивото на очакване,
което имаме у себе си.

Ако вярвате, че можете или не можете – и в двата случая сте прави. В крайна сметка,
отново достигаме до това, че науката догонва Библията. Сега за секунди отново да поговорим за
мислите.  Има два  вида  мисли,  както  д-р  Лийф ги  нарича „отровни мисли“  и  „здравословни
мисли“. Отровните мисли са погрешни, неправилни мисли и те произвеждат химични вещества,
които  пречат  на  свободното преминаване  на необходимия електрохимичен  процес  на  вашия
мозък.  Всичко това може да бъде разбито до две неща –  напълно противоположни:  страх  и
любов.  Ако  постоянно  мислите  с  термини на  страх  във  всички нива,  то  постоянно  създавате
отровна среда в  модела на вашия мозък.  Това води до образуването на елементи,  които ще
запушат вашия мозък и той няма да може да функционира правилно.

Казвайки че няма да работи правилно, нямам предвид, че ще станете глупави, а искам да
кажа, че ще започнете да мислите в съответствие с тези мисли, които са отровни. Това е една от
причините,  поради  които  Исус  каза:  „Внимавайте  какво  слушате!“,  защото  един  от  начините
информацията да достига до вас е чрез слушане и както казах, можете да я разделите на „страх“ и
„любов“, „добро“ и „лошо“, „позитивно“ и „негативно“ и така ще започнете да виждате как хора,

48
www.jglm-bg.org

http://www.jglm-bg.org/


Курс „ОБНОВЯВАНЕ НА УМА“, КАРИ БЛЕЙК, Германия‘2017

които по принцип са много умни, започват да мислят негативно и тези мисли ще ги доведат до
негативизъм и разрушителни емоции. Хората, които имат отровни мисли, са склонни да мислят
негативно и това ще доведе до идването на още негативни мисли. 

Отровните мисли са нездравословни мисли. Те карат мозъчните дървета да започнат да
произвеждат  „мъртви  листа“, които  буквално  ще  предизвикат  запушване  и  за  добрите,
здравословни  мисли  става  почти  невъзможно  да  преминават.  Ако  това  се  случва  през  един
определен период от време, начинът им на мислене вече става навик и сега вече духът на техния
ум е също запушен и негативен. Можете да им кажете „Хей, току-що спечели от лотарията“ и
първото нещо, което ще ви кажат, е: „Да, супер, сега ще трябва да плащам големи данъци“. Това е
начинът,  по който мислят.  Те могат да вземат всяка позитивна информация и да я обърнат в
негативна, защото вече по навик виждат само негативната страна.

Здравословните  мисли  правят  точно  обратното.  Здравословните  мисли  всъщност
допринасят за произвеждането и свободното преминаване на нужния електрохимичен процес в
мозъка. Когато използваме отровни мисли, те отключват химични вещества, които произвеждат
отровни  укрепления  в  мозъка,  което  довежда  до  деградиране  на  качеството  на  паметта  и
способността на достъп към нея. Досега не съм имал възможност да го направя, но това ще стане
много  скоро.  Ще направя  едно  завършено  поучение  за  това,  което  наричам  „Физиология  на
греха“. Мога да покажа и библейски и научно духовния, психологически и физически ефект на
греха върху човека.

Ако  вземете,  например,  едно  превозно  средство,  което  би  трябвало  да  е  семеен  лек
автомобил, поставите го на рали писта, карате го с двойно по-висока скорост от нормалната за
него и правите това в един удължен период от време, понеже този автомобил не е бил направен
за рали, той ще започне да се поврежда много бързо. Високата скорост, високата температура ще
започнат да разхлабват частите на автомобила, ще вибрира и ще започне да се разпада. 

Това е много подобно на начина, по който грехът влияе на хората.  Никога не сте били
създавани да ходите в грях. Бяхте създадени да ходите в праведност. Ето защо спасението е нещо
повече от само прощение на греховете ви – спасението е за да се премахнат греховете, за да
нямате  греховен  начин  на  живот,  който  да  предизвиква  вашето  дегенериране,  вибриране  и
разпадане. С две думи – грехът е лош! Никога не сте били създавани да живеете в грях. Трябва да
бягате от него възможно най-бързо. Колкото повече стоите в него, толкова повече тялото ви ще
започне да се разпада.

Живеем  в  паднал  свят  и  затова  дори  от  момента  на  вашето  раждане  започва  едно
естествено дегенериране. Спасението може да противодейства на това, но всъщност излизането
ви от греха е това, което позволява на вашето тяло да започне да функционира по правилния
начин. Помните, че добрите, здравословни мисли донасят добър, здравословен отклик във вашия
мозък.  Всички спомени, произведени от отровни мисли е много вероятно да са изопачени и
неправилни, но когато мислите за Божиите думи, които са били Негови мисли преди да станат
думи, тогава можете да сте сигурни, че мислите със здравословни мисли.

Йоан 6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви
говорил, дух са и живот са.

Притчи  4:20  Сине  мой,  внимавай  на  думите  Ми,  приклони  ухото  си  към  беседите
(говоренето) Ми, 21  Да не  се  отдалечат  от  очите  ти,  пази  ги  дълбоко  в  сърцето  си.  22
защото те са живот за тия, които ги намират и здраве за цялото им тяло. 23  Повече от
всичко друго що пазиш, пази сърцето си (англ.: Пази сърцето си с цялото си усърдие), защото
от него са изворите на живота. 24 Отмахни от себе си опърничави  (англ.: коварни) уста и
отдели от себе си развратени устни.

Божиите мисли стават Неговите думи и Неговите думи са Неговите мисли. Дръжте вашите
мисли на Неговите мисли. Направете Неговите думи ваши думи
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Исая 26:3 Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия Ум, защото на Тебе е уповал  (англ.:
ще опазиш в съвършен мир този, чийто ум е установен върху Тебе, защото той е уповал на Теб).

Филипяни 4:8 Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е
любезно,  що е благодатно – ако има нещо добродетелно,  и ако има нещо похвално,  това
зачитайте (англ.: мислете за тези неща). 

Това, което трябва да запомните е, че ако мислите за тези неща, не можете да мислите за
други неща. Когато Той ни казва за какво да мислим, по някакъв начин Той ни казва и за какво да
не мислим. Казвал съм на хората, когато истински предадох живота си на Бог – бях толкова зает
да върша нещата, които трябваше, че нямах време да върша тези, които и без друго не трябваше
да върша. Мислете за нещата, за които Той ви казва, че трябва да мислите и няма да има нужда
да се безпокоите за негативните, отровни мисли. Така както можете да изберете здравословните
мисли  и  да  говорите  здравословни  думи,  така  също  можете  да  изберете  да  мислите
нездравословни, както  д-р Лийф ги нарича „отровни мисли“ и да говорите нездравословни или
отровни думи. Дали ще изберете здравословни мисли и думи или отровни думи и мисли, ще
подсилвате предишни здравословни или отровни мисли и думи.

Трябва да помним това винаги, когато говорим на други или на себе си. Ако вярвате на
Библията,  то  трябва и  да вярвате,  че  ще имате  това,  което казвате.  Марк  11:23,  разбира  се.
Мислите и думите, които говорите на себе си и другите ще бъдат мярката, с която обратно ще
получите.  Нека ви обясня това.  Когато говорите позитивни,  здравословни думи след като  сте
имали позитивни и здравословни мисли, вие самите ще се издигнете до нивото на вашите думи.
Ще  станете  това,  което  мислите  и  казвате.  Един  мъж  или  жена  е  това,  за  което  е  мислил
продължително. Фактически вие сега сте резултатът от това, което сте мислили и говорили за себе
си. Може да сте повтаряли това, което други са говорили за вас, но докато не сте повярвали това,
което те са казвали,  то не е имало буквално никакъв или почти никакъв ефект върху вас.  Но
веднъж щом сте повярвали това, което те казват, вече думите им имат въздействие. 

Има деца, чиито родители са говорили негативни неща и за двете деца в семейството.
Едното дете решава да повярва това, което казват родителите и ще се превръща в това, което
казват. Другото чува абсолютно същите думи, но решава да не им вярва и доказва, че родителите
са грешали и това е защото никога истински не е повярвало на думите на родителите си. Това
също ви показва, че към вас се връща това, което сеете в другите. Най-често човек става това,
което говори за другите хора, защото тази мисъл е в неговия ум. Друг странен феномен се случва
също поради това, което хората говорят за други хора. Когато постоянно говорите негативно или
говорите отровни и нездравословни думи за друг човек, другият човек ще стане за вас това, което
говорите за него. 

Да кажем, че ходите на църква. Виждали сте някого само 2 пъти, казвали сте му здравей,
той ви е отвръщал здравей и една неделя отивате на църква, виждате този човек и не знаете по
каква причина (вероятно човекът си мисли за нещо или по друга причина) вие казвате „здрасти“,
но  той  не  ви  отвръща.  Може би умът  му е  някъде другаде,  но  вие  си  мислите,  че  го  прави
умишлено. Започвате да говорите колко груб е този човек, че явно той не ви харесва и това е
вероятно, защото той е недружелюбен човек. И започвате да градите във вашия ум какъв е той и
защо прави така. Ще започнете да говорите за него какъв е той. Някой ще спомене нещо за него и
вие  ще  отговорите:  „О,  този  е  много  недружелюбен,  много  странен  човек  е,  бях  толкова
приятелски настроен към него, но той не ми отвърна със същото.“ И другият човек, този, с когото
говорите, може да каже : „О, не, той е много дружелюбен“. „Не, не....с мен не се отнесе добре.“ 

И  ето  какво  странно  нещо  се  получава.  Когато  говорите  това  за  него,  това  всъщност
въздейства на начина, по който той ще действа спрямо вас. Може да стоите в група с други хора,
той може да дойде и да поздрави всички преди вас и без никаква причина да пропусне вас и да
продължи с останалите, без дори да има нещо предвид. Но вие ще отидете и ще кажете: „Видя ли
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го?  Нали  ти  казах!“  И  това  е  защото  всъщност  отвръща на нещата,  които ти  каза,  защото ти
пророкува неговото държание спрямо теб. Някой може да отиде при този човек и да каже: „Не го
ли харесваш?“ и той ще отвърне: „Не, харесвам го, не съм го виждал скоро, но го харесвам“. И той
изобщо не осъзнава как се държи, но законът за сеене и жънене работи и ще жънете това, което
преди това сте посели.

Ще кажете  „Но как  работи  това?“  Понеже всички сме части  от  едно тяло,  всички сме
свързани. Това е един от начините, по който хората се изцеляват. Един от въпросите беше: как да
се  молим  за  хора,  които  са  на  разстояние  от  нас? Разстоянието  няма  значение;  ние  сме
свързани, няма значение къде са тези, за които се молим, всички сме части от тялото Христово.
Неговият Дух ни свързва. Същото е както интернета. Когато изпращате на някого имейл, как го
намирате? Как този имейл достига до него? Защото той има адрес и имейлът си намира пътя до
адреса. Този адрес е ДНК-то на този човек в интернет. В Духа ние всички имаме ДНК-то на Исус.
Понеже ние всички сме свързани, Духът отива там, където е той, намира го. Това работи по същия
начин. Сега ще трябва да ви изпратя в почивка. Да, излезте в почивка и ще продължим по-късно. 

СЕСИЯ 12

Не искам да навлизам в подробности, защото нямам време, но ще ви кажа нещо набързо.
Поради това, че споменах sozo, възникнаха въпроси и ще поясня какъв е проблемът с тези неща.
Никоя  рана  не  зараства  бъркайки  постоянно  в  нея.  Павел  е  много  ясен  в  това  да  забравим
миналото, гледайки напред и да вземем това, което Христос е снабдил и ето го общият проблем,
който се крие не само зад  sozo, но и всичко подобно. Има няколко неща, които не можеш да
направиш. Не можеш да поучаваш за Новото творение и да влизаш в миналото на хора търсейки
проклятия или неща, които са ги наранили. Трябва да правиш едното или другото.  Трябва да
поучаваш за Новото творение, което Павел ни е заповядал, но ако включваш другите неща се
случва следното.

Има два вида скулптори. Старият завет представя Бог като грънчар, който прави гърнета.
За  да  стане  това,  което  иска  да  бъде,  Той  прибавя  глина  към  това,  което  е  започнал.  Бог  е
представен  така  в  Стария  завет,  защото  Той  работи  с  неновородени  хора.  Затова  и  законът
казваше: не прави това, не прави онова. Законът поправяше обърканите хора.

Днес Бог е друг скулптор. Днес Бог е нещо като Микеланджело. Вместо да прибавя глина
към тези места, където липсва, Бог взима мраморен блок и започва да отчуква. Когато видели
великата статуя на Микеланджело, била красива и перфектна, тогава го попитали: „Как направи
това от мраморния блок?“ Отговорът му бил прост: „Виждам статуята и отчуквам всико, което не е
статуята“.

Това описва Бог в Новия завет. Ние сме мраморният блок; Бог слага Христос в нас, така би
искал  да  ни  види  и  започва  да  отчуква  всичко,  което  не  е  Христос.  Грешката,  която  правят
модерните “християни”, е че се опитват да поправят повалени хора. Никъде в Библията не пише,
че Бог ще те поправи, когато си повален. Бог ти заповядва да умреш за да станеш нов човек. Това
означава, че трябва да обновиш ума си спрямо Словото. Но започвайки от позицията на ново
създание, а не на старо създание, което иска да се поправи, трябва да осъзнаете, че Бог има само
един  начин  да  прави  неща  –  Неговият  начин  е  Библията.  Всичко  друго  е  човешко.  Това  е
разликата между Sozo и подобни.

Ще  добавя  още  нещо.  Казах,  че  Мариан  Уилямсън  е  най-известната  личност,  която
подкрепя „Курс за чудеса“. А най-добрият начин да разбереш кое какво е, е да разбереш кой го
подкрепя или рекламира. Мариан Уилямсън е вещица на Новата епоха (New age). Това е първото
нещо. А относно книгата и учението й, тя няма автор или не се споменава. Все пак е имало жена,
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която е написала неща,  които е чула като  вътрешен глас  и  си е  мислила,  че  това е  Исус,  но
определено  е  бил  дух.  Самата  книга  е  била  продължително  отхвърляна  поради  копията  и
дописванията, които са се правили много години. Но най-голямата продажба на книгата била
през  1992  г.,  когато  Мариан  Уилямсън  отишла  при  Опра  Уинфри  и  рекламирала  книгата.
Препоръчвам ви да стоите настрана от всичко, което Опра подкрепя. Тя не вярва в библейския
Бог.  Тя  вярва  в  Гая,  което  е  идолопоклонство  и  тя  подкрепя  всичко,  което  заобикаля
християнството. Поради това я нарекох „фалшификата на Евангелието“.

Павел каза,  че  ако някой дойде да проповядва друг  Исус,  друго  благовестие,  да  бъде
проклет и не го приемайте. И като съвет: трябва да сте готови бързо да отхвърлите нещо, в което
има нещо гнило. Има много неща, които изучавах и практикувах в младите ми години, посветих
голяма част от живота си, но тогава, когато забелязах, че противоречи на Библията, веднага го
пуснах, защото не си заслужава да наскърбявам Исус с това.

Имаше въпрос, в който се питаше: не преподаваш ли същото, което го пише в книгата? Ако
това е вярно, книгата не ти трябва, защото това, което аз преподавам, идва от Библията. Това
опростява нещата.  Хвани се  за  Библията  –  безопасна  е.  Няма да  се  страхуваш от  свръхдоза.
Единственият  стремеж  е  да  я  държиш  чиста.  Вече  съм  го  казал,  но  ще  го  повторя:  един  от
проблемите е, че всичките тези неща те карат да се оттеглиш от простотата, която е в Христос. И
не говоря само за “Курса за чудеса”, но и всички други. За да станеш учител, за да станеш експерт
обикновено  струва  пари  и  за  да  се  издигаш  в  по-високи  нива  струва  пари.  Това  е  първото
предупреждение. 

Всичко, което казва „дай ми пари за да те въведа във велики тайни“ е Нова епоха/New age.
Исус не го правеше. Ние опростяваме посланието, поддържаме го просто, защото всяко дете би
трябвало да разбира благата вест. Затова казах, че този курс е най-научният, който някога сме
правили. Можехме да намалим времето на семинара на един ден. Можехме да оставим науката.
Можех да ви  кажа местата,  където  се  споменава размишляване,  как  да размишлявате  върху
Библията, как да изповядвате Божието слово. Можехме да ви разведем из тези стихове и пасажи,
да ви накарам да станете и практикувате; всичко това за един ден.

Проблемът е, че щяхте да видите само практическата част, без да знаете основата и как
науката го подкрепя. На мен лично не ми трябва науката. Ако Библията ми казва да размишлявам
върху Словото, ще го правя. Ако ми казва да изповядвам Божието слово, ще го правя. Ако ми
казва да вярвам, ще вярвам. Дори и ако не го разбирам и знам, че ако отворя тази книга ще има
нещо, което не разбирам. Затова свикнах да казвам на Бог: „Ще го прочета и ще го вярвам. Дори
и ако не го разбирам, ще го вярвам. И поради тази причина ще очаквам Духа Ти да ми го обясни.
И ако трябва да го разбера, очаквам да го обясниш“.

Въпреки това науката е интересна. На някои хора им трябва, но на мен не. На мен ми
харесва,  че  съвпадат.  Ако  стоях  пред  вас  и  казвах  колко  сте  умни,  много  от  вас  нямаше  да
повярват. Но ако ви кажа колко неврони имате, бих могъл да ви убедя, че можете да оперирате с
Христов ум. Споделям тази наука за ваше предимство, а по принцип трябва да ви казвам: „Само
вярвайте“,  но  имам  чувството,  че  повечето  от  вас  ще бъдат  разочаровани.  Ако стоя  тук  и  за
няколко минути повтарям: Само вярвайте, ако кажа: Само вярвайте – приключваме. Ако имате
въпроси, ми напишете имейл и ви уверявам, че ще имам кофи пълни с въпроси.

Какво означава да вярвяш, как да разбера, че вярвам, как да разбера дали съм в неверие –
това щяха да са въпросите, а аз цитирах само Исус. Затова има причина да правим тези неща, но
помнете: това, което е истина, го казва Библията. Това, което трябва да направим, е да повярваме
на Словото. Ако работите с човек, който се бори с даден проблем, няма да му помогнете, ако
кажете на дявола колко неврони имат хората. Ще помогнете, ако знаете, че можете да му кажете:
„Излез!“ и ще ви се подчини. Ние можем да обясним как хората се изцеляват, полагайки им ръце,
механизма какво се случва и как става, но това не ви трябва за да се случи и в по-големия случай
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хората не искат да го знаят. Защото е толкова просто и те не могат да го повярват.
Интересно е, че колкото по-сложно правите нещо, толкова повече хора ще ви повярват, но

Исус  го  направи  просто  –  проповядвай  блоговестието,  изцелявай  болните,  изгонвай  демони,
даром сте приели,  даром давайте.  А какво правим ние: винаги ли е Божията воля да бъдеш
изцелен; а  случаите, когато не е волята Му да бъдеш изцелен; ами ако Бог иска да научи някого
на нещо; ами ако има грях в живота им; ами ако има нещо в миналото на семейството му. Исус
каза: „Изцелявай болните“. Точка. Какво означава това? Дори и да е имало нещо в миналото му,
няма значение.  Настоящето на Исус  е  по-силно от  миналото на някого  и  ако смяташ,  че  Бог
използва болести  да научи някого  на  нещо,  когато  Библията  казва,  че  Святият  Дух  е  нашият
учител,  приписвате  делата  на  дявола  към  Святия  Дух.  Това  е  много  близко  до  това,  което
фарисеите  направиха,  каквото  Исус  каза,  че  е  непростим  грях.  Невероятно  е  колко  близки
взимоотношения може да имаме с Бог. Проблемът е обаче е, че си позволяваме да го мислим за
приятеля ни отгоре. Говорим за това, че сме едно с Него, приятели на Бог и колкото повече го
опознавате,  толкова повече се изгражда дисреспект (неуважение).  Изведнъж губим респект и
забравяме, че независимо колко ни обича, Той все още е Бог и трябва да разберем, че той е Бог, а
ние не сме. 

Когато наистина разбереш факта, че Той стана плът, отиде на кръста вместо нас и понесе
срама,  ще  те  накара  да  Го  обичаш  още  повече.  Това  са  причините  да  държа  нещата  да  се
поддържат прости, чисти и в съгласие с Библията. И запомнете: само един Исус, само един Отец,
само  един  Свят  дух.  Има  дявол  с  много  демони,  които  са  като  терористите;  за  да  ни  пази
правителството  полицията  трябва  да  е  постоянно  нащрек  и  една  малка  грешка  може  да
предизвика  трагедия.  Терористите  се  опитват  всеки  ден  да  пробият,  а  правителството  и
отговорните за безопасността ни трябва всеки ден да постигнат успех. Същото е и при нас. 

Бог ни е казал как ще сме защитени, но има много нечисти духове и най-различни неща,
които се опитват да те оттеглят и отделят. Но има само един начин; не 25, а 1 начин. Този начин е
чрез Исус и каквото ни е заповядал в Бибилията, трябва да сте наблюдателни, защото има враг,
който се опитва да ви унищожи. Той живее за деня, в който ще направите грешка, за да унищожи
теб, семейството, призванието и свидетелството ти. Така че само една грешка може да промени
живота и вечността ти. 

Това  го  виждаме  в  Библията.  Има  хора,  които  смятат,  че  са  непобедими,  но  все  пак
виждаме колко победими са били. Самсон се смяташе за непобедим и видяхме как си свали
гарда. Давид се смяташе за непобедим и една грешна стъпка промени живота и завещанието му
завинаги. Ако познавахте Давид, щяхте да знаете две неща за него – Голиат и Витсавее. Голиат
беше най-голямата му победа, а Витсавее най-голямата му грешка и поради причината, че Давид
реши да остане в  двореца вместо да воюва с  войниците си,  направи най-голямата грешка в
живота си.  Той е бил мъж на вярата, мъж по Божието сърце. Една вечер, когато бе на място,
където  не  трябаше  да  бъде,  той  вче  решение,  което  му  струваше  да  стане  убиец,  лъжец  и
прелюбодеец.  Всичко  това,  защото  предпочете  удобството  на  двореца  вместо  трудността  в
битката. 

Същото се случва и днес, всеки ден, защото може да сме царе и свещеници пред Бог, Той е
Цар на царете и Господ на господарите, а ние сме царете и господарите, над които Той владее, но
повечето се опитват да придобият комфортен замък вместо да живеят посред битката. Избирайте
трудния пред лесния начин, дори и трудният път да не е пътят, който Бог е искал да извървиш. Бог
ще почете вярата ви в него, поемайки по трудния път. Това е начинът на живот, който трябва да
изградите. Трудният път винаги е по-благословен от лесния. Дяволът ще ви изкушава чрез хора
като ви предложат нещо, за да разбере колко струваш, с какво може да ви купи, може ли да ви
купи с пари, може ли да ви купи със слава, с какво може да ви купи, какво струвате. 

И ще ви кажа, че ако не искате да имате цена, има само един път — умрете! Умрете за
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мнението  на  хора!  Колкото  трябва  да  умрете  за  критериите,  толкова  и  за  комплиментите.
Мъртвият не отговаря нито на едното, нито на другото. Дяволът ще ви критикува и ще чака да
отговорите. Ако това не подейства и ще чака да отговори на похвалите му. Трябва да разберете:
без значение кои сте, единственото добро във вас е Исус. Това е единственото! Без Него сте нищо
повече от боклук. Това е. Много е просто. Когато някой ви потупа по рамото и ви каже колко сте
велик, трябва веднага да отпратите славата към Бог, защото знаете, че всичкото добро, което сте
сторили, Го е извършил Той и единствената ви цел е да отдадете цялата слава, хвала и наградите
на Исус,  защото всичко останало скоро ще изчезне –  хората,  които ви  пляскат  и  хвалят  една
седмица, на следващата ще викат: разпни го. 

Това означава, че само Неговото мнение важи, не мнението на другите. Ние сме просто
добри воини, които издържат трудностите, за да донесем благовестието на умиращите. Знам, че
този семинар е важен, защото е катализаторът да промени живота ви, но не ми харесва, че това е
единственият семинар, в който преподавам, в който става въпрос почти само за нас. Става въпрос
само за теб – как да бъдеш по-добър, как да обновиш ума си, как да промениш живота си. Не
обичам  да  преподавам  така,  защото  така  или  иначе  вече  това  се  учи  в  църквата;  някакво
спомагащо Евангелие за това как да бъде по-добър човек или как да бъдеш служител на месеца,
помагащо ти да напреднеш в живота. Не харесвам да преподавам в тази област, защото само
това чувате и не искам никой да обърка целта на този семинар.

Целта на семинара е да обновите ума си, за да ходите в Христовия ум. Нека Христовият ум
бъде във вас! Приемете образ на слуга и дори Бог да е направил велики неща, вие разбирате, че
искате да Му предадете живота си. Това е целта на семинара. Не за да спите по-добре нощем, не
за да правите повече пари, не за да имате по-добри неща, но за да бъдете по-добри воини за
Исус Христос. Амин!

Очевидно няма да покрием материала на тази страница,  защото е  почти  време да ви
освободя, но искам да ви обясня нещо следващите няколко минути. Ето до какво заключение сме
стигнали. Много хора искат да учат това,  което преподаваме, за да го приложат в живота си.
Затова и го преподавам, за да го приложат. Но заключихме, че хората също трябва да знаят какво
да направят, за да се задейства това,  защото семинарът не е това,  което го задейства. Когато
обучавахме хора  в  Божествено  изцеление,  много  хора  искаха да практикуват,  но  не  мога  да
остана толкова дълго, за да помогна на всички да го приложат. Мога да им помогна да започнат,
но не и да ги напътствам стъпка по стъпка. Хората казват, че искат да продължат да се учат и да го
правят. Тогава се молих и казах: „Боже, какво е решението?“ И Той ни показа как да направим
отбори от хора, които ще се срещат изучавайки Божието слово в областта на служение към хора и
докато изучават също и да излизат в общността си и да служат на хора.

Започнахме да говорим за  това,  за  да  видим дали хората  искат  това.  Реакцията  беше
изумителна. Сега вече имаме отбори по целя свят. По-голямата част от тях пращат свидетелства за
изцеления, освобождения, дори и за възкресения, защото са отбор, който работи заедно. Те си
помагат, учат се. Наричаме ги  Отбори на живота, защото животът, в който сте призовани да
живеете,  е  прекалено голям,  за  да  го  живеете сами.  Това изисква отборна работа:  да  учите,
растете и минавате през обучението, което преподаваме. Този семинар всъщност е организиран
от няколко отбора, което показва какво може да направи един отбор и той може да промени град
с благовестието. Това е целта, не само да се съберете, изучавате и да бъдете клуб „Благослови
ме”, но да бъдете група, която да се обучава, издигайки Исус и да спечели общността си за Исус.
Те започват да изучават, но също така и прилагат Словото – как да послужиш на болен, как да се
молиш за общността си и за отбора си. Говорим за истинско християнство изживяно в събрание,
където  хора  се  събират,  учат  и  излизат,  учат  да  практикуват  дарбите  си  и  продължават  да
обучават и печелят хора.

Преди хората искаха да имат учебна програма. За известно време бях против, но докато се
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молех, Бог започна да ни показва неща – как да правим ученици, защото това ни е заповядано да
правим; не да отидем по целия всят и да многословим, но да правим ученици. Сега вече знаем
как  да  го  правим,  чрез  помощта  на  Святия  Дух.  В  последните  3  седмици  бяхме  в  Европа,  в
различни държави и само от това пътуване се основаха 100 отбора. Съживления стават заради
отборите на живота.  Полша и Русия са двете места,  откъдето получавам редовни доклади за
съживление. Всичко заради две жени: чуха обучението, задържаха го чисто и го приложиха и
започна  да  се  разраства.  Сега  се  основават  отбори  и  няма  ден,  в  който  да  не  получавам
свидетелства от хора, които са част от отбор. Бебете и деца, които би трябвало да са мъртви, са
живи заради учението и хората, които са искали да го приложат. Затова започнахме да правим
учебна програма,  която  ще помага  да води,  поправя  и  подпомага  растежа.  Имаме страхотен
отбор тук, в Германия; лидери, чрез които Бог се движи тук в Германия. Има отбор на живота в
Берлин, който ме покани да отида при тях, за да постигнем това, което направихме. 

Отборите  на  живота  са  всъщност  силата  зад  това  Божие  дело,  но  и  на  следващото.
Сегашното Божие дело започна около 2000-та година. Започна почти незабелязано, нещо като
цунами под водата – където не се вижда, се образува земетръс.  Това предизвиква вълна, която
става по-голяма и по-силна и когато вече е видима, няма спиране и това е движението, което
започна около 2000-та година. Сега вече е видимо и няма спиране и е движение, което се нарича
“Движението  на  светиите”.  Не  е  пророческото  движение,  не  е  апостолското  движение,  а
движението  на  светиите.  Защото  са  индивидуални,  всекидневни  светци/християни,  които  са
причината  движението  да  върви  напред.  Индивидуални,  не  апостоли,  пророци,  нито  пък
големите имена. 

Божието  дело,  което  виждаме  сега,  е  движение  на  Божиите  хора,  при  което
всекидневните християни служат с изцеление и силата на Исус на улицата всеки ден, не само
неделя, не само в някакъв голям колизей, а всекидневно вярващи, които живеят живота си със
силата, която я подкрепя. 

Отборите  на живота са  светлини,  които се  движат  в  градове и държави.  Едно от  най-
големите чудеса на Исус бе извършено, когато Му дадоха най-малкото нещо. Това, което започва
като малко, ще се превърне в голямо нещо заради благословението на Исус, което е на него. На
всеки  500  години  има  промяна  в  християнството.  Преди  500  години  Мартин  Лутер  причини
промяната, но следващата промяна, която започва точно сега няма да се причини от едно име;
дори и да има име ще е името на Исус. Не името на човек, а вярващи, които ще полагат ръце на
болните, възкресяват мъртвите и изпълняват Божията воля. Те няма да го правят само, когато ги
снимат за Youtube и когато хората кажат: Уау, как го направи? Изцелен съм, как се казваш? Тези
светии ще кажат: Моето име не е важно, защото Исус е, който те е изцелил.

Целта на тези отбори не е реклама и пари; нищо от сорта. Целта е да обучат светиите за да
могат  да  служат.  Петкратното  служение  е  налице,  за  да  екипира  и  изгради.  Казвам  ви  това,
защото  навсякъде,  където  отида,  виждам  полза  от  отборите  на  живота  и  ако  искате  да
продължите този вид обучения с изцеления, новото създание, обновяването на ума, ви каня да
станете част от отбор или да основете един. Повечето от вас си мислят: „Не мога да направя това
нещо“. Вече ви казах колко сте умни. Повярвай, ти можеш, защото Исус иска да го направи чрез
теб. Не ви карам да се запишете сега,  но ви питам за моя полза – колко от вас са заинтересовани
в тези отбори. Амин! Това показва, че желаете да сте употребени от Бог, да помогнете на някой
друг, освен на себе си. Това е сърцето, духа и умът на Христос. 

Ще ви помоля да направите още нещо; ще отнеме само секунда. Ако сте заинтересовани в
информация за отборите на живота, ще ви помоля да напишете на лист името си, имейла си и
къде живеете. Това е; напишете го, а ние ще съберем листчетата и ще се свъжем с вас за повече
информация.  Няма да ставате  част  от  нещо;  просто ще получите  информация,  така  че  имате
време да пишете и ние ще съберем, защото искаме да се свържем с вас и да ви помогнем. Ние
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желаем  да  обучаваме  и  екипираме  и  ви  обещавам  следното:  в  следващите  години хора  ще
говорят  за  Божието  дело,  което  започна  сега,  а  вие  ще  можете  да  кажете:  „Бях  там,  когато
започна,  включих  се  още  от  началото“  и  ще  можете  да  споделяте  свидетелства  от  началния
период.

Всеки харесва свидетелствата от началния период на Петдесятница. Това ще е още по-
забавно. Ще научите много и ще правите много неща. Ще има да разказвате истории на децата и
внучетата и  ще говорим дълго за това нещо.  Готови ли сте?  Ето какво искам да направите –
подайте ги към вътрешните сектори; ние ще вземем кофички да ги съберем и когато стигнат края,
ги дръжте във въздуха. Благодаря! Искам да ви кажа, че немският отбор е един от най-ефикасните
отбори, които имаме. Със сигурност не сте учудени, така че те ще се свъжат с вас и ще ви намерят
подходящ отбор. 

Слушайте, не очаквам от вас да ми пляскате. Не търся това нещо. Не знам как иначе ще
реагирате, но искам да знаете, че не това е целта ми, но искам да знаете, че до тези два дена
имаме още един и утре ще навлезем повече в практическата част.   Нека ви попитам:  досега
научихте ли нещо и заслужаваше ли си времето да дойдете и чуете това? Искаме да растете и да
сте  всичко,  за  което Бог  ви  е  предназаначил.  Благодаря ви за вниманието и усилията,  които
вложихте да сте тук! Бог да ви благослови, до утре!

СЕСИЯ 13

Здравейте на всички! Добро утро! Работя върху немския :)
Имаме няколко въпроси. Ще отговоря на повечето следобяда и вечерта. Имаме за цел да

покрием материала, но ще отговоря на тези, защото са важни. Става въпрос за сърцевината на
християнството. Това показва как благовестието и служенията са отслабнали. Казва се: „Искам да
ви задам въпрос. Преди да кажете, че Исус казва да вземем кръста си, да го последваме и да се
отречем, ако Бог те призове да се преместиш някъде или пътуваш, а жена ти е против, какво би
направил?“ И втората част е: „Казва се: първо Бог, после семейство и тогава служение. Вярно
или грешно, какъв е библейският отговор?“

Имаме и друг, в който се пита: „Ако има различия в призванието на съпруга и съпругата,
кое има повече авторитет?“ Трябва да се върнем към това, което Исус каза. Първата заповед:
обичай Бог с цялото си сърце, ум, душа и сила. Обичай ближния като себе си, прави му това,
което ти би искал за себе си. Да обичаш Бог е на първо място. Бог е приоритет № 1. Когато се
запознах с жена ми и й предложих брак, й казах, че Бог има план за живота ми, но не знаех какъв
е. Бях посветен на Бог още от дете. Преди да се оженим й казах, че Бог винаги ще е на първо
място в живота ми. Казах й, че ще отида, където Бог ме прати и всеки път, когато Бог ми каже да
тръгвам, дори и тя да не тръгне, аз пак ще тръгна. В този случай няма аз да я напусна, а тя ще
откаже да последва Бог. Тази година е нашата 40-та годишнина и тя ме е последвала навсякъде
по света. Сега вече ме пуска да пътувам сам. Имаме 4 внука, които трябва да бави. В крайна
сметка някой трябва да е на рождените им дни.

Последните 3 години бях в други държави на нейния рожден ден. Тази година ще бъде
първият й рожден ден от 4 години, на който ще присъствам. Виждал съм много жени, които не
искат  мъжете  им  да  започнат  служение.  Чувал  съм  за  мисионери,  които  не  отиват  на
мисионерското поле, защото жените им не ги пускат, въпреки че Божието призвание към мъжа е
било очевидно. Винаги, когато съм виждал това, двойката се разделя в рамките на от 3 до 5
години и заради това той не може да изпълни призванието си в църквата.  Но ако избере да
последва нея, а не Бог, той би се отказал от призванието си. Колкото до съпруга и съпругата, които
имат различно призвание, ако сте женени и двамата следвате призванието, което Бог има за вас,
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би трябвало да се допълвате. Много си мислят, че са призовани към дадено служение, но Бог не
ги е призовал към това. Имаме много служения в църквата, които Бог никога не е нареждал да
има. Обърнали сме всичко в служение и се опитваме да се изравним с други служения. Трябва да
разберете, че ако двама човека са призвани и женени, призванието им ще работи заедно.

Идва ред на въпроса:  „Първо Бог,  после семейство и тогава служение“.  Ако можеш да
отделиш Бог от служението си, то не е истинско,  защото първото нещо в служението е да си
покорен на Бог. Това не може да се разделя и ако можеш да оставиш служението си, го направи,
защото  не  е  призванието  ти,  така  или  иначе.  Призваният  човек  не  може  да  се  откаже  от
служението си; то гори в него,  докато го изпълни. Жени, повярвайте ми, че не искате съпруг,
който се чувства подтиснат от вас и не може да изпълни това, което Бог го призовава. В него
бързо ще се надигне негодувание против вас и всичко това няма да свърши добре.

Вижте, ние бързо правим заключението, че Бог е събрал двама човека, когато се оженят.
Да избереш грешния партньор е може би най-разрушаващото нещо, което можеш да направиш.
Джон  Уесли не  е  позволявал  на мъжете  от  служението  му да се  женят,  освен ако  хората  от
служението му са съгласни. Защото не става въпрос за твоето доволство на земята, а става въпрос
за служението ти, което въздейства върху вечната съдба на хора. Това е изключително важно.
Причината да сме подредили в църквата Бог, семейство и служение е, защото се опитваме да
изградим в църквата социално-семейна приемлива среда и сме по-заинтересовани в това да
изградим семейна среда от това да достигнем света.

Пропуснах раждането на няколко мои внучета поради това,  че  пътувах и  проповядвах.
Семейството  ми  не  беше мого  радостно,  но  разбираха,  когато  им  обясних,  че  когато  децата
пораснат  и  не  ме  видят  на  снимките,  те  ще  знаят,  че  съм  бил  някъде  да  проповядвам
благовестието. Планувам да говоря с внуците си за в бъдеще. Ще им обясня, че не са по-важни от
благовестието  и  че  правих  каквото  е  по-важно.  Заради  това  те  ще  видят  важността  на
благовестието и едно от най-лошите неща, които мога да направя, е да изляза от полето, за да
присъствам на раждането им. Християнството слага вече почти всичко пред служението. На всеки
почивен ден, всеки си почива от Бог. Те обръщат внимание на всичко друго и слагат Бог в заден
план, докато не свършат почивните дни.

Имаше един служител и съпругата му, които искаха да се включат в служението ни. Той
беше  млад  и  имаше  изключителни  качества  на  благовестител.  Те  искаха  да  се  включат  в
служението ни и за това се срещнахме и обядвахме. Забелязах, че имаше проблем, защото тя
говореше  повече  от  него.  Тя  започна  да  казва  какви  са  им  изискванията.  Бяхме  мъжа  със
съпругата си и аз с моята съпруга на масата в публично заведение. И жена му каза: „Той трябва да
си е вкъщи в почивните дни и на Коледа,  Великден, защото това е семейното ни време и се
нуждаем от  него“.  И  тя  продължаваше да  изисква,  а  аз  ставах  все  по-разстроен и изнервен.
Слушайки жена ми забеляза това,  затова се  протегна и хвана ръката ми.  Започна да потупва
ръката ми. Тя забелязваше, че ставах все по-недоволен и изнервен. В крайна сметка прекъснах
жената и казах: „Докато ти си стоиш вкъщи и си почиваш от Бог, покланяйки се на дърво и всички
неща, които можеш да събереш около него, докато ти си почиваш, ракът не си почива. Хората все
още умират, нуждаят се от помощ. Докато ти си седиш и се наслаждаваш на празничната музика,
моят  телефон  звъни  около  100  пъти  в  деня,  но  ти  отиди  и  върши  твоите  религиозни  неща.
Направи си бяла къща с малка оградка и съм сигурен, че има много църкви, които ще харесат теб
и съпруга ти. Но не се залъгвайте: вие няма да сте в служение, защото служението означава да
служиш. Да служиш на Бог, да служиш на хора. Изисква да умреш за себе си. Така че правете
каквото си правите, но като благовестители трябва да пренебрегнете чувствата си, желанията си и
да  правите  това,  което  трябва  да  се  свърши.  Докато  не  сте  готови  да  го  направите,  не  се
свързвайте с мен“.

След около 3 месеца младият мъж се обади и каза: „Разреших проблема. Може ли да
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дойда с теб на следващото ти пътуване?“ Мястото се намираше на около 5 часа от тях и аз казах:
Да. Той попита: „Може ли жена ми да дойде?“ Обикновено имаме отделни стаи и казах „Не“. Той
попита: „Защо не?“ Казах: „Ще те разсейва“. Той отговори: „Не и мен“; „Не говорих за теб, а ще
разсейва мен, защото ще мисля за това, каквото бих искал да й кажа. Затова не може да дойде“.
Той каза: „Добре, тя няма да дойде“. Тръгнахме. Цял ден обучавах. Върнах се в хотела и тя беше
там.  Чух ги  как спорят през стената,  как  никой не може да й каже, че  не може да дойде на
пътуването. Отидох на рецепцията и им казах да премахнат от сметката ми тяхната стая. Уведомих
ги, че няма да я платя. Отидох на тяхната врата, почуках и тя отвори вратата. Казах: „Супер, точно
с теб исках да говоря. Явно ти си тази, която взима решенията в семейството“. Тя беше шокирана.
Казах: „Кажи на съпруга си, че имате 15 мин. Събирайте си багажа и си отивайте вкъщи. Стаята ви
вече не е платена и не сте добре дошли на тези събрания. Той няма да пътува с мен никога
повече, защото семейният му живот не е наред“.

Затова ги изпратих. Не бях чувал за тях няколко години. Сега работи в малка фирма за
самолети,  но  няма служение.  Той  не  е  в  служение,  защото  тя  го  провали  и  той  се  провали,
оженвайки  се  за  грешния  човек.  Ще  призная:  радвам  се,  че  са  оженени,  защото  синът  ми
излизаше с нея преди те да се оженят. Нямаше да е благословение за семеството ни. Трябва да
разберем:  няма  по-важно  нещо  от  благовестието.  Ако  можете  да  оставите  на  страна
благовестието си, значи не е Благовестието. Трябва да благовестваме. Исус бе много ясен: който
си сложи ръката на плуга и след това погледне назад, не е подходящ за Царството. Един искаше
да  го  последва,  но  каза:  Нека  първо  погреба  баща  си.  Исус  отговори:  Остави  мъртвите  да
погребват  своите  мъртъвци,  а  ти  отиди  и  благовествай.  Това  са  стихове,  които  не  чуваме  в
типичните  семейни  църкви.  Затова  повечето  деца  не  влизат  в  служение  и  предпочитат  да
завършат висшето, за да си осигурят добър живот, докато сектите обучават децата си, за да ги
въведат в тяхното “служение”. Всеки млад мормон отива 2 години на мисионерското поле. Това е
очаквано от него. Те паузират живота си, защото настояват детето им да следва тяхната вяра, а
ние християните сме прекалено заети да напредваме. 

Ако исках да имам удобно служение и да стана богат, щях да го постигна ей така. Можех
да последвам старата пътека на служението. Въпреки това последвахме пътеката,  която Бог е
поставил за нас. Трябва да запомним на кого служим и че това не е религиозно хоби. Отивайте на
църква за да се обучите, а не за да успокоят мозъка ви за следващата седмица. Надявам се да
съм отговорил на въпросите ви.  Вече знаете каква позиция имаме и се  надявам да сте  чули
цитираните стихове.  Не намирам стихове,  които говорят за семейни църкви,  но чета за хора,
които са готови да станат мъченици, знаейки,  че следването на Христос означава да загубиш
всичко. Въпреки че това не е всекидневната ни реалност, трябва да живеем така. Това може да
стане реалност, дори и през нощта.

Сега: страница 48; говорим за повтарянето и как подпомага да обновите ума си. Както се
казва: повтарянето е майката на познанието. Това е вярно. Всеки път, когато нещо се повтори,
изниква  стар  спомен,  при  който  новото  се  добавя  и  става  нов  спомен.  Точно  както  при
компютъра: можете да видите файл, който не сте отваряли от години. Трябва да скролвате доста
надолу, докато го намерите, но когато го намерите, можете да го оставите непроменен. Но когато
го кликнете и отворите, той се качва на върха и става пръв в последно посетени файлове. Същото
е и със спомените ви. Имате спомени, към които можете да се върнете и оттогава те вече са
пресни. Можете да се върнете към хубав спомен и да си помислите за него, прибавяйки гнила
мисъл към него и споменът ще стане лош, въпреки че първият е бил хубав. Затова трябва да
мислим хубави, а не лоши мисли.

Трябва да запомним едно за Павел. Той е бил гонител на църквата и е правил ужасни неща
на християните. Очевидно е имал спомени, които не са били добри. Въпреки това по-късно казва:
Не сме навредили на никого.  Но все пак го беше направил в миналите години. Въпреки това
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казва,  че  не го е  направил,  защото сега той е  ново създание и сега може да говори за това
свидетелствайки. И сега не е лоша мисъл, но добра. Той си спомняше кой е и откъде е дошъл, но
си го спомня от перспективата,  че е било добро,  защото Бог го е променил.  Той можеше да
говори за това, без да се страхува от това, че е лоша мисъл. Така че можете да промените лоша
мисъл в добра. Важното е, когато изникне спомен да го погледнете през очите на словото и да
промените лошия спомен в добър спомен.

Повтарянето  е добър процес на пренавиване на мозъчната верига. При всяко повтаряне
създавате по-силен спомен.  Колкото повече си мислите или изговяряте нещо, толкова повече
това става навик. Това е основата за изповядването на Божието слово. Учудвам се колко много
хора са против изповядването на Божието слово. А какво трябва да изповядваш – вярата идва
чрез слушане на Божието слово. Какво мислите, че идва от словото на дявола, което много често
е човешко слово. Трябва да запомните, че е важно да размишлявате, изговяряте и да си мислите
за Божието слово през цялото време. Винаги сме си мислили за думата крепост по негативен
начин и обикновено е негативна,  но  технически крепостта може да бъде позитивна мислена
конструкция,  която  сте  построили  нарочно.  Това,  в  което  най-много  вярваме,  е  крепост,
независимо  дали  е  правилно  или  грешно.  Затова  осигурете  основите  ви  да  са  истински  и
здравословни.

Светът  вярва,  че  християните  са  луди,  защото  говорят  постоянно  словото,  но  с  радост
приемат мантрите, позитивното мислене и т.н. Повтарянето е главният ключ за обновяването на
ума и колкото повече се практикува, толкова по-добре. През последните 30 години съм изградил
навик  преди  да  си  легна  да  чета  Библията  или  някоя  духовна  книга,  за  да  съм  сигурен,  че
заспивам с духовни мисли. Това е станало толкова силен навик, че е почти невъзможно да заспя
без да съм чел. В тези 30 години сигурно по-малко от дузина пъти съм си лягал без да прочета
нещо.  Библията  всъщност  говори  за  това  да  се  пристрастим  към  Словото.  Това  е  добро
пристрастяване.

Сега  ще  разгледаме  фокуса  и  след  това  ще  имаме  почивка.  Друг  важен  начин  за
обновяването на ума е фокусът. Споменахме го вече, но си заслужава повтарянето. Фокусирането
е да насочиш вниманието си върху едно нещо, докато всичко друго се измества. Фокусирането
позволява  концентриране.  Когато  започнахме  библиейското  си  училище,  знаех  голямото
значение на фокусирането и оформих курсовете така, че студентите да могат да се занимават
само с една тема,  за да могат да се концентрират в  тази сфера.  Знаех,  че правейки това ще
започнат откровения от третия ден. Повечето училища ще ви преподават 8 курса наведнъж. В
един ден ще преминете през 3  предмета с  много други теми.  Това,  което се случва,  е  че  не
можете да се концентрирате и задълбочите; следователно ще ви отнема повече време за да го
научите. Затова то се състои от 9 месеца или повече и ви задължава да скачате от едно нещо на
друго.

При нас имате една тема на седмица, а следващата тема е основана на предишната. Всеки
курс се надгражда, което причинява обновяването на ума, наблягайки върху само една тема и
усвояването й, вместо сменяне на теми на всеки 45/55 минути, както в типичните училища. Знаех,
че информацията получена във всеки курс, би била асимилирана достатъчно добре, за да бъде
информация,  върху  която  да  изградим  последващи  знания.  Тъй  като  Библията  (правилно
преподаваната)  не  си  противоречи,  знаех,  че  всеки  добре  разбиран  курс  ще  помогне  да  се
направи по-лесно разбирането и запомнянето на следващия курс. Всички библейски принципи не
си противоречат. Ако научиш принципите на изцеление, ще знаеш как да действаш в дарбите на
Духа, защото са същите принципите. Това  помага на учениците да разберат посоката, в която
трябва да гледат в бъдещите курсове. Ето защо учениците ни посещават училището само за 3
месеца вместо 9 и възприемат и научават повече през тези 3 месеца, отколкото в обикновените
училища.
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Целта на библейските училища е добре обучени служители да поемат колкото е възможно
по-бързо.  Затова  изградихме  училището  върху  идеята  за  обновяването  на  ума.  Да  бъдеш  в
състояние да се фокусираш на воля във всеки даден момент също позволява силата на Божия Дух
да бъде освободена като силен лазер. Когато служиш на много хора в изцелителна редица или
просто в  тълпата,  е  важно да се  съсредоточиш върху  човека,  с  когото се  занимаваш и да не
разсейваш вярата или вниманието си. Това означава, че когато служиш на човек, трябва да се
фокусираш върху човека пред вас, което означава, че трябва да сте се откачили от предишния
човек и да не си мислите за следващия. Когато се молиш за човека пред теб, но вниманието ти е
все още върху миналия човек,  трябва да спреш; да се върнеш при човека,  защото там отива
вярата ти. Човекът няма да помогне на човека пред теб, защото няма да си свършил с миналия
човек. Така че се връщаш при човека, докато свършиш. Освобождаваш Божията сила, след което
се откачаш и отиваш при следващия. Когато казвам „да се откачиш“, имам предвид емоционално
или умствено. Не откачате вярата си, вие я оставяте свързана и знаете, че работи, но трябва да се
концентрирате върху човека, на когото служите.

СЕСИЯ 14

Отгръщаме на следващата страница. Ще говорим за цели. Имаме въпрос: „Kак се отнасяте
към  хора,  които  все  още  са  под  религиозна  система  и  искат  да  бъдат  част  от  екипа  ви,  но
същевременно искат да поддържат старата система?“ Работим с хора, колкото е възможно. Ако
хората  искат  да  бъдат  част  от  екипа,  е  малко  по-различно.  Искаме  да  работим  с  хората,  но
основното нещо е, че ако те все още поддържат стара религиозна система, трябва да се уверим,
че хората знаят, че са в обучение и те нямат авторитета да говорят вместо нас. Работим с хора и се
опитваме да ги обучим и да има покажем истината и различията между Новия и Стария завет.
Работим с хората,  докато не започнат да създават проблеми в групата.  Когато започнат да ги
създават, ги молим да напуснат. 

Важно е да се научите да работите заедно,  но в същото време не винаги ще работите
заедно. Можете да поучавате хора и след това те да си отидат и да правят каквото си искат,
защото не можем да влияем върху вярата на хората. Обикновено, ако някой чуе истината, все
още иска да живее с религиозната система, защото е по-лесно да бъдеш препоръчан и станеш
известен в старата система, а в Новия завет идеята е Христос да се види, а не човека. В Новия
завет става дума за служене, а не за популярност. Затова плътските хора обичат Стария завет,
защото не са убили плътта, но когато убиеш плътта и познаеш Новия завет, е неописуемо.

Връщаме се към ръководството. Човекът с въпроса може да дойда по време на почивката.
Желаем да говорим с него. Цели – ако споменете цели на много християни, често ще бъдете
посрещнати с отговори като: „Не поставям цели, просто следвам водителството на Духа". Целите
би  трябвало  да  бъдат  картина  на  вярата  ти.  Там,  където  виждаш,  че  Бог  те  води  и  иска  да
направиш, е целта. Исус имаше цел, когато дойде. Той не се носеше насам-натам. Той имаше цел.
Знаеше къде отива. Знаеше целта си. Знаеше, когато я беше постигнал и Неговата представа за
постигане на цели не беше като на другите. В един момент имаше голямо съживление и когато
съживлението  беше  стигнало  върховата  си  точка,  Той  каза:  „Трябва  да  отида  в  следващото
градче“.  Той го започна и си отиде,  което повечето проповедници никога не биха направили.
Повечето остават при съживлението,  докато не утихне.  Но Исус знаеше, че дойде да запалва
огньове и Той имаше различно виждане и цел.

Християните казват: „Ние просто следваме Духа”. Можете да си имате едно наум, че това
значи: „Ще правя каквото си поискам”. Много казват:  „Бог ме призовава за това, онова” и си
мислят, че Бог променя мнението си всеки 15 минути. Бог не действа така; Той вижда целта. Ако
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си мислите,  че Бог  променя посоката ви много често,  само означава,  че  не се вслушвате,  но
понякога се връщате в целта. В Йоан 16:13: „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви
упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и
ще ви извести за идните неща.” Забележете, че се казва: „Духът на истината, ще ви упътва на
всяка истина”. Това не означава, че Той ще те води секунда за секунда или минута за минута, но
ще те упътва на всяка истина. Воденето ти от истината би трябвало да те води секунда за секунда,
но се казва, че ще ти извести за идните неща; това означава Божиите цели за теб. 

Населението  на  земята  е  7  милиарда  души.  Бог  няма  7  милиарда  разновидности  от
планове – има един план: всеки човек да съотвества на Христовия образ. Когато приближиш до
Христовия образ, ще живееш в съответствие на Божието слово и във всяка ситуация би постъпил
така, както Исус би. Идеята „Това и онова е Божият план” не се среща в Божието слово. Бог иска
да изглеждаме като Исус и да функционираме като Него. Това означава да имаме същите цели,
които имаше Исус –  прославянето на Бог и спасението на света. Ако дейността ти съвпада с това,
чудесно. Ако не – трябва да промениш нещо. Той не иска да те изненадва с внезапни промени.
Той ще ти покаже неща за напред. Това се нарича пророчество. Бог е имал план още отначало.
Планът Му още преди съдаването на света е да вложи Духа Си в човека, което ще направи човека
да съответства на Христос и всичко, което направи, бе насочено към този план.

В  Авакум  2:2:  „Господ  в  отговор  ми  рече:  Напиши  видението  и  изложи  го  ясно  на
дъсчици, За да може да се чете бърже.” Бог даде видение на пророка. Каза му да го напише
много ясно, така че другите да го видят и следват плана. Стих 3: „Защото видението се отнася
към едно определено бъдеще време, Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да
се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее”. Бог имаше от началото
много ясен план. Той не импровизираше, докато се случваха неща.

В Исая 46:9 казва: „Помнете предишните неща от древността; Защото Аз съм Бог, и
няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене”. Забележете в стих 10 Той описва как действа:
„Който  от  началото  изявявам  края,  И  от  древните  времена  нестаналите  още  неща,  И
казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно”. Той заявява края от
началото. Той дава целта от началото.

В Колосяни 1:25, 26 Павел говори: „На която аз станах служител, по Божията наредба,
която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога, сиреч, тайната,
която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии". Бог е имал
план, който е скрит още преди създаването на света, но сега този план се проявява чрез светиите.
Стих 27: „На които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на
славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата". Това е бил Божият
план, скрит преди създаването на света. Всичко, което Бог направи, бе насочено това да стане
сега.  Това е тайната,  за която Павел казва,  че ако князете на тази земя я  знаеха,  нямаше да
разпънат Христос, защото нямаше да искат този план да се осъществи.

Ето колко е важна тайната, която сега е разкрита. Затова нещото, върху което най-много
поучавам е новото творение („Нов човек”). Исус имаше много неща да каже, но те нямаше как да
ги понесат. По-късно Той открива нещата на Павел и се нарича Новото творение (Христос в теб).
Всеки  вярващ  трябва  да  има  поставена  цел  за  семейството  си,  здравето  си,  финансите  си  и
покорството му към Божията воля. Има много помощни ресурси, свързани с това да си поставиш
цели. Йонги Чо казва, че начинът, по който е построил голяма църква в Корея, е на първо място –
молитва;  второ –  следвайки Святия Дух;  трето – поставяне на цели.  Той казва,  че  трябва да
„забременееш“ с Божията воля. Когато забременееш знаеш, че ще имаш дете. Много бързо може
да се разбере за детето и целта е това дете да се роди. Ние трябва да сме по същия начин –
трябва да забременеем с Божията воля и целта е да се осъществи Божията воля. Всичко това е
свързано с обновяването на ума, защото тогава ще си фокусиран върху Божията воля.
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Оставихме  място  в  ръководството,  за  да  си  помислите  за  тези  неща  и  да  напишете
дългосрочни и краткосрочни планове, които са част от дългосрочните планове и ще ви заведат до
целта. Има една главна и отчетна цел, с която знаете, че Бог ще ви направи по-подобни на Исус.
Това означава, че вашата главна цел трябва да е свързана с видението, а мисията ви да е свързана
с дългосрочните цели. Можем да кажем, че главната ни цел е да приличаме на Исус; да станем
като Него във всяка област. Следващата стъпка ще е да опишем как трябва да изглежда и да
започнем да си поставяме цели за да го постигнем. Това обхваща много от дициплините, които са
в християнството: молитва, изучаване на Библията, използването на дневник за да се запишат
дневните дейности, служение как ще служиш, т.е. трябва да запишеш как си го представяш и в
какъв период от време ще го постигнеш.

На гърба на ръководството сме приготвили работни листи, за които ще говорим по-късно.
Сега говорим за главната и ясна цел. Много хора се обръщат към мен и ми казват: „Призован съм
да проповядвам“ и ги питам: „Какво е посланието ти?“ - „О, ами то е благовестието“ - „Да, но това
не е достатъчно конкретно. Коя е частта на благовестието, която Бог ти е доверил? Кой е фокусът
ти?“ Разбира се, че проповядваме благовестието, но има област, която Бог е вложил в сърцето ти,
за да извършиш волята Му. Ако не знаеш каква е областта – добре, проповявай благовестието, но
знай, че трябва да разбереш какво Бог очаква от теб и с разбирането и откровението, което ти
даде, ще послужиш на Тялото Христово. Не ти казвам да намериш нещо, което ще те направи
известен. Казвам ти да намериш това, от което Тялото Христово се нуждае и да отговориш на тази
нужда. Ще говорим за това, когато стигнем до работните листи.

Следваща  страница:  концентрация.  През  последните  50  години  се  е  разрушила
способността  човек  да се  концентрира.  Вече  обсъдихме това в  голяма степен.  Много лекари
обвиняват за тази загуба директно телевизията и видеоигрите. Рекламите са предназначени да
привлекат вниманието ви.  Движението привлича вниманието.  Рекламите постоянно променят
ъгъла  на  заснемане,  за  да  получат  и  запазят  вашето  внимание.  Филмите  и  телевизията  са
проектирани  така,  че  да  задържат  вниманието  ви,  като  променят  сцената  на  всеки  няколко
секунди. Колкото повече вашите мисли бегло преглеждат дадена тема, а не се задълбочат в тази
тема  по  фокусиран  начин,  толкова  по-малко  мисълта  се  установява  в  мозъка.  Трябва  да  се
концентрирате само върху една тема. Когато изучавах изцеление, не изучавах 15 различни неща.
Концентрирах се само върху изцеление, но в материалите, които бяха навън, нямаше истина –
имаше части от истината. Като сравнявах това, което хората казваха с това, което Библията казва,
забелязах, че споменават истина донякъде, но след това противоречат на Библията.

Записвах си това, което беше точно, но също си записвах това, което беше грешно. Беше
постоянен процес на анализиране и напасване. За да докажа нещо трябваше да имам поне 3
места  от  Библията.  Това изисква дълбока,  фокусирана концентрация и откриех  ли един стих,
който отричаше това, което се опитвах да докажа, го отхвърлях веднага, защото непрекъснато
трябваше да преоценя всичко. Това ми помогна да разбера как Библията покрива всяка област и
никога не си противоречи. Понякога хората казват, че Библияте си противоречи. Истината е, че не
го прави. Може би в определен превод си противоречи, но когато се върнете към старогръцкия и
еврейски език, няма да намерите такива. Трябва да осъзнаем, че има много различни преводи.
Някои са добри за изучаване; други са направени само за четене и когато се изучава, не можете
да ползвате превода за четене. Преводите за четене много рядко са точни.

Вече говорихме доста за концентрация, дори и за така нареченото дълбоко мислене, което
представлява да се фокусираш върху едно нещо и да го проследиш до извода. Това е една от
причините, поради които много малко се поучава в църквата. Виждаме консумиращ манталитет и
влизаме в църква с очакване да чуем всяка неделя нещо ново. Много трудно е да се задълбочиш
в дадена тема за 25-30 минути, но се връщаме следващата седмица и очакваме ново послание.
Всъщност трябва да слушате една и съща проповед, докато решите да правите това, за което се
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проповядва. Същите църкви могат да се сравнят с фитнес. Ако всяка неделя ходиш на фитнес по
30 минути, може да се чувстваш по-добре, но няма да промени физическото ти състояние. Ще се
промени, ако постоянстваш в едно и също нещо, докато нещото е Библията.

Сега ще погледнем „мултитаскинг“ (едновременно изпълнение на няколко неща). Идеята
за мултитаскинг е проникнала във всяка област на съвременния ни живот. Истински мултитаскинг
не съществува. Никой няма способността да се фокусира или да обръща внимание на два обекта
едновременно. Това, което в днешно време се нарича мултитаскинг, е умението да пренасочиш
вниманието си от едно нещо към друго, но все още се фокусираш само върху едно нещо в даден
момент и фокусът е много повърхностен. Ако хората са знаели истината, те щяха да се колебаят
да се хвалят за своите „мултитаскинг умения". В действителност те признават, че са много добри в
това да не обръщат внимание на никое нещо достатъчно дълго. Така че ако искаш да постигнеш
това, което имаш за цел, тайната е да не правиш 10 неща наведнъж, а да се фокусираш върху
едно нещо и да го направиш както трябва.

Следващото нещо е визуализация. Запомнете, че всичко това са неща за обновяването на
ума. Не говоря за New Age визуализация. Говоря за това как да мислите според Божието слово.
Всеки човек  си  представя  или визуализира неща,  независимо дали го  признава  или дори го
осъзнава. Той визуализира, хората мислят в картини. Ние веднага си превеждаме думите, които
чуваме  в  снимки.  Когато  мислите,  че  се  изправяте,  автоматично  ще  си  представите,  че  се
изправяте. Дори преди да го направите, има и поговорка, която казва, че една картина говори
повече  от  хиляда  думи.  Това  е  една  от  причините  да  сме  създадени  да  мислим  в  картини.
Забележете великолепието на Бог и как ни е създал. Когато отворите фотоалбума и погледнете
снимка, която сте направили, не виждате просто снимка. Веднага си спомняте всичко свързано с
нея  и  денят,  когато  сте  я  заснели.  Ще  си  спомните  всичко  свързано  с  нея  –  къде  сте  били;
спомняте си много повече от снимката. Спомняте си всичко около нея; дори това, което не се
вижда на снимката. Спомняте си времето – сутрин или вечер е било и ако решите да говорите за
снимката на  някого,  който  не  е  бил  там,  се  опитвате  да опишете  това,  което не  се  вижда в
снимката. И може да ви отеме хиляда думи да опишете картината. 

Вместо Бог да направи място в ума ви за хиляда думи, е вложил в ума ви картина. Това
означава,  че  мислите  в  картинки и  когато  говоря  за  това,  че  си  изцелен,  не  виждаш думата
изцелен, а виждаш себе си без болестта си. Някои от вас са били дълго болни и не биха могли да
си се представят без болестта си и колкото повече говоря за това как Бог изцелява, толкова по-
ясно можете да си се представите оздравял. Обикновено така приемате изцеление за себе си и
повечето хора така поучават за изцеление. Затова те ще ви разказват свидетелства, ще споделят
неща и си мислят, че трябва да ви проповядват, докато получите вяра за да бъдете изцелени. 

Докато вярата да бъдеш изцелен е просто да видиш себе си, както Бог те вижда. Грубо
казано  има  два  начина  да  бъдеш  изцелен:  някой  ти  дава  изцелението  ти  –  по  този  начин
обикновено и работим или да го приемеш сам. Ако ще го приемаш сам, трябва да получиш вяра,
което означава,  че  трябва да си нахранен с  Божието слово,  докато получиш такава вяра или
можеш да отидеш при някого и той ще ти го даде. Както казах, така обикновено и работим.

Ето каква е ситуацията: можем да ти дадем изцелението ви или можете да си вземете
изцелението сами. Обикновено хората, които приемат изцеление от други хора, не са научени да
запазят изцелението си и поради тази причина губят изцелението си. Ако бъдете изцелени въз
основа на моята вяра, сте изцелени, но трябва да знаете как да го задържите, защото врагът ще
дойде веднага и ще се опита да го открадне, но можем да ви кажем за изцелението, за да знаете,
че си е ваше. Тогава можем да ви го дадем и ще се изцелите. А когато врагът се опита да го
ограби, ще имате необходимите знания за да се защитите и да го запазите. Това е главната цел на
тридневния  курс  Божествено  изцеление:  да  разберете,  че  то  си  е  ваше  и  че  можете  да  го
задържите.  Технически  погледнато  не  ни  трябват  3  дена  за  това;  можем  веднага  да  имаме
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изцелителна  служба.  Много  хора  ще  са  изцелени,  но  поради  това,  че  не  знаят  истината  за
Божественото изцеление, напускайки врагът ще дойде и ще им каже: „О, това не е за теб“ и така
той ще го открадне от вас. Затова прекарваме няколко дена говорейки истина, за да се оттървем
от традициите, за да се научите да го запазите, когато го приемете.

Много  често  се  случва  хората  да  се  изцеляват  преди  изцелителната  служба,  защото
осъзнават, че е Божията воля да бъдете здрави; осъзнават, че болестта няма право да остане в тях
и колкото повече светлината е в тях, толкова повече тъмнината е изтласкана. Затова много се
изцеляват  преди службата.  Ще завършим и ще има почивка.  Вече  виждате,  че  една картина
говори повече от хиляда думи. Затова сме направени да мислим в картини. Вместо да записвате
хиляда дума или повече, просто „запишете” картина. Хилядата думи са „кодирани" в картината,
но само вие или някой друг, който е бил там, може да я декодира. Дори ако друг човек е бил с
вас, може да има съвсем различна поредица от хиляди думи, за да опише картината, поради
неговата  конкретна  индивидуална  гледна  точка.  Знам,  че  вече  изглежда  като  много,  но
запомнете, че на всяка микросекунда, която сте будни и се оглеждате, „записвате” картини като
филм.  В  интерес  на  истината,  това  е  точно  като  филм  на  филм  и  вие  вземате  хиляди
индивидуални кадри на филма във всяка секунда. Така че сега приемате хиляди снимки, всяка от
които има хиляди думи "кодирани" в тях.  Сега знаете защо ще имате нужда от 300 милиона
години памет в мозъка си. Амин!

Доброто нещо е, че го имате. Ето толкова сте умни и ако искате да покажете колко сте
умни,  ще  го  направите  като  запомняте  правилните  спомени  с  правилни  мисли.  Правилните
спомени с правилните мисли са просто Божието слово. Амин!

СЕСИЯ 15

Нека отворим ръководството. Темата е „Спектърът на задъбочаване“. Нека поговорим за
нещо, което наричам спектъра на задъбочаване. Никога преди не съм чувал за такъв термин,
никъде не съм го и виждал. Затова декларирам, че съм измислил този термин. Със сигурност след
няколко седмици някой ще проповядва на тази тема. Има много начини, по които човек може да
научи нещо.  Общоприето е, че най-добрият начин да научите нещо, е чрез задълбочаване, по-
точно пълно потапяне. Това е основата на няколко езиково-обучителни програми.

Един от главните проблеми на хората, които обновяват ума си според Божието Слово, е
ограничението  на  времетраенето  и/или местоположението.  Повечето  хора  работят  на  работа
отнемаща много време или живеят твърде далеч от някой, който може да им помогне да обновят
ума си по-бързо. Не се бъркайте: обновяването на ума е интензивно време на усилие. Поради
тази причина хората НЕ успяват да обновяват ума си в църквата. Както казахме, не можете да
обновите ума си, като чуете нещо веднъж или два пъти седмично под формата на 20-45 минутни
дозички. Процесът на обновяване на ума е прост, но просто не означава лесно. Повечето хора
нямат воля да обновят истински ума си по най-краткия или по най-ефективния начин. Повечето
хора искат да го напаснат в живота си, вместо да построят живота си около него.

Говорих  с  д-р  Майкъл  Браун  от  „Училище  на  съживлението  –  Браунсвил”  относно
библейските им училища и как правят дадени неща. Попитах го дали хората ще имат възможност
да завършват курсове дистанционно, а той ми отговори: „Никой не се присъединява към армия
от разстояние”.  Всеки, който се присъединява към армията, трябва да премине през казарма.
Казармата  е  време  на  интензивно  задълбочаване  във  военния  начин  на  живот  и  начин  на
мислене.  Не  можете  да  сте  „спокойни”,  защото  за  да  сте  ефективни  във  военните  изисква
цялостно умствено и физическо преустройване. Не просто се присъединявате към военните, вие
ставате войник; вие ставате военни. Развивате това, което се нарича „военно държание", което
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означвава, че действате като войник. Буквално ставате различен. Променяте се до такава степен,
в която се вписвате по-добре с други войници, които дори не познавате, отколкото с цивилни,
които познавате.

Например, ако се присъедините към Националната гвардия, трябва да преминете през 12-
седмично  основно  обучение.  Цялостно  задълбочаване  е  най-добрият  и  най-бърз  начин  да
преминете през обновяването на ума. Повечето хора не могат или не искат да участват в такъв
вид задълбочаване. Посвещението е най-вероятно единственият най-важен ключ за постигането
на библейски резултат, когато служите на болните. Когато говоря за „спектър на задъбочаване“
имам предвид времето,  което отнема на човек да обнови ума си във връзка със степента на
ангажиране, посвещаване и задълбочаване.

Нека дам пример. Има въпрос свързан с НЛП или невро-лингвистично програмиране. НЛП
е опит да се зададе модел на подражание, който хората да имитират чрез изговарянето на неща,
които оформят живота им. Това звучи много просто. Хора, които практикуват НЛП, ще кажат, че е
много повече и ги разбирам. Но трябва да разберете, че когато работим с преводач на друг език,
трябва да опростяваме колкото е възможно повече нещата. Има още много какво да се каже и го
знам, но трябва да избера това, което е достатъчно важно за обясняване в детайли, защото когато
работя с преводач времето ми се скъсява наполовина.

Имаше  и  много  въпроси.  Един  от  трях  беше:  какво  е  невро-обратна  връзка  (neuro-
feedback). Мисля, че е свързано с биофидбек. Всичко това може да доведе до ползи. Не сме тук за
да разберем колко ползи има всяка програма.  Тук  сме за  да разберем обновяването на ума
според Библията. Каквото и да ви трябва в живота е в Библията. Всичко, което светът се опитва да
предложи, е фалшифицирано нещо от Библията. Например НЛП, което е да имитираш това, което
прави друг човек, е сегментиран фалшификат. А първата работа на християните и църквите, която
е и основното нещо, в което църквата се е провалила и почти захвърлила, се нарича ученичество.
НЛП  е  фалшификат  на  библейското  ученичество.  Това,  което  Тони  Робинс  прави,  също  е
фалшификат на учиничество. Това, което го прави опасно, е че взима библейски принципи и ги
изопачава за собствени облаги.

Нека поговорим за това за малко. Нека вземем системата на Тони Робинс. Първото нещо,
което ще ти каже, е да започнеш да имитираш човека, на когото искаш да приличаш и ако искаш
да впечатлиш човек за да спечелиш благоволението му, трябва да направиш еди-какво си. Това го
нарича моделиране/имитиране. Това, което той казва, е да имитираш това, което човекът пред
теб прави, което всъщност се случва между говорител и преводач. Добрият преводач имитира
движенията на говорителя. Ето какво забелязах: много пъти съм използвал преводачи и това,
което  правят  (защото  съм  го  правил  много  пъти)  в  ученическия  клас,  в  който  преподавам
започнах да включвам следното:  хомогенен превод.  Примерно: от  4 седмици вече не съм си
вкъщи, но в  последния ми ученически курс извиках хора от събранието и им обясних как служа с
преводачи в целия свят и казах: „Ето какво ще направим. Вие сте ми преводачи. Аз ще говоря и
вие ще повтаряте дума по дума на същия език. Аз говоря английски и те говорят английски и
когато  кажа нещо,  ще го  повторите  дума по дума;  със  същото озвучение,  в  същия ритъм на
произнасяне и със  същите движения.  Ако аз  соча,  вие сочите.  Ако ударя амвона,  вие удряте
амвона“.

И така им обясних какво ще правим. Нарича се „играта на сянка“. Не, нарича се „хомогенен
превод“. Това означава, че аз проповядвам, а те просто повтарят, но все пак изговарях кратки
изречения. Показах им, че видях по света, че ако те само стоят и слушат какво говоря, използват
само двe от сетивата си – зрение и слух; може и други неща, но това е основното. Но когато
говоря, а те играят сянката ми, можех да ги питам: „Какво казах?“ и те бяха в  състояние да го
повторят. Ако просто стояха и слушаха, нямаше как да го повторят и това, което видях по света: че
когато използвам преводачи, преводачът разбира посланието. Амин! Защото не използват само
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няколко сетива, а цялото им същество предава посланието. Дори и ако не са чували посланието
преди превода, те го разбират по време на превода. 

Това е едно от нещата,  на които се наслаждавам, когато работя с преводач,  защото ги
чувам и разбирам, когато схванат как изведнъж се съживяват. Амин! Когато се стигне до там, съм
изкушен да кажа: Ето ти ръководството, продължи. Както казах, нарича се различно, но Библията
го  нарича ученичество.  Това е  ученичество на едно ниво,  което трябва да бъде в  живота на
хората. Това тук е гръцкият начин за учене, когато се съберем за да чуем. Но еврейският метод е
чиракуване; нарича се и ученичество, защото целта на ученика е да стане като учителя. Затова се
нарича и чиракуване; учат се да го правят точно както учителя им.

Това ни показва, че колкото повече аспекти от себе си употребявате в учебния процес,
толкова по-бързо учим. Това се нарича задъбочаване. Колкото по-задъбочени сте, толкова по-
бързо  научавате.  Колкото  по-малко  се  задълбочавате,  толкова  по-бавно  научавате.  Затова
казармата  е  полезна  на  армията  и  затова  църквата  не  е  полезна  на  Царството  –  заради
различното задълбочаване.  Трагичното е,  че  ако наистина искате да се  промените,  колкото е
възможно по-бързо и ако направите нещо за да го постигнете, светът ще ви обвини в култ. Всеки,
който е сериозен и се посвещава на вярата си,  трябва да е полудял,  но все още това е най-
бързият начин за учене във всяка област. Виждаме го в езиците; виждаме го в армията; виждаме
го във всяка област.

Хората  са  бързо  променени,  но  когато  го  споменеш  във  връзка  с  хриястиянството,
внезапно се превръща в култ. Запомнете, че думата култ е корен на думата култура. Културата се
оформя  от  малка  група  посветени  хора  за  да  живеят  по  даден  начин.  Проблемът  до  сега  в
църквата е, че не сме били посветени на даден начин на живот. Вместо това сме приели нещата
от света и си мислим, че ако станем като света, тогава ще се присъединят. В действителност, ако
станем като света, те нямат нужда от това да се присъединят, защото сме се присъединили към
тях. Това го виждаме във всяка област. Както казах, повечето хора няма да направят това, което е
необходимо, но има такива, които искат да се променят бързо и да приложат необходимото.

Немският отбор направи нещо, което наричат казарма, което е време на концентрирано
задълбочаване в културата на истинското християнство. След това има рязка промяна. Попитаха
ме дали мога да дам пример с хора, които го правят и имат успех. Да, както и споменах, виждаме
го и по света, където хората го прилагат, дори и в ежедневието си. Когато започнах да изучавам
изцелението, нямаше никой, който да послужи на улицата. Това беше непознато за всеки, защото
не можеш просто така да излезеш и да се молиш за болни. Трябваше да си помазан, трябваше да
бъдеш воден от Духа и куп други неща. Това не означава, че можеш да излезеш просто така и да
служиш. Никой не го правеше. 

Нямаше кой да ми помогне да се движа в тази посока, затова четох за така наречените
“Божии  генерали”  -  Джак  Коу,  А.А.  Алън,  Уилям  Брeнам;  всички  тези,  които  са  известни  с
изцеление. До този момент знаех, че доктрините им не бяха точни, но доколкото можах събрах
видео-касетките им и си ги пусках за да ги гледам. Превъртах проповедта, защото знаех, че имат
грешни доктрини. Затова превъртах до изцелителната служба, която обикновено траеше около
20-30  минути  на  всяко  събрание  и  гледах  само  това.  Когато  се  молеха,  аз  слушах.  Когато
издърпваха хора от количка,  гледах,  превъртах назад и го гледах отново. Превъртах и гледах.
Гледал съм всяка касетка стотици, ако не и хиляди пъти. 

Тогава още не знаех нещата, които знаех за ума. Тогава не знаех, че когато гледаш нещо, си
мислиш, че го правиш. Продължих да го гледам, докато не стана част от мен. Тогава бях поканен
да проповядвам в една църква и послужих. Наближи изцелителната служба, а аз никога не го бях
правил, но знаех какво казва Словото и бях твърдо решен да го направя. Затова извиках напред
всеки, който се нуждае от изцеление: 32 човека. Когато бях готов да започна, слязох от лявата
страна на сцената при първия човек. Може би сте чували свидетелството, защото го казвам на
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почти всеки курс по Божествено изцеление. Имаше един човек – първият на опашка и стоеше
точно така.  Ръката  му стоеше така.  Не го  забелязах.  Видях  го,  но  не си помислих  нищо и  го
погледнах и казах: „Да, господине, какво мога да направя за вас?“ - „Ръката ми е парализирана.
Не съм я движил от години. Имам и болки.“ Казах: „Добре“ и осъзнах, че никога не съм имал
работа с парализирана ръка. Ако трябва да съм честен, исках отговорът ми да бъде: „А какво мога
да направя за вас?“ Исках да отида при следващия човек. Но знаех, че ако го направя, е по-добре
да си отида. Стоях там и се чудех какво да правя и изведнъж Святият Дух ми показа картина как
А.А. Алън служеше и как Джак Коу служеше, а те бяха много насилствени. Те хващаха хора и ги
разклащаха наляво, надясно. Джак Коу веднъж хвана една жена за главата. Тя имаше проблеми с
кръста и така той я хвана и каза: „Надолу, нагоре, надолу, нагоре, нагоре, надолу, нагоре“. И всеки
път, когато тя се изправяше, беше много изплашена. Най-накрая той я пусна, а тя изглеждаше
напълно неориентирана. Той беше едър мъж, имаше огромен микрофон и каза: „Добре, мамче,
как си сега?“ Тя изглеждаше, че не знае какво става, но каза: „Изцелена съм!“ Той отговори: „Така
си и помислих“. 

Това  си  представях,  човекът  си  стои,  а  аз  си  представям  Джак  Коу.  И  си  казах:  „Нека
започнем“. Хванах го за ръката, дръпнах я и когато я издърпах, тя направи звук, защото не се е
движила от години. Звукът се чуваше, така че я издърпах и си мислех, че ще бъде изцелена.
Затова го пуснах и си остана там. Той ме гледа, а аз се опитвах да се правя, че знаех какво правя и
си помислих, че си беше по-добре преди, защото поне така можеше да кара до вкъщи, а сега така
не можеше да кара. Затова си казах: „Ще я прибера просто обратно“. Бутнах я навътре и направи
същия  звук.  Помислих  си,  че  трябва  да  я  раздвижа и  започнах  да  я  движа напред  и  назад.
Погледнах към него, а той гледаше мен. Ръката му се движи напред и назад и звучи все едно
режа дърва, докато се опитвам да раздвижа ръката.

Имало ли е момент, когато Святият Дух да ви даде идея и точно по средата Той изчезва.
Изведнъж се чувстваш, че си сам. Ако ти е дал идеята, би искал поне да остане. Аз продължавам
да си дърпам и най-накрая схванах,  че трябва да му дам възможност да я движи. „Когато те
пусна, просто продължи“. Той каза: „Добре“. Дръпнах и я бутнах обратно казвайки: „В името на
Исус, бъди изцелен!“ Когато ръката му се прибра, той каза: „Слава на Бога!“ Бях по-шокиран от
него. Той започна да вика: „Изцелен съм, изцелен съм!“ и гледам към него и си викам: „Наистина
ли?!“ и ми дойде като гръм от ясно небе, че това работи и изведнъж станах смел и отидох при
следващия. Мислех си: „Май ще се справим“ - „Какво мога да направя за вас?“ 

Минах през цялата редица и всичките 32 човека се изцелиха, но всичко, което направих, е
да играя сянката на Джак Коу. Въпреки че беше мъртъв от години, беше записан на видео и след
няколко години изцелявах болните и видях друг човек на видео. Той ме изуми, защото начина, по
който служех, беше толкова напъващ; исках да вложа Божията сила в човек, за да бъде изцелен.
Винаги се напъвах и се опитвах да вкарам Божията сила в него. Винаги съм внимавал да не бутна
някого надолу, но бях толкова напрегнат и след като се бях помолил за трима човека, бях вече
изморен. Това не беше помазанието, а стягането на мускули. Наблюдавах този човек: служеше и
беше  толкова  отпуснат.  Той  казваше:  „Ти,  ела  тук.  Гледайте  сега“.  Той  каза:  „Прегърни  ме“.
Прегърна го и бум, пада и става изцелен. Той беше отпуснат и казваше: Вижте сега, я виж тук. Той
каза: „Погледни ме в очите. Не съм тук за да предполагам. Аз правя каквото трябва да правя. Ти
ще бъдеш изцелен, дори и да не искаш“. Аз чух това. Казах си: това е феноменално и пасваше  с
всичко, което изучавах за изцеление. Това, което взех от този човек, е, че това трябва да е лесно.
Все едно раздаваш чужди пари. Винаги е лесно да раздаваш чужди пари. Трудно е само, когато са
твоите. И осъзнах: даром съм приел, даром давам. 

Следващият  път,  когато  бях  помолен  да  послужа,  реших  да  го  пробвам.  Отидох  и
проповядвах и казах на хората: „Ще го получите“ и започнах да извиквам хората. „Какво ти има,
хвани ръката ми“ и решавах кога да освободя Божията сила, а начинът, по който освобождавах
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Божията сила, беше като експлозия. Държах им ръката и казвах: „В името на Исус“ и изведнъж
пусках взрива. „Сега!“ и те го получаваха и бяха изцелени. Никога преди не бях правил така и
започнах да експериментирам. Могат ли хората да се изцелят така? Ами ако пробвам онова. И
така експериментирах,  но също разбрах,  че не можеш да служиш така в болница.  Пречи им,
когато викаш, ще те изгонят. Ако влезеш в болницата да служиш, ще можеш да се помолиш само
за един човек, защото ще дойде охраната и ще те изгони. 

Затова трябваше да се науча да освобождавам Божията сила мирно и тихо и по този начин
да мога да послужа на хиляди и да не се изморя, защото се научаваш да служиш чрез духа си, не
чрез  душата  си  или  плътта.  Така  мога  да  послужа  на  хиляди  и  да  съм  по-енергичен,  когато
свърша. Научих се да го правя имитирайки хора, докато го разбрах напълно и това е ученичество.
Научих го по определен начин и след време започнах да служа с това, което съм. Принципите са
същите, но методите могат да са различни. За какво говоря всъщност – задълбочих се в това,
гледайки тези мъже с цел.  Отделях часове за да гледам тези видеа.  Когато бях с  Д-р Самрал
правих същото. Наблюдавах го, следвах го навсякъде и стоях винаги зад него. Когато стоеше и
говореше с  хора,  правех същото,  което той правеше.  Ако той стоеше така,  аз  стоях така.  Ако
правеше така, бях точно зад него и точно това, което правеше. 

И един ден, много след като почина, служих. Преди стоях на първия ред в църквата му,
защото ако се нуждаеше от доброволец, исках да съм там за да помогна и всяка неделя след
проповедта започнах да забелязвам какво прави, дори с ръцете си. Той отстъпваше настрани и
държеше ръката си така. И се питах: Това тайната за помазанието ли е? Но просто беше такава
личност и казваше: „Споделих словото с вас и сега ще ви благословя“. А аз стоях на първия ред,
той обикаляше около амвона и се  облягаше на амвона,  изпъваше ръката и казваше:  „Бъдете
благословени!“ Когато го правеше, получавах нещо; беше като удар. Наблюдавах го,  но не се
замислях върху това. 

10-15 години след смъртта му служих и започнах да чувам неща, които казваше, за които
бях забравил и излизаха от устата ми. Напълно бях забравил, че той ги е изричал, но когато ги
казах, ги казах по същия начин, по който ги е изричал. Никога няма да го забравя. След като го
казах, също добавих: „Добре, сега ще ви благословя“, облегнах се на амвона и казах: „В името на
Исус бъдете благословени!“ Някои паднаха и пак бях шокиран. Така забелязах, че съм взел това от
него. 

Не стоях просто в Тексас, а се бях преместил в Индиана, където живееше, за да мога да
седя на предния ред и да бъда доброволец в  църквата,  да  отговарям на обаждания.  Бях на
разположение да помогна просто за да съм близо до него и да го наблюдавам. Веднъж казах на
някого: „Някой ден бих желал да съм поне половината от това, което е бил д-р Самрал“. Човекът
ме погледна и каза: „Ами ти си на половината още сега“. Но тогава цитирах Смит Уигълзуърт.
Хиляди пъти съм по-голям от вътре, отколкото отвън и така учих. В Африка казват, че съм Лестър
Самрал на това поколение. Не, той беше просто мой ментор; най-големият Божий човек, когото
съм срещал някога. Уважавам го и ми липсва, но той щеше да е недоволен, ако бях си поставил за
цел да бъда само като него. Той щеше да ни каже да му се качим на рамената и да се качим по-
високо.

Обясних всичко това за да разберете, че задълбочаването, което трябва да започне, трябва
да достигне дори до имитиране на човек,  защото колкото повече го правите,  колкото повече
части от теб взимат участие, толкова по-бързо ще се задълбочите и умът ви ще е обновен. Това е
есенцията на нещата, когато се съберат. Сега ще обядваме, а след това ще ви покажем как да
практикувате и да го приложите. Амин!
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СЕСИЯ 16

Благодаря ви, оценявам това. Да, този, този също; ще ги разгледаме всички. Да, тук има
два бързи въпроса. Единият е: „Кога ще проведете отново Библеиско училище на място?” Не сме
точно сигурни. Моята програма с пътувания провали плана за това обучение, но се надяваме в
близко бъдеще да поправим това и да можем да го проведем, както в Америка,  така и тук в
Европа.  Ако  не  можете  да  присъстват,  продължаваите  да  гледате  в  нашия  уебсаит.  Цялата
информация ще бъде поместена там.

Следващият въпрос: „Чух, че Кари ще идва в Холандия – къде и кога?” Това не е точно
определено,  че  ще  се  случи,  но  го  разглеждаме  в  програмата  си,  защото  се  опитваме  да
достигнем  навсякъде.  Заповядано  ни  е  да  отидем  по  целия свят  и  ние  правим  това.  Просто
изисква малко повече време, за да достигнем навсякъде. Ще отидем и там и подготвяме отсега
програмата си за началото на следващата година, което всъщност автоматично ме довежда до
този момент.

Споменахме ви  за  отборите  на  живота.  Вашата  реакция  беше много  окуражаваща,  но
ключът за това, което правим, е да НЕ бъде насочено към мен или някого другиго като личност.
Ние се осланяме да обучаваме лидери и чрез ученичество всъщност да ви насърчаваме ВАС – ВИЕ
да ходите и да обучавате други на тези послания. Нашата цел е да обучим лидери и да създадем
отбори на живота и да помогнем дори на отборите на живота да станат църкви, ако това ще е
насоката, към която те вървят. Отборите на живота растат експоненциално по света, разрастват се
и ние виждаме отбори, които стават църкви, поне веднъж или два пъти в месеца, и сме посветени
да обучаваме лидери.

Ако  сте  чули  това  послание  или  други  от  нашите  послания,  които  предоставяме  –
посланието за  изцеление или за Нов Човек и  знаете,  че  Господ ви  е  призовал в  позиция на
лидерство,  което означава служение на Христовото Тяло,  т.е.  Църквата,  и  бихте  искали да се
присъедините към нас или вероятно дори да ни представяте във вашата страна, ще се радваме да
поговорим  с  вас,  да  ви  опознаем  и  да  започнем  да  работим  с  вас.  И  отново  както  вчера
направихме в различните посвещения, искам да ви попитам: „Кои от вас се интересуват от тези
неща, за които говорим?” Амин. Амин. Амин.

Вероятно, не знам как ще стане, но преди да си тръгнем, можем да се срещнем с всички
вас много на бързо и да обсъдим как да продължите за напред. Може би в следващите почивки
може да отидете при лидерите от Германия, които са тук, и да им кажете това и те вече на свои
ред да ви доведат при нас и ние ще се радваме да поговорим с вас, защото има много работа за
вършене и  не можем да се справим сами.

Сега нека се върнем отново към ръководството. Точно до мястото, където бяхме готови да
започнем някои от практиките, които да прилагаме. Както се казва тук: разбирам трудностите,
пред които хората се изправят, но също има и хора, които се намират в същите трудни ситуации,
както останалите и въпреки това те решават кое е важно за тях и се стремят към него. Това е един
елемент от истинското християнството, който е елиминиран в модерното християнство. 

Сега нека разгледаме Матеи 4:18-22: “18 И като ходеше край галилейското езеро, видя
двамата братя,  Симона,  наречен Петър и брат му Андрея,  че хвърляха мрежа в езерото,
понеже бяха рибари. 19 И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. 20
И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 21 И като отмина от там, видя други
двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си
Заведея; и ги повика. 22 И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него”.

Казва се „ВЕДНАГА те оставиха... и Го последваха” и ще видите това в призоваването на
апостолите, че те бяха способни да вземат решения бързо и да се посвещават на това, което Исус
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правеше. Трябва да знаем също, че докато Исус призоваваше тези първи четири апостоли, те са го
познавали всъщност от около поне 6 месеца. Исус не отиде за първи път до тях и да ги накара да
спрат работата си и да тръгнат с Него, а всъщност имаше период, в които те бяха чули за Него и
сега Тои ги покани да се присъединят към Него.

В Марк 1:16 се казва: „А като вървеше Исус покрай Галилейското езеро, видя Симон и
брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари.” Същата история — тогава
Исус им каза: „Последваите Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.” И те веднага изоставиха
мрежите си и тръгнаха след Него. Можете да видите, че е точно същата история от Марк, която е
написана и в Матеи.

И сега в Лука 5:27, 28 се казва така: „След това Исус излезе навън и видя един митар, на
име Леви, който седеше в митницата, и му каза: “Последвай Ме!” Той остави всичко, стана и
Го последва.“ Забележете Леви, Матеи, току-що напусна работа. По принцип, когато ще напускаш
работа, се опитваш да спестиш някакви пари. Матеи не направи така. Тои напусна работата си и
се присъедини към една гощавка, което ще струва пари. От това можем да разберем, че Матеи е
имал вяра,  защото тои  не  само направи  гощавка  за  Исус  и  Неговите  ученици,  но  се  казва  в
посланието, че “..там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях”. В същата
насока, когато Джон Леик се посветил на пълно постоянно служението, тои раздал всичките си
финансови средства. До този момент е бил много богат човек и тои казал, че ако ще работи за
Господ, Господ ще снабдява.

В Лука 9 виждаме една напълно друга ситуация. В стих 57 се казва: „И докато те вървяха
по пътя, някой Му рече: “Ще Те последвам, където и да идеш. А Исус му отвърна: „Лисиците си
имат леговища и птиците – гнезда, а Синът човешки няма къде глава да подслони.”

Ще забележите също, че повече не е споменат този човек.  Очевидно не му е  харесал
отговорът на Исус и си е тръгнал. На друг пък каза: „Върви след Мене!”, а тои рече: „Господи,
позволи ми първо да отида и да погреба баща си.” Но Исус му отговори: „Остави мъртвите да
погребат своите мъртъвци, а ти върви, проповядваи Божието царство.” За този човек също не
срещаме нищо повече написано в Библията.

А  друг  рече:  „Аз  ще  тръгна  след  Тебе,  Господи,  но  позволи  ми  първо  да  се  простя  с
домашните си.” Но Исус му каза:  „Никои,  които е сложил ръката си върху ралото и поглежда
назад, не е годен за Божието царство.” След това продължава в Лука 10:1 в същата насока: „След
това Господ избра и други седемдесет ученици и ги изпрати пред Себе Си по двама във всеки
град и място, където Сам щеше да отиде.” 

Вече  разгледахме  тези  хора,  които  направиха  различни  предложения  към  Исус.  Не  се
казва, че те са си тръгнали от Исус, но не се казва и че са се присъединили към Него. Възможно е
да бъдат част от тези седемдесет, които Исус всъщност ръкоположи по-късно, защото не ни е
дадена повече никаква информация за седемдесетте ученици. Но друго нещо, което можем да
забележим, е че Исус ръкоположи още 70 други ученици, които да благовестват Евангелието. Сега
вече те стават осемдесет и двама души, които обикалят и служат на посланието, което Исус ги
учи. И Той ги изпрати по двама навсякъде по градовете и те бяха седемдесет или седемдесет и
двама, зависи. Това означава, че е имало около тридесет и пет или тридесет и шест отбора, които
обикалят и работят по едно и също време и те бяха изпратени до всяко място и град, където сам
Исус щеше да посети. 

По-късно тук в стиховете се казва какво точно Исус им поръча да казват като отидат да
благовестват. Тяхната работа беше да вървят и да проповядват Божието Царство. Те трябваше да
провъзгласяват  за  Божието  величие  и  след  това  да  демонстрират  Божието  величие  като
изцеляват болните и изгонват бесовете. Прочетете Лука 10 глава, историята е много простичка,
ясна.  Той  им  казва:  „в  който  град  отидете,  изцелявайте  всички  болни,  които  са  в  него,  това
означава всички болни“. Той им каза да изцелят всеки в този град и след това да провъзгласяват:
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„Приближи се до вас Божието Царство”.
Не  им  каза  първо  да  провъзгласяват  и  след  това  да  изцеляват,  а  им  каза  първо  да

изцеляват и след това да провъзгласяват, защото изцелението беше знак, а не резултат от вярата
на болните и когато Той каза да изцеляват болните, които са в града, Той имаше предвид всички,
защото  те  провъзгласяваха  Царството.  Те  изцеляваха  всички  и  след  това  казваха:  „Ето  така
изглежда Божието Царство”.  Всички са изцелени там.  Той продължи като им каза:  „Ако те ви
приемат, стойте в една къща, яжте каквото ви дадат. Не обикаляйте от къща на къща“ и се казва
„Ако не ви приемат, вече сте изцелили болните, изгонили сте демоните. Но ако те не ви харесат и
не приемат посланието ви, излезте от града и отърсете праха от нозете си, като за знак срещу тях
и  им  кажете,  знайте  това:  дори  и  вие  да  не  приемате  това  послание,  Божието  Царство  се
приближи до вас и ви беше демонстрирано“.

Точно така се случи с Исус в много градове и Той им каза, че ако същите чудеса се бяха
случили в тези други градове като Тир и Сидон, същите чудеса, които вие видяхте, те щяха да се
покаят и да се спасят, а вие нямаше да се спасите. Така че изцеленията и освобожденията не се
базираха на това дали хората приемаха учениците или не. Причината, поради която пояснявам и
уточнявам този момент е, защото дори и в това обновявам вашия ум относно силата на Бога.

Сега нещо, върху което да поразсъждавате: какво ви е коствало до сега, на вас, вашето
ниво  на  посвещение  към  Христос?  Библията  ни  казва,  че  всеки,  който  желае  да  живее
благочестиво, ще страда от гонение. Дори не се казва, че трябва да сте добре изпълнителни в
благочестието си. Трябва да желаете да живеете благочестив живот и ни се казва, че ще страдаме
от гонения. Има гонения срещу християнството по цял свят и трябва да осъзнаем, че гоненията са
вечно случваща се, сегашна реалност. Освен ако, разбира се, живеете религиозен живот, защото
религиозният живот не винаги довежда до гонение.

Сега  добре  ще е  да  погледнете  в  ръководството  си  на  79  страница.  Там  ще намерите
работен  лист;  всъщност  ще  намерите  няколко  такива,  които  по-точно  започват  от  сутринта  в
полунощ до полунощ. Ще откриете, че те са два такива работни листа. Първият е реалната ви
лична дневна програма. Това е вашето реално време, което прекарвате във вашето ежедневие.
Можете  да  попълните  този  лист  още  сега  и  да  попълните  срещу  написаните  часове  какво
всъщност обикновено правите по това време. Първо ще ви покаже къде прекарвате повечето си
време и това ви дава да разберете към какво обновявате ума си. 

След  това  вторият  работен  лист  се  нарича  предпочитана  или  желана  лична  дневна
програма. Това е начинът, по който знаете, че трябва да прекарвате времето си. Какво аз бих
предложил:  да  им направите  копия и  да  попълните  единия сега  –  този,  който  е  с  реалното
прекарано време и имате от него непопълнен за след време. След като направите това, после
попълнете следващия, като  знаете как трябва да прекарвате времето си, ежедневието си. След
това ще започнете да практикувате, да се стараете да се доближавате повече към този лист с
желаното от вас ежедневие и ще изминат около три седмици, около 21 дни, в които ще гледате
листа с реалното ежедневие и този с желаното ежедневие и ще се стараете да смените реалното
с  желаното  ежедневие.  След  това  с  непопълненото  копие,  което  сте  направили  на  реалното
ежедневие, ще можете да попълвате за в бъдеще какво правите обикновено през деня си и той
би трябвало да започне да прилича на  желания от вас, който попълнихте в началото. Трябва да
продължите да правите така,  докато всъщност реалното ви ежедневие стане желаното от вас
ежедневие.  Като правите това и  като  заприличва повече и повече ежедневието ви  на такова
каквото бихте искали да бъде, ще забележите как умът ви се научава и обновява на определени
неща в определено време от деня.  В  работния лист с  предпочитаното ежедневие можете да
започнете  да  попълвате  часовете,  7  пъти  в  деня,  в  които  искате  да  четете  стиховете  и  да
размишлявате върху тях. Така създавате календар, програма за вас самите. 

До сега аз говорих, а вие слушахте. Така разбираме дали сте дошли всъщност да правите и
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да  промените  нещо  или  сте  дошли  просто  да  чуете  един  семинар.  Листът  с  програмата  за
предпочитаното ежедневие би трябвало да включва всякакви християнски действия, които вие
знаете като християнин, че би трябвало да правите. Например, можете да включите седем пъти
на ден да размишлявате върху стиховете. Можете също така и да имате определени часове, в
които да се молите. Можете да имате такива часове и за четене и учене на Словото и поставяйки
всички  тези  неща  във  вашия  работен  лист,  ще  видите  как  той  се  запълва.  Към  каквото  си
насочвате вниманието, се проявява като резултат.

Една от причите, заради която харесвате спорта, който харесвате,  e че отделяте времето,
което отделяте за него. Същият е принципът и за всичко останало. Проявява се това от вас, на
което сте отдали времето си. Но има неща, които можете да правите, които ще имат по-голям
резултат, в сравнение с прекараното за това време и ако имате място някъде да си запишете, ще
искате  да си  запишете следното.  Това е  упражнение;  това не  се  намира в  ръководството ви,
защото аз продължавам да изследвам и да се моля за това. Основните неща, с които прекарвам
основно времето си, повече от последните две години, две от нещата, които избирам да мисля
постоянно,  е ученичество и обновяване на ума.  Обикновено моето призвание е да обучавам
семинари, като Божествено изцеление или Нов Човек и продължавам да изучавам тези области и
да ги утвърждавам,  но когато имам време да правя това,  което искам да правя,  посвещавам
основно времето си върху обновяване на ума и ученичество.

Когато започнах да изучавам ученичеството, не намерих подходящ план,  който да е на
разположение. Основно всяка книга,  която намерите да учи за ученичеството,  казва отново и
отново, че трябва да го правим, да правим ученици. Не се обяснява точно КАК трябва да се случи
това  и  затова  аз  отново  се  отправих  към  Библията,  да  изучавам  живота  на  Исус.  След  това
започнах  да  изучавам  и  живота  на  Павел.  До  много  изумителни  открития,  лично  аз,  съм
достигнал от изучаването именно на това. Запознати сме с методите на ученичество на Исус и по-
малко запознати с методите на ученичество на Павел. 

Знаем, че на някои места апостол Павел отиде и основа църкви и остана там за период от
три години. На някои други места той остана 18 месеца, но това се е случило само на две места.
Навсякъде другаде, където той беше, беше за три месеца или по-малко. Говорим за пионерски
църкви; места, където преди не е имало християнски свидетели. Това означава, че той е отивал
там с неговия отбор, обръщал е хора към Господа да приемат християнството, обучавал ги е и
след това е можел да тръгне оттам, оставяйки ги като действаща църква; и всичко това само за
няколко седмици или месеца. 

Това е нещо нечувано днес. Представете си да отидете на място, където хората нищо не
знаят за Христос или християнството. Представете си да успеете да обърнете към Господа няколко
души и след около месец например, да ги оставите като дейна църква, поставяйки на позиции
пастори и лидери. Лидерите и пасторите са били хора, които са познавали Христос не повече от
просто  няколко  седмици.  Това  е  напълно  противоположно  в  настоящата  ни  система  на
библейските училища, на християнските семинари. Може да отнеме от 8 до 12 или 15 години.
Това е почти четири пъти повече от цялото служение на Исус. За мен тази стара поговорка става
истина: в света на слепия, човек с едно око гледа. Това, което означава е, че не ти трябва да
знаеш толкова много. Просто трябва да си с един урок по-напред от твоите ученици.

Точно  това  е,  което  всъщност  виждаме  да  действа  по  целия  свят.  Наскоро  поднових
контакт с хора, които съм обучавал преди около пет или шест години. Не съм бил с тях повече от
три дни.  Ние ги  обучихме,  ръкоположихме ги,  благословихме ги  и  отидоха на бойното поле.
Когато  се  свързах  отново с  тях  преди около месец,  те  искаха да се  свържат с  мен,  за  да ми
разкажат за плода, който ние имахме от тях, за който си нямахме дори представа. Те са работили
като  мисионери  в  Южен  Тайланд  и  югоизточна  Азия  Мианмар  (Бирма).  Започнали  са  да
прекосяват границата към Мианмар, защото е забранено да се благовества там. Мианмарското
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правителсто са чули за тях и са обявили награда за главите им и са предлагали няколко хиляди
награден  фонд  за  този,  който  ги  обезглави.  Но  Господ  ги  е  предпазвал  през  всичките  тези
мисионерски пътувания. 

И когато те ми разказваха за резултатите от прекараното им време в дадена страна, аз
трябваше да уточнявам всяко едно нещо, което чувах от тях, защото си мислех, че не съм чул или
разбрал добре. Те ми казаха, че са били мисионери и преди, но не са виждали никаква сила,
никакви изцеления, нищо, затова и не са имали и резултати. Но след като бяха на тридневния
курс за обучение по Божествено изцеление, като се прибрали за последните 4-4 ½ години имат
140 000 покръстени будисти в християни. Основали са над 8 000 църкви. Сега тези 140 000 са тези,
които  са  кръстени.  Има  4000,  които  чакат  да  бъдат  кръстени.  За  по-малко  от  5  години  са
покръстили над половин милион хора, основно от будизъм и анимизъм към Христос. Един човек,
който е свързан с тях, сега достига и мюсюлманския свят и е свидетел на огромни мюсюлмански
покръствания.

Това,  което  ви  казвам  тук,  не  е  нещо,  което  работи  само  в  западните  страни.  Ако  е
Евангелието,  ще  работи  навсякъде.  Ако  НЕ  работи  навсякъде,  НЕ  е  Евангелието.  За  три  дни
умовете на хората са обновени достатъчно в сила и изцеление, за да могат да функционират и
практикуват редовно. Тук не говорим за някакъв дълъг провлачен процес. Ако искаме някакъв
такъв провлачен, удължен процес на обновяване на ума, не трябва да правим нищо по-различно
от  досега,  защото  това  е,  което  всъщност  вече  правим.  Само  за  три  дни  можете  да  видите
огромна промяна. За 21 дни можете да видите целия си живот променен, в определена област,
навик. Ако разглеждаме месец по месец има само 12 месеца в годината, но Господ не върви по
12-месечен и 30-дневен месец, така както ние. В Библията ще видите определен брой дни, които
изпъкват – 1 ден, 3 дни, 4 дни, 7 дни, 12 дни, 21 дни, 40 дни. Седем пъти ще видите различен
брой, на който се набляга. Това е различният цикъл от време, който Господ разпознава. 21 дни е
времето, което отнема на човек напълно да промени живота си във всяка една област, в която
човек иска да промени живота си.

Моят  фокус  е  произвеждане  на  21-дневни  програми  във  всяка  област,  което  ще  ви
помогне да обновите ума си възможно най-бързо. Ние вече имаме първата, съществено готова,
която скоро ще се преведе.  Имаме още три,  които са почти готови.  Те  определено ще бъдат
готови, когато вие свършите първата и ще бъдат систематично съставени, като не само едната ще
води към следващото ниво, но и ще засили предишното. Когато се върнем, ще ви кажа как точно
ги съставям,  така че  ако по някаква причина не искате да ги минете с  нас,  да можете да си
създадете ваши, на същия принцип.

Сега ще направим почивка, но преди това искам да погледнете на следващия раздел: цел
на области от живота. Това е работен лист, който да попълните какво искате да бъде направено в
тази област от живота ви; какво бихте искали да се реализира в тази област от живота ви. Не
искам да ви разочаровам, но искам да ви кажа, че този текст, който ще попълните, ще се нарече
вашите  ЦЕЛИ.  Ако  това  не  звучи  достатъчно  духовно  за  вас,  тогава  го  наречете  вашето
ОТКРОВЕНИЕ от Господа или може да кажем, че пророкувате над живота си, как звучи това? Това
звучи достатъчно духовно за вас и след това ще видите на другата страница „книги, които сте
прочели напълно през последните 30 дни”. Започнете да попълвате това и ще бъде достатъчно за
сега. Амин! Господ да ви благослови!
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СЕСИЯ 17

Ето един въпрос: Как да разбера кое е опасно духовно? Много често ще чувате хората да
казват: следвайте мира. Но това важи само, ако сте наистина чувствителни към Святия Дух, ако
разпознавате водителството Му и Го следвате. Почти всеки култ/секта е започнал с някой, който
си е мислил, че следва Святия Дух. Най-лесният начин е да проверите доктрините и плодовете.
Стандартът,  който  аз  използвам,  е  следният:  ако  правя  това,  което  този  човек  ми  казва,  ще
изглеждам ли повече или по-малко на Исус. Исус няма да върне никой човек през миналото му,
особено миналото му преди да бъде новороден, защото вече го няма. Ти си ново творение. Не
гледаме към миналото, а към това, което Исус сега ни е направил.

Нека прочета един стих. Някои от вас ще го харесат, а други няма, но ако не реагирате,
никой няма да знае къде стоите. 1 Йоан 2:20 казва: „А вие сте помазани от Светия и знаете
всичко.” Амин! Имаме добри новини. Казах ви, че сте по-умни отколкото си мислите. Вече знаете
всичко; просто не знаете, че знаете. Затова съм тук, да ви кажа, че знаете. Само на тийнеджърите
не  е  нужно  да  го  казвам,  защото  знаят,  че  знаят  повече  от  всички.  Думата  „помазание“  в
английския превод от гръцки е помазание.  Това означава,  че имаш помазанието на Святия и
знаеш всичко. Това е факт. Сега стих 27: „а колкото за вас, помазанието, което приехте от
Него, остава във вас”. Помазанието остава; не си отива и не се връща. То остава. Разбирате ли?
Помазание е – но остава. Не си отива и не се връща.

Вижте какво причинява това помазание: „и нямате нужда да ви учи някой”.  Чухте ли -
„нямате нужда да ви учи някой”. Забележете „нямате нужда”! Нямате нужда някой да ви учи. Но
Ефесяни 4 глава казва, че петкратното служение – апостоли, пророци, благовестители, пастири и
учители, са дадени на нас, Тялото, за да ни екипира да станем като Христос, за да сме зрели, да
можем да служим. Противоречат ли си тези два стиха? Не. Петкратното служение ти помага да
израстнеш  по-бързо  отколкото  сам,  а  ако  нямаше  достъп  до  петкратното  служение,  но  си
новороден и имаш Божия Дух  и  нямаше достъп до нито едно служение,  помазанието,  което
остава в теб, ще те учи на всичко. Забележете: „нямате нужда да ви учи някой; затова, както
Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е
научило да правите”.

Петкратното  служение  ни  поучава  и  ни  помага  да  растем.  Това  е  предимството  на
служението и ако петкратното служение върши работата си правилно, то е подарък от Исус към
Тялото. Служението би трябвало да бъде изпълнено от Божия Дух, т.е. ако петкратното служение
оставя Божия дух да тече чрез тях може и да чувате човек, но всъщност слушате Святия Дух.
Затова няма значение дали си от Павел или от Аполос. Важно е посланието, което излиза да е от
Святия Дух и петкратното служение би трябвало да ви изгради бързо. Ако то обаче не е било на
ваше разположение, Святият Дух ще ви учи на същите неща. 

Примерно: отне ми 30 и повече години да науча каквото знам за изцелението и Новия
човек. Никой не ме е учил на тези неща. Получих ги на парчета от различни хора, но Святият Дух
е, Който ги е сглобил. Никой не ме е учил. Святият Дух ме научи и ми отне 30 години за да го
схвана. Можете да направите същото. Можете да започнете сами. Заровете се в изцеление и
Святият Дух ще научи вас, точно както е научил мен и в зависимост от това колко добре слушате,
може и на вас да ви отнеме 30 години. Но това не е Божията воля. Божията воля е да можете да
слушате петкратното служение. Аз също имам пост в петкратното служение и това, което ми отне
да науча за 30 години, аз ви научавам за три дена и така би трябвало да работи петкратното
служение; би трябвало да е в пъти по-бързо. Църквата трябва да се забърза, а не да се забавя.
Целта на Святия Дух в петкратното служение е да ви научи по-бързо, отколкото сами.

Забележете: в 20-ти стих се казва, че знаете всичко. На кое друго място се казва всичко?
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Йоан 16 казва, че когато дойде, Духът на истината ще ви упътва на всяка истина. Нека погледнем 2
Коринтяни 5:17. Слушайте думите: „За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание, старото
премина, ето (което означава виж, забележи) [всичко] стана ново”. Чухте ли думата „всичко”?
Всичко стана ново. Защо? В стих 18 „А всичко е от Бога” Бог взе старото и е положил всичко в теб.
И всичко, което е във вас, е ново; нямаше го преди, но Бог сложи всичко във вас и всичко е от Бог.
Той е сложил всичко във вас и сега знаете всичко, защото всичко е във вас. Разбирате ли го?

Нека отидем във 2 Петрово стих 1: „Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас,
които чрез  правдата на  нашия Бог  и  Спасител Исус  Христос  сте  получили еднаква  с  нас
скъпоценна вяра”. За кого се отнася това? За вас ли? Кой от вас има скъпоценна вяра чрез  Исус
Христос, чрез правдата, която е в Него? Това сте вие, нали? Това означава, че е написано към вас.
Прав ли съм? Това сте вие. Нека видим какво друго казва: „Благодат и мир да ви се умножи”. Това
означава, че колкото мир имате, ще се умножи. Но как се получава: „чрез познаването на Бога и
на Исуса, нашия Господ”. Това, което получавате тук и от други наши учения, е познаването на
Бога.

Забележете сега – Исус често казваше:  според вярата ти.  Ние си мислим, че зависи от
количеството вяра, но Той не имаше предвид това. Имаше предвид: според това, че имаш вяра,
си изцелен. Вижте какво се казва в стих 3: „Благодат и мир да ви се умножи понеже Неговата
божествена сила ни е подарила всичко” - минало време. Какво? Всичко, не нещо, а всичко. Какво
ни е дал? Всичко. Ако ни е дал всичко, означава, че няма нещо, което да не ти е дал. Прав ли съм?
Всичко означава всичко. Не означава нещо. И се казва, че вече ни е дал всичко. Той ни е дал
всичко. Как ни е дал всичко? Дали всичко е тук или са духовни и са в нас? Той е премахнал
старото и всичко стана ново. И всичко, всичко ново е от Бог, нали? Какви са всички неща? Тук се
казва: дал ни е всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Можете ли да го видите?
Дал ни е всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Няма нищо, което да е свързано
с живот или благочестие и да го нямате. Разбирате ли го? Няма нищо, което Той ще ви добави.
Той вече ни е дал всичко.  Няма да получите нищо. Няма да получите нищо ново. Само ще се
събудите в правдата и ще осъзнаете, че го имате.  Разбирате ли? Виждате ли колко е просто?
Виждате ли благата вест? Това означава, че не чакате Бог да ви даде нещо. Той ви чака да го
приемете и когато вярвате, ще приемете и когато приемете, ще имате всичко. Разбирате ли го?
Т.е. всичко; дал ви е всичко, което е потребно за живота и за благочестието.

Нека изброим няколко неща, които са потребни за живот и благочестие: изцеление. Няма
ли да служи това за живот? Това означава, че няма да ти даде изцеление и няма да ви изцели. В
раните Му бяхте изцелени. Защо? Защото ви е дал всичко, което  е потребно за живо. Сега ако го
осъзнаете и повярвате, можете да се изцелите на място. Или можете да кажете кога, като кажете:
„Когато брат Кари ме докосне, ще бъда изцелен“. Ако това е пътят, по който искате да тръгнете,
добре, но разберете: изцелението е вече във вас. Ако чакате да ви докосна, то е било там през
цялото време, но решихте, че когато ви докосна, ще го приемете. Можете сега да го приемете или
да изчакате да ви докосна. В двата случая е същото. Затова казва: знаете всичко. Защото Святият
Дух ще ви покаже всичко, което е Мое и Святия Дух е това помазание. Святия Дух е Той. Затова
казва: помазанието, което пребъдва във вас, ще ви учи. Нещо или помазание не може да ви учи –
Той ще ви учи. Амин! В Него, разберете го, в Христос е скрита всичката мъдрост и знание. Исус
знае ли всичко? Да. И сме наследници заедно с Него, така че каквото има Той, и ние го имаме.
Ако Той знае всичко, познайте какво имаме ние. Ако Той знае всичко и ние знаем всичко. В нас е;
вече е в нас, но не знаем, че в нас, докато не ни се каже. 

Ще  ви  дам  приемер.  Купих  си  един  диск  с  библейска  програма  и  беше  доста  скъпа.
Отворих една голяма кутия и беше само един диск. Те ми я дадоха, за да си мисля, че си купувам
нещо голямо. Извадих диска – само един диск! Помислих си: за толкова пари трябваше да получа
повече дискове. Но те не искаха да ми продадат дискове, а информация. И така вкарах диска в
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компютъра.  Като  се  отвори  имаше  много  неща,  а  аз  бях  развълнуван  и  щастлив,  но  после
забелязах, че имаше над 100 неща, на които имаше малък катинар. Бях отворил около 100 неща,
но имаше други 100, до които нямах достъп. На диска са. Аз притежавам диска, но нямам достъп
до нещата, които са заключени на диска. Бях щастлив, сега съм ядосан, защото не харесвам да
притежавам неща, но да нямам достъп до тях. 

Един ден реших да прочета инструкциите. Тогава разбрах, че плащам само за половината
неща на диска, но не ми го казаха. На кутията имаше списък на всичко. Затова, когато се опитах да
отключа катинара, нещо се появи и изписа: вкарайте ключа. Там няма място за ключ, затова си
помислих,  че  трябва да е  нещо друго и  се  питах:  къде е ключът.  А те  ми отговориха:  ще ви
продадем ключа. Тогава осъчнах, че не ми трябва един ключ, а 100 ключа и те искаха да ми ги
продадат поотделно. Затова се обадих на приятел и го попитах дали може да хакне това нещо.
Каза ми: не, но мисля, че ме излъга. 

Причината да ви разкажа това е, че има неща, за които знаете. Знаете заспасение. Знаете
за  вечен  живот.  Знаете  определени  неща  за  кръщението  в  Духа.  Може  би  знаете  нещо  за
изцеление. Но има неща, за които не знаете. Само защото не ги знаете, не означава, че не ги
притежавате. Просто нямате ключа да ги отворите. Та това е целта на петкратното служение: да
ви даде ключа да отворите това, което все още нямате. Някои хора са решили да ви продадат
всеки ключ, който крият под покривката на помазанието. Ще имаме възможност да говорим за
това преди да свършим. Но този стих ви казва, че знаете всичко. Това, което трябва да знаете, е
как да получите достъп. Голяма част от това е обновяването на ума.

Обновявайки ума си чрез истината на Словото отваряте катинарите и всичко, което е във
вас излиза. Само ако ви е трудно да повярвате, че знаете всичко, отворете на Ефесяни 1. Вече
чухме от Петър; сега ще чуем от Павел. Библията казва: „От устата на двама или трима свидетели
ще  се  потвърди  всяка  работа".  Както  казах,  чухме  от  Петър,  сега  от  Павел.  Това  са  двама
свидетели; Ефесяни 1:3: „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който
в Христа ни е благословил (вече ни е благословил) с всяко духовно благословение в небесни
места”.  Какво  духовно  благословение  имате?  Всяко.  Нека  ви  попитам  –  какво  духовно
благословение нямате? Никакво. Нали? Няма дъховно благословение, което нямате. Имате всяко
духовено благословение и всичко, което служи за живот и благочестие, вече ни е дадено чрез
познанието на Исус Христос. 

Всичко ни е дадено. Всички благословения; всичко, което служи за живот и благочестие;
всяко благословение ви е вече дадено, а вие трябва просто да се събудите за тази истина и да
решите да я повярвате, защото чрез вяра получавате достъп до свяко Божие благословение. Това
означава,  че  трябва  просто  да  решите  да  повярвате  на  тези  стихове  и  да  започнете  да  се
съгласявате и това, което ще се случи във вас, е че тези неща ще се освободят от духа ви, където
са били държани и ще започнат да бъдат преживявани в живота ви чрез обновяването на ума ви.
Защото чрез обновяването на ума животът ви е променен.  Вие знаете всичко и чрез науката
знаете, че можете да знаете всичко, защото умът ви може да работи така, както Исус го е създал
да работи.

Сега  имаме  толкова  много,  че  трябва  да  се  оттървем  от  това,  което  е  грешно  и  да
повярваме това,  което е правилно. Сега знаете какво имате.  Ако имахте всичко това във вас,
представете си го. В Христос е всичката мъдрост и знание. Той знае всичко. В Духа няма лимит на
паметта. Духът е като интернета; общо казано няма граници. Но мозъкът ви има лимит, наречен
памет, който е 300 милиона години. Защо умът ви се нуждае от 300 милиона години памет? Ако в
духа (в интернета) изобщо не се нуждете от този капацитет за да задържите това, което имате,
отидете в Стария завет и погледнете Бог как е правил неща. Какво направи с манната, какво им
каза – всеки де излезе и да си вземете това, което му трябва, но само каквото му трябва за този
ден, защото ако събереш повече и се опиташ да се запазиш за утре, ще мухляса и няма да е
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добро за ядене. 
Знаем, че Бог може да бъде екстравагантен, но не пилее. Забелязали ли сте го? Когато

Исус  умножи  хляба  и  рибата,  какво  направи  след  това?  Първо  го  умножи  и  имаше  толкова
остатъци след като всеки беше ял, че напълни 12 коша с тях. Това означава, че 12 кошници с
остатъци;  не 13,  не 11.  И каза:  „Съберете всичко“,  нали? Не остави нищо за да не изгние на
земята. Той не пилееше. Защо имаше точно 12 коша с остатъци? Защото имаше 12 човека, които
да ги носят, нали? Не 11, не 13. Сигурен съм, че е казал: всеки да вземе по един кош. Ако имаше
още един, щях да го нося, но вече взехте всичко. Амин! Забележете, Той е екстравагантен – 12
коша с остатъци. И каза: Не оставяйте нищо, но го съберете. 

Твоят ум има 300 милиона години памет. Бог е екстравагантен, но не пилее. Не ти е дал
500  милиона  години;  не  ти  е  дал  299  милиона  години.  Защо?  Защото  ако  пораснеш  в  Исус
всичкото знание, което е в Него, ще бъде в теб. И това ще е времето, когато тези 300 милиона
години памет ще е пълна. Нека ви го покажа за да знаете, че ви казвам истината. В Ефесяни 4
глава – слушайте внимателно и ще има почивка. Стих 10: „Тоя, Който е слязъл, е същият, Който
и  възлезе  по-горе  от  всичките  небеса,  за  да  изпълни  всичко,  И  Той  даде  едни  да  бъдат
апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители”. Защо? Стих
12: „Да се усъвършенствуват светиите”.

Петкратното служение е тук за вас, а не вие за тях. Разбирате ли? Те са треньори, не малки
богове или малки папи. За какво друго ни е дал служението – „за назиданието на Христовото
тяло”. Вие, светиите, Тялото Христово, колко дълго ще имаме това петкратно служение? Стих 13:
„докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно
мъжество,  в  мярката  на  ръста  на  Христовата  пълнота“.  Погледнете:  „докле  всички
достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син”. Тук не се казва: докато познаем,
че Исус е Божият син. Той говори на църквата: вие не сте част от църквата, ако не знаете, че Исус е
Божият  син.  Павел  не  казва,  че  ще стигнем  до  това  познание.  Той  казва,  че  ще стигнете  до
познието, което самият Исус имаше. Разбирате ли? Как можем да имаме знанието, което Исус е
имал – имаме Христовия ум. Ако имате Неговия ум, умът Му е пълен със знанието Му. Всичко
това е дадено на вас; получихте го, когато се новородихте и причината, поради която още не сте
ходили в това, е защото не сте обновили ума си спрямо знанието му.

Внимание, сега ще пораснете. Имаме петкратното служение: „докле всички достигнем в
единство на вярата” и на познаването, което Исус има: „в пълнолетно мъжество” - зрял човек, „в
мярката на ръста на Христовата пълнота“. Никога няма да стигнете до този ръст, освен ако не
знаете това,  което Той знае.  „За да не бъдем вече деца”,  защото ще пораснем.  Стих 15:  „но,
действуващи истинно в любов да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос”. Така
че вие знаете всичко и ще пораснете в Него. 

Отидете в 1 Йоан 3: „Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а
такива и сме.  Затова светът не познава нас,  защото Него не  позна .”  Забележете,  заради
любовта Му сме осиновени и сме наречени синове. „Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е
станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему”. Какво се
казва? Той няма да дойде, докато не станем като Него. Затова ни е дал петкратното служение, за
да пораснем. Той иска да станем като Него –  в сила, в знание, в характер; във всичко за да дойде
обратно.

В Римляни 8:19-23:  „Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни
като Божии синове, Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този,
Който  го  подчини,  с  надежда,  че  и  самото  създание  ще  се  освободи  от  робството  на
тлението,  и ще премине в  славната свобода на Божиите чада,  понеже знаем,  че  цялото
създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега, и не то само, но и ние, които имаме Духа в
начатък и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на
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нашето тяло”.
Каква е божествената ни последователност? Дух, душа, тяло. № 1 дух, № 2 душа, № 3 тяло.

В тази последователност духът трябва да е в контрол, душата трябва да е обновена и да ходи в
единство с  духа,  а  тялото трябва да се подчинява на духа и душата ви.  Духът ви бе изкупен,
направен нов, когато се новородихте.  Душата и умът ви се обновяват, в такъв смисъл и тя се
спасява. Това бяха първите две, а последното – за да бъдем напълно изкупени с нашето тяло. Сега
сме Божии синове. Светът чака да започнем да го изявяваме, защото знанието ни е обновено
спрямо познанието на Божия син.  Когато  това стане,  Той ще се  върне  и телата  ни ще бъдат
променени в миг на око.

Духът ви е безсмъртен, така че се говори за тялото. Той ни чака да пораснем. Дух, душа и
тяло – това е последователността на Божието царство. Как расте Божието царство? Три части,
стъпка по стъпка. Църквата е разбрала, че се новораждаме. Църквата знае, че трябва да обнови
ума си, но не знае как. Но когато духът е новороден и умът е обновен, ще се проявим като Божии
синове и дъщери и тогава идва изкуплението на тялото, което е божествен живот в тялото, който
не  може  да  се  разболее.  Сега  имаме  първите  плодове  на  Духа,  които  ни  позволяват  да  се
възстановим и живеем добре, но все още нямаме божественото здраве. Затова врагът се е борил
против обновяването на ума толкова дълго,  защото знае,  че  когато сте  обновили ума си,  ще
вървите, говорите, мислите и действате като Исус. Това е вашата божествена цел – да пораснете в
Неговата пълнота. Амин!

СЕСИЯ 18

В миналата сесия говорихме за помазанието. Бях воден от Духа да говоря за това, защото
има хора, които се питат: „Какво да правим сега?” Споменахме за работните листи и че е хубаво
да ги попълните. Сега сме на страница „Приятели”. Това са хората извън семейството, с които
прекарвате  най-много  време.  Това,  което  ще  се  случи;  това,  което трябва  да  стане,  е  когато
попълните страницата ще забележете хора, буквално чрез Духа, с които трябва да задълбочите
взаимоотношенията си. Когато попълните изцяло листа и го погледнете, ще разберете, че има
хора, които трябва да зачеркнете. Искам да ме разберете: нямам предвид да избягвате, които
могат да ви помогнат. Има хора, на които можете да говорите и свидетелствате. Те могат и да не
ви  помогнат,  но  вие  можете  да  им  помогнете.  Но  това  не  са  приятели.  Това  са  познати.
Приятелите ще ви помогнат да напреднете духовно. Това означава, че трябва да говорите на хора
и да им помагате, но хората, с които трябва да прекарвате най-много време, са тези, които ще ви
помогнат духовно.

На  следващата  страница  са  зададени  въпроси.  Ако  ви  е  казано,  че  имате  нелечимо
заболяване и имате само няколко седмици или месеца живот, на кого бихте звъннали, казали,
посетили? Защо точно тях? Отделете време за това.  Когато имате великолепни новини кои са
първите пет човека, на които ще звъннете? Защо точно на тях? Как се казва човекът най-близо до
теб, който не познавахте преди семинара? Не си гледайте табелките с имената. Вече сте видели
имената  им,  но  просто  не  го  осъзнавате.  Видели  сте  табелката  им  и  най-вероятно  сте  си  и
говорили; особено, ако сте седнали толкова близо. Това е начин да познавате и виждате неща
около вас.

Какво общо има това с обновяването на ума? Това ще ви накара да сте будни и постоянно
да виждате какво става около вас. Можете да попълните тези работни листи и да започнете да
работите на тях. Нещо, което накарах назначените в църквата да направят, е да изберат една
тема, която ние, JGLM, разпространяваме и им казах, че искам да изберат едно поучение да го
преслушат и след това да напрявят резюме. Но ето го и уловът – резюмето. Трябва да се състои от
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7  абзаца.  Всеки  абзац  трябва  да  се  състои  от  200  думи  или  по-малко  и  трябва  да  има  14
изречения;  7  абзаца  с  по  14  изречения с  максимум  200  думи на  абзац.  Това  е  доста  лесно.
Трудното за тях беше да се придържат към тези ограничения. Те започнаха, а аз го очаквах от тях
всяка седмица. Когато го започнах, започнах да забелязвам различия в личностите, характерите и
в поведението, дори и в работата им. Те започнаха да го правят почти като игра, а когато ги питах
за темата на написаното, те можеха да ми отговарят точно и кратко, защото са разсъждавали
дълбоко  върху  темата  и  дори  като  ги  попитах  след  месеци  те  можеха  почти  перфектно  да
рецитират това, което са написали.

Това е есенцията на програмата „Обновяване на ума”. Средновъзрастният човек може да
прочете около 200 думи на минута. По принцип са малко повече – от 275 до около 300 думи. Ние
го намалихме на 200 – 200 думи на минута и когато ги накарах да напишат тези 7 абзаца с по 200
думи, знаех, че ще им отнеме около минута да прочетат един абзац. Всеки абзац е различен и се
чете по различно време на деня. Има 7 абзаца. Всеки абзац се пише по различно време през
деня. Това означава, че ще се напише абзац от 200 думи; по 7 от абзаца. И през деня можете да
изберете един от тях и  изговаряте.  Всичко събрано се  равнява на 1400 думи в рамките на 7
минути. Лесно се прилага и ще ви помогне да се съсредоточите на всеки абзац по време на деня.
7-те абзаца принадлежат на една тема, но всеки човек можеше да избере каквато тема си иска.

Започнахме да експериментираме с това и всяка седмица те разглеждаха различна тема.
Не след дълго те знаеха резюметата от поученията ни наизуст, но не го изговаряха като реклама, а
разбираха цялото поучение. Това е есенцията на програмата. Можете да вземете всякаква тема,
да направите резюме в рамките от 200 думи на абзац, правите 7 абзаца. Това ще ви отнема 7
минути на ден и се занимавате 21 дена с една тема. За тези 21 дена умът ви ще бъде обновен в
тази област.

Споменахме,  че  Бог  не  се  придържа  към  тази  12  месечна  система.  Всъщност  има  17
цикъла по 21 дена на година. Можете да изучите 17 различни теми за една година и ще обновите
ума си във всяка една тема. Когато приемате и усвоите абзаца от 200 думи, вземете абзаца и го
намалете на 100 думи, което означава, че ще можете да го изговорите за 30 секунди. Ако успеете
да го намалите на 30 секунди, запазвайки главната тема на абзаца, умът ви ще бъде обновен в
тази област. Понеже говорим за Писанието и обновяването на ума според Словото, можете да го
правите чрез теми, но го правете с различни книги от Библията. 

Ако,  примерно, изучавате изцеление, искате да обновите ума си спрямо изцеление. За
тази цел вземате стиховете,  с които искате да обновите ума си и ако е възможно, избирайте
стиховете  от  различни книги.  Така използвате двете мозъчни половинки.  Отивайте от  малкия
детайл към  голямата картина,  но  също така и  от  голямата картина  към  малкия  детайл.  Това
означава, че правите невронна връзка между две неща. Правейки това и намалявайки го до 30
секунди, ще бъдете много плътни и точни, като лазер. Примерно можете да кажете Исая 53:4:
„Той наистина понесе печалта ни”, ще го кажете със свои думи, но ще означава същото. Може да
вземете Изход 15:26: „Аз съм Господ, Който те изцелявам” - Йехова Рафа. Може да използвате
Матей 8:16: „Сбъдна се реченото от Исая, като ги изцели всички“. Използвайте Марк 16:18: „на
болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват”, 1Петрово 2:24 „С Чиято рана вие оздравяхте”; може
би и 3Йоаново стих 2 „Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко,
както благоуспява душата ти.”

Тези стихове се цитират за по-малко от 30 секунди. Ако вземете стиховете, които цитирах,
и  не  запишете  нищо  друго,  само  тези  стихове,  ще  имате  скелета  от  истина  за  Божествено
изцеление и само това ще ви е нужно за да знаете как да послужите с изцеление. След това може
да вземете един от тези. Забележете модела – 200 думи на абзац, които говорят за един стих. Не
само се цитира стиха, но се доразвива; един вид, резюме на стиха. Тогава се намалява на 30
секунди, което води до цитиране на стиха. Това означава, че от резюмето стигате до стиха и от
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стиха се връщате към голямата картина. 
Чрез това запомняте стиховете, които са вързани с резюмето и разбирането ви.  Ако го

правите по определен ред, може хронологично, може по реда, който е в Библията, може да го
подредите по начин, който ще работи за вас. Ако сбиете всичко, бихте могли да го хванете на
една страница. По този начин бихте могли да съберете на няколко страници почти всяка докрина
от  Новия  завет,  да  я  запомните  и  обновите  ума  си.  Понякога  питам  хората:  колко  притчи  е
използвал Исус? Повечето започват да ги изброяват и стигат до 8-10,  но всъщност са 70 – 70
различни притчи,  които Исус  е използвал.  Говорих  за числа.  70 също е число,  което често  се
появява.  Апостол Павел също е имал различни доктрини. Общо са около 30 и буквално няма
граница на степента, до която можете да обновите ума си, защото имате памет в изобилие. 

Помислете как работи тази система.  Първото нещо, което ще погледнем, са думите на
Исус, но може да се направи същото с всяка книга в Новия завет. Можете да вземете всяка книга
от Новия завет; всяка книга за себе си – 21 дена. Четете и правете 7-те абзаца за всяка книга. 7
ключови стиха, които ще опишат книгата и когато успеете да сбиете абзаците на 30 секунди и за
21 дена изговаряте тези неща, можете да размишлявате върху тях. В рамките на 21 дена ще сте
обновили ума си спрямо това, какво казва книгата, а това ще ви отнеме само 27 месеца. Хубавото
на това е, че можете да правите това с 3 до 4 теми наведнъж. Можете да обновите ума си в 3-4
области по едно и също време. Колкото повече го правите, толкова по-бързо ще обновите ума си.

Започнахме да експериментираме с това, за да видим как работи. Имаме и списък с неща,
които да се приложат. Важно е да прилагате нещата, които възприемате. Обмислям в следващите
1-2 години да променя напълно библейското ни училище, за да функционира по този модел.
Работим също върху неделното ни училище (за деца), за да могат да са с обновен ум още от деца.
Работим вече върху курс Божествено Изцеление и Новия човек, за да бъдат достъпни за деца.
Единственото нещо, в което внимавам при децата, е че искаме да сме сигурни, че са новородени,
преди да започнем да им говорим това, че са ново творение, защото не искаме да възпитаме
някого, който си мисли, че е с правилни взаимоотношения с Бог, но всъщност не е. Трябва да сме
сигурни, че са новородени.

Първата ни стъпка, когато разберем, че някой е новороден, е да го въведем в програмата.
Ако  искате  да  правите  нещо  междувременно,  добър  начин  да  приложите  тази  програма  е
следната: две части. Първа: свидетелството ви – как Исус ви е спасил, какво е направил в живота
ви, събрано в 200 думи или по-малко, за да можете да го кажете за една минута, защото с толкова
време разполагате, когато някой се чуди дали да си остане или продължи да слуша.

Второ:  благовестие,  с  което  да  представите  стъпките,  които  водят  до  новорождение.
Трябва да можете да го изговорите за една минута – 200 думи или по-малко. След това го сбийте
до 100 думи, което е 30 секунди. И сега можете да кажете свидетелството си и благовестието за
една минута. Така ще представите нещата много бързо и преди да решат дали ще слушат или не,
вие вече сте им го казали. Ако са заинтересовани, какво правим? Започнахме с 1 минута и сбихме
на 30 секунди. Ако не са заинтересовани и си отидат, вече сте им дали това, от което се нуждаят.
Посяхте семе, с което Святият Дух да работи. Така че смалихте цялото и сте готови. Вече сте го
изказали,  но  какво,  ако  покажат  интерес?  Тогава  се  връщате  към  цялото.  Можете  да  се
задълбочите  от  цялата  картина  към  детайла,  от  детайла  към  цялата  картина.  По  този  начин
можете да улучите двете половинки на мозъка им, така че човекът да не го забрави, защото ако
можете да смалите голямата картина и после да я увеличите, човекът ще е чул всичко за една
минута. Една минута, 30 секунди, една минута. Амин!

Ако са заинтересовани, можете да сте по-подробни, докато кажат, че е достатъчно, но не
знаете  колко  време  имате,  затова  сбивайте.  Това  означава,  че  трябва  да   работите  върху
представянето  на  благовестието  и  свидетелството  ви.  Упражнявайте  се,  упражнявайте  се  във
всяка област на живота си да изкажете това, което искате за 30 секунди или по-малко, защото
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хората  са настроени така –  да  приемат  информация за  30 секунди и  ако използвате  това за
свидетелстване е хубаво да имате информация, която можете да им дадете – примерно e-mail,
ако искате, телефонния ви номер, но с e-mail работи добре. 

Най-добре  е  ако  нямате  визитни  картички.  Визитните  картички  изглеждат  прекалено
професионално.  Хората  ще си помислят,  че  са  поредният  човек записан в  списъка.  По-добре
носете тефтерче;  предварително напишете имато си,  e-mail,  тел.номер или каквото искате  да
дадете; не им давайте прекалено много. Трябва да ги накарате те да искат да се свържат с вас.
Преди да излезете напишете името си и e-mail си на всяка страница. Пишете на ръка, носете си го
с вас и когато говорите с някого, имате запомнената си презентация. Но не правите това, което се
нарича  мулти-таскинг,  а  просто им показвате  презентация.  Когато  пишете  хората  обикновено
чакат, което ви дава шанс да говорите и не трябва да пишете, защото вече е записано, така че
говорите с тях и когато свършите, откъсвате страницата и им я давате. Така имат името и e-mail-а
ви и са чули презентацията ви. Не изглежда толкова професионално, но е добре планувано и
добре направено, защото всичко, което вършим, трябва да бъде за Него. Това означава, че всичко
трябва да бъде изпипано. Амин!

С  последното парче  трябва да успеете  да достигнете  областта  ви,  защото ето  добрата
новина:  две  неща.  Първо:  вие  сте  достатъчно  умни  да  отговорите  на  всеки  техен  въпрос.
Причината, поради която го зная, е защото знам колко е голям мозъкът ви и знам, че Този, който е
във вас, знае всичко. Амин! Знайте, че когато говорите, Най-великият е с вас и Той може да ги
докосне и да говори чрез вас неща, за които не знаете. 

Научете се да се доверявате на мъдростта и силата на Святия Дух. Той е по-заинтересован
в спасението им от вас. Ако имате желание да свидетелствате, Той ще има да работи. Ако искате
да видите как дарбите функционират, не чакайте някой да дойде, за да направи шоу от това.
Вместо това отивайте при хора, които страдат. Святият Дух ще ви дава слово на знание и мъдрост,
пророчески слова ще излизат от вас, ще изговаряте неща, които ще ги изгражда и насърчава. Ще
казвате неща от сорта: „Не знам защо ти го казвам“ и ще разкажете за някое свидетелство, което
сте чули. Примерно, как на някого му се е възстановил орган и човекът отсреща ще започне да
плаче и ще каже: „Точно от това се нуждая“. Вие не знаехте, че това е Святият Дух, но Той е Този,
който работи чрез вас и им говори това, от което се нуждаят. Разберете, че не сте сами. Това е
Неговата работа. Той е заинтересован в хора, но проблемът винаги е бил един и същ: жетвата е
изобилна, а работниците са малко. Той винаги ще се нуждае от повече работници. Не се изисква
образование, за да обичаш някого. Амин!

Все още има доста въпроси. Тази вечер на изцелителната служба ще се опитам да отговоря
повече и ще видим докъде ще стигнем. Най-важното е да послужим на болните. Нали не искаме
да стоят в болка, докато си говорим? Амин! Научихте ли нещо тази седмица? В случай, че не сте
тук вечерта или не ми остане време да го кажа, искам да ви благодаря за присъствието ви, за
разсъжденията  ви,  за  фокусирането  и  концентрирането.  Благодаря  ви  за  гостоприемството!
Благодарим на немския отбор за организацията! Дълбоко вярвам,  поради това, че тази година се
навършват 500 години реформация, че Бог иска да види Германия променена. Големи служения,
големи  събрания ще  се  състоят,  но  не  това  е,  което  променя  държава.  Това,  което  променя
държавата, са хората в нея. Ако искате да видите Германия променена, трябва да позволите Бог
да работи чрез вас. 

Протестантската реформация не се появи от нищото. Бог използва човек, на когото му е
било писнало от религиозната система и Той го направи с един човек, на когото му стискаше да се
изправи. Без масова комуникация, медия, интернет, ТВ или радио. Лутер го направи със силното
убеждение, че е прав според Божието слово. Представете си какво Бог може да направи с всички
вас. Ние имаме достъп до масовата комуникация. Всеки един от нас може да достигне целия свят
в колата или от вкъщи. Можете да сте в МакДоналдс и да пишете на таблет и да изцелявате
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болните в Китай с проста молитва. 
Не се подценявайте! Очаквайте Бог да ви използва за големи неща. Има достатъчно хора,

които очакват Бог да ги използва за малки неща. Божиите очи са по целия свят. Oчите на Господа
се  обръщат  насам-натам  през  целия  свят,  търсейки  онези,  чрез  които  ще  се  покаже  мощен.
Въпросът е: ти от тези ли си, чрез които ще се покаже мощен? Защото Данаил 11:32 казва: „Тези,
които познават своя Бог, ще бъдат силни и ще имат подвизи“. Въпросът е: познаваш ли Бог? Ако
да, има позвизи, които те чакат. Това е твоят ден! Джон Лейк го няма; Смит Уигълзуърт го няма; д-
р Самрал го няма; Мартин Лутер го няма. Но ти си тук. Ти си Божията надежда за Германия! Ти си
Божията надежда за цяла Европа! В името на Исус, решете се!
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