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"Прати от височината, взе ме, извлече ме от големи води. Избави ме от силния ми 
неприятел, от онези, които ме мразеха, защото бяха по-силни от мен. Стигнаха ме в деня на 
бедствието ми; но Господ ми стана опора. И ме изведе на широко, избави ме, защото имаше 
благоволение към мене." (Псалм 18:16-19, курсивът е мой). 

В този псалм, Давид поглежда назад след края на едно голямо избавление. Той се радва, 
защото Господ го е спасил от враговете му. Саул бе обявил награда за главата на Давид и 
безмилостно го преследваше, принуждавайки го да спи в пещери, бърлоги и под открито 
небе. 

Давид казва за това мрачно време: "Връзките на преизподнята ме обвиха; примките на 
смъртта ме стигнаха. Обзе ме страх поради беззакониците. Те всички ме мразеха." Но, Бог 
дойде с вик от небето, за да освободи Давид: "Той сведе небесата и слезе ... И Господ 
гръмна в небесата ... Избави ме от силния ми неприятел" (18:9, 13,17). 

Врагът бе дошъл като потоп, и въпреки това, Давид е могъл да каже: "Бог дойде с вик да ме 
измъкне от бурните води. Той ме спаси от всичките ми неприятности!" 

Святият Дух даде на Давид откровение, което бе ключът към всяко 
освобождение. 

Давид все едно каза: "Причината Бог да ме избави от всичките ми врагове - от всичките ми 
скърби и сили на ада е, защото съм ценен за Него. Моя Бог се наслаждава в мен!" "Той ме 
изведе на широко, освободи ме, защото благоволи в мен." (Псалм 18:19). 

Имате ли нужда от освобождение от похот, изкушение или изпитание? От проблем, който е 
умствен, духовен, емоционален или физически? Ключът към вашата победа е в този стих. Бог 
благоволява в теб. Ти си ценен за Него! 

В Песен на песните, Господ казва на Своята невяста: " Колко си хубава и колко приятна, о, 
възлюбена, в очарованията си!" (Песен на песните 7:6). Три от еврейските думи в този стих са 
синоними: хубава, което означава, "скъпоценна"; приятна се използва за "удоволствие", и 
очарование. 

Тези думи описват мислите на Исус към Неговата невяста, когато Я вижда. Той поглежда към 
нея и казва: "Колко си хубава, сладка и приятна. Ти си ценна за мен, о, възлюбена." В 
отговор, булката с гордост отговаря: "Аз съм на любимия си и неговото желание е към мене" 
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(7:10). Смисълът тук е: "Той тича след мен с удоволствие. Той ме преследва, защото съм 
толкова ценна за него." 

Същите мисли се срещат навсякъде в Псалмите: "Господ благоволява в онези, които Му се 
боят, в онези, които се надяват на Неговата милост." (Псалм 147:11). "Защото Господ 
благоволява в народа Си, ще украси смирените със спасение." (149:4). 

Мога да се опитам да ви убедя, че Бог се наслаждава във вас като ви кажа: "Ти си 
скъпоценен за Господа." И въпреки това, вие да си помислите: "Това е сладко, но е само 
една прекрасна мисъл." 

Не, тази истина е много повече от прекрасна мисъл. Тя е ключът за освобождение във всяка 
битка, която бушува в душата ви. Тя е тайната за влизане в обещаната Божия почивка. 
Докато не се опрете на това, докато тя не стане твърда основа в сърцето ви, няма да можете 
да издържите изпитанията в живота си. 

Исая е имал откровение за голямата наслада на Бог в нас. Той пророкува: "Израилю: Не бой 
се, защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой. Когато минаваш през водите, Аз ще 
бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се 
изгориш и пламъкът няма да те опари."(Исая 43:1-2).  

Исая не говори буквално за наводнение или пожар. Той говори за това, през което хората 
преминават духовно и умствено. Израил е бил в плен по това време; техните наводнения са 
били изпитанията, техните огньове са били изкушенията, техните реки са били изпитите. 
Това са били всичките опити на Сатана да смаже и унищожи Божия народ. 

Думите на Исая са били послание за истинска милост към Израел. 

Хората бяха в плен поради собствената си глупост и безумие, но Бог им изпрати един пророк 
със съкрушено сърце, който им заяви: "Бог иска от мен да ви кажа, че Му принадлежите." 

Точно сега, може би си в някакъв собствен водовъртеж. Може би се чувстваш смазан от 
изпитание или изкушение, което заплашва да те погълне. 

Трябва да разбереш от тези библейски примери, че Господ не винаги успокоява водите. Той 
не винаги задържа наводненията или гаси огъня. Но винаги обещава това: "Аз ще ходя с теб 
през всичко това. Това изпитание или обстоятелство няма да те унищожи. Няма да те 
погълне. Така че, продължавай.Ти ще излезеш от другата страна с Мен, редом до себе си. " 

Това бе всичко, което трите еврейски деца  трябваше да чуят, когато бяха хвърлени в 
огнената пещ. С тях имаше четвърти човек: Исус. Те, не само че не изгоряха, но в 
действителност дори дрехите и косите им не миришеха на дим. Такъв вид освобождение Бог 
иска да ви даде, когато сте във вашата духовна долина. 
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Защо Бог иска да ви избави? Дали, защото сте направили нещо задоволяващо Го? Дали, 
защото сте увеличили времето за молитва? Дали, защото прекарвате повече часове в четене 
на Писанията? Всичко това е добро, но Исая получи истинския отговор на този въпрос: 
"Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих,….. Не бой се, 
защото Аз съм с теб! ... " (Исая 43:4-5).   

Бог казваше на Израил: "Вие сте на път да преминете през огън и вода, но не се 
притеснявайте, Аз ще вървя с вас през тях. Накрая, Аз ще ви избавя, просто защото сте Мои. 
Аз ви познавам по име и вие сте наслада за сърцето Ми. "   

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога - не чрез 
дела, за да не се похвали никой." (Ефесяни 2:8-9). 

Дори да живеете 500 години, пак няма да сте живели достатъчно, за 
да угодите на Бог със собствените си дела. 

Няма значение колко усърдно се опитвате да се изчистите, вашата плът не е приета пред Бог; 
тя дори не може да бъде променена. С всяка плът бе свършено на кръста и тогава дойде нов 
човек: Христовия човек. Истинската вяра е увереност в това, което Той е направил за вас. 

Ще кажете: "О, аз мога да повярвам, че Бог благоволява във верните пастири. Те се молят и 
прекарват толкова време със Словото Му. Мога да повярвам, че старейшините са ценни за 
Него. Те издържат страдания, изпитания и несгоди, и въпреки това излизат победители. Но 
ми е трудно да повярвам, че обезпокоен, провалящ се християнин като мен може да бъде 
ценен за Бог. Той би трябвало да е отвратен от мен, защото животът ми е ту нагоре, ту 
надолу. Имам проблеми, през които изглежда, че не мога да премина. Вярвам, че Той все 
още ме обича, но със сигурност е разочарован от мен."  

Моля ви, разберете: Исаевото прекрасно пророчество на милост бе говорено на хора, които 
са били ограбени, пребити, заловени и хвърлени в тъмница - всичко това заради собствената 
им глупост и неверие. Точно в този момент, Бог им казва: "Сега, след всичките ви провали , 
Аз идвам при вас с това послание на надежда. Това е, защото сте Мои."  

Никога няма да забравя болката, която изпитах,  когато едно от моите деца, когато беше 
тийнейджър дойде при мен и сподели: "Татко, аз винаги имам чувството, че не съм ти 
угодил. Никога не съм се чувствал достоен за любовта ти. Имам чувството, че виждаш целия 
ми живот като провал. Наистина трябва да си много разочарован от мен. " 

Никакви думи не са ме наранявали повече и се запитах какво ли съм направил, за да се 
почувства детето ми така. Дълбоко наранен в себе си, прегърнах своето разплакано дете. 
Помислих си: "Колко грешно! Винаги съм показвал своята любов към това дете. Изговарял 
съм я, показвал съм я отново и отново. Всичките ми други деца се чувстваха сигурни в 
любовта ми. Как е възможно това дете да има такава погрешна представа и толкова дълго 
време да носи толкова ненужно страдание и вина? " 
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Казах на моето любимо дете: "Ти винаги си бил специален за мен, защото си като зеницата 
на окото ми! Когато мисля за теб, цялото ми същество се радва. Разбира се, правил си и 
глупости от време на време, също като твоите братя и сестри. Но съм ти прощавал. Ти 
истински съжаляваше и аз нито веднъж не съм помислил, че не е така. Ти не си нищо друго, 
освен радост за мен. Ти ме правиш щастлив през целия ми живот. Ти си наслада за сърцето 
ми! " 

Така е с много християни в техните взаимоотношения с небесния  
Отец. 

Дяволът е убедил тези вярващи, че само разочароват Бог и никога няма да могат да Му 
угодят. По този начин те просто не приемат Божията любов. Вместо това, живеят сякаш 
Неговото негодувание винаги е насочено срещу тях. Какъв ужасен начин да прекараш 
живота си! И колко болезнено е за Бог да вижда децата си да живеят така. 

Може би сте израснали в не-любящо и не-грижовно семейство. Може би майка ви, баща ви 
или вашите братя и сестри са ви накарали да се чувствате като че ли не струвате нищо. 
Никога не сте се чувствали специални или ценни за някого. Никога не сте били прегръщани и 
не ви е казвано: "Аз те обичам. Ти си специален за мен. Гордея се с теб!" 

Колко деца са израснали, копнеейки да бъдат специални за своите баща или майка? И колко 
възрастни днес се борят с перфекционизма, защото никога не са се чувствали ценни или 
носещи радост на родителите си? 

През годините, много пъти съм бил трогван до сълзи от тъжните детски истории на 
наркозависими мъже и жени. Много от тях са ми разказвали как техните майка или баща са 
им се подигравали, крещейки: "Ти не ставаш за нищо! Ти никога няма да постигнеш нещо в 
живота си." Те са растели, чувствайки се напълно безполезни, не значейки нищо за никого. 

Днес, нашите улици са пълни с избягали деца, които са били лишени от всякакво чувство за 
значимост. Те не се чувстват специални за никого и се отдават на първия човек на улицата, 
който ги накара да  се почувстват поне малко такива. Предлагат телата си на сводници, 
похотливи мъже и жени, на други тийнейджъри - всеки, който ги накара да помислят, че 
струват нещо. 

О, благодаря на Бог за Исус! За него ние винаги сме били ценни. Без значение какъв семеен 
живот сте имали или какви са вашите земни родители. Нищо от това не може да се сравни с 
любовта на вашия Небесен Отец. От деня, в който сте родени, винаги сте били специални за 
Него! 
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"А прелюбодейката лови скъпоценната душа" (Притчи 6:26). 

Прелюбодейката, за която се говори в този стих е Сатана. Той лови тези, които са скъпоценни 
за Бог. Библията ни дава ярка илюстрация на това в Числа 13-14. Израил беше изпратил 
дванадесет съгледвачи да проучат Обещаната земя. Когато се върнаха след четиридесет 
дена,  десетима от тях посадиха три лъжи е в сърцата на Божиите хора: 

1. "Има твърде много хора в тази земя. Те са прекалено силни за нас." 
2. "Градовете им са обградени с  твърде високи стени. Крепостите са неразбиваеми." 
3. "Има гиганти в земята и не можем да се мерим с тях. Ние сме безпомощни и 

победени." 

Тези лъжи отвърнаха сърцето на Израил. Писанието казва, че народът преживя нощ на 
отчаяние: "Тогава цялото общество извика с висок глас, и людете плакаха през оная нощ." 
(Числа 14:01). Повече от два милиона души са били в ридание, плач и стонове - фокусирани 
изцяло върху своята слабост и неспособност. Техните вопли на неверие са бомбардирали 
небето. 

Възлюбени, дяволът хвърля същите три лъжи срещу хората на Бог и днес: "Вашите изпитания 
са твърде много, изкушенията ви са непреодолими. Прекалено сте слаби, за да устоите на 
идващата срещу вас сила." 

Огледайте внимателно тази сцена. Виждате ли себе си по средата? Прекарали ли сте някога 
такава нощ – в ридание, защото демонични лъжи са били посадени в душите ви? Викали ли 
сте някога: "Това не свършва. Не мога да нося повече! Тези крепости в мен никога няма да се 
сринат. Аз бях до тук. Изгубих битката." 

Словото, което Бог е говорил на Израил е същото за нас и днес: " вие ще бъдете Мое 
собствено притежание, защото Мой е целият свят“ (Изход 19:5). " Защото сте люде свети на 
Господа вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които са по лицето на 
земята, за да Му бъдете собствени люде" (Второзаконие 14:2). 

Сигурен съм, че Израил се почувстваха скъпоценни и специални за Господ, когато Той ги 
спаси за пръв път. След като ги избави от робството в Египет, разтвори Червеното море и ги 
спаси от армията на Фараона, те сигурно са казали: "Вижте големите чудеса, които Бог 
извърши за нас. Той наистина ни обича!" 

Повечето християни днес са казвали същото за техния Спасител и Господ: "О, да, Бог ме 
спаси от греха. Вижте всичко, от което Той ме освободи. Наистина трябва да съм специален 
за Него!" 

Моят въпрос е: Какво се случи? Само за няколко години много християни станаха като 
древния Израил. Всякакви проблеми и изпитания дойдоха върху тях, и те си помислиха: 
"Някога бяхме скъпоценни в Божиите очи - достатъчно, за да бъдем спасени и това е така. Но 
сега, след дългите години на служение сме просто едни скакалци. Ние ставаме само за храна 
на нашите врагове. " 
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Такива победени вярващите вече нямат усещането за това, че Бог се наслаждава в тях. В 
действителност, много от тях вярват, че Бог ги е изоставил. Когато Израил каза, "Ние сме 
скакалци в очите на гигантите", те във всъщност казаха: "Бог се отнася с нас като с 
безпомощни насекоми, които са на път да се бъдат смачкани. Нашият враг ще ни стъпче в 
земята. Ние не сме нищо повече от буболечки. " 

Исус Навин и Халев бяха с различен дух. 

Исус Навин и Халев също бяха сред тези дванадесет съгледвачи, но за разлика от другите се 
върнаха пълни с надежда. Те не се оплакаха от условията. Вместо това, се зарадваха като 
разбраха каква е земята. Бяха изпълнени с вяра и проникновение. 

Разбирате ли, Исус Навин и Халев имаха откровение за това колко са ценни в Божиите очи. 
Те знаеха, че Израил е специален за Господа. Това бе ключът за надеждата в духа им. Исус 
каза: " Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и 
ще ни я даде.. " (Числа 14:8). Или казано с други думи: "Защото той се наслаждава в нас, тази 
земя е толкова добра, като че да е вече наша.“ 

Това е същото откровение, което Давид имаше: "Той ме изведе и ме освободи - защото 
благоволи в мен!" По същия начин, всеки побеждаващ християнин днес има същото 
откровение за своя любящ Небесен Отец: "Не можем да се провалим. Всички наши врагове 
са храна за нас, защото сме скъпоценни за Господа!" 

Заради това изявление на Исус Навин и Халев дойде голяма милост от Бог. Израил прекара 
нощта в бунт, мятайки се в неверие, плачейки все едно Бог ги беше изоставил. Най-накрая, 
те си определиха водач, който да ги върне в Египет, но Господ им изпрати Исус Навин и 
Халев да им кажат: "Независимо от прекараната нощ на объркване, стенание и оплакване, 
Бог благоволява във вас. Той ще ви води напред. Не се страхувайте, защото сте ценни за 
Него!" 

Тук обаче има и едно предупреждение. Израил отказа да повярва на Божието послание, че 
те са ценни в Неговите очи. Те предпочетоха да се съсредоточат върху състоянието си – 
слабост и неспособност. Те се подадоха на своите страхове. 

И накрая, Божието търпение за тях се изчерпа. Той каза на Израил: " До кога ще Ме презират 
тия люде? и до кога няма да Ме вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил 
посред тях?  Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя" (Числа 14:11-12) . 

Господ прости на Израил заради Мойсей, но не бяха допуснати да влязат в Обещаната земя. 
Вместо това им бе определен живот в пустинята, живот на постоянен страх и разрушителни 
съмнения. Накратко, те бяха спасени и простени, но останаха нещастни. Те бяха загубили 
надеждата, почивката и мира, които идват от приемането на това колко специални са 
Божиите деца за Него. 

Единственият път, когато Бог губи търпението си към нас днес е, когато отказваме отново и 
отново да приемем колко много ни обича. Мнозина християни са се върнали отново в 
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пустинята на собствените си неща. Те нямат нито радост, нито победа. Когато ги погледнеш, 
си мислиш, че Бог ги е изоставил преди много години. Не,Той просто ги е предал на 
собственото им оплакване и мърморене. 

Благодарение на Бог, Исус Навин и Халев влязоха в Обещаната земя и стояха като зелени 
дървета, посадени в къщата Му до края на дните си. Те бяха мъже на сила и видение, защото 
знаеха, че са скъпоценни за Бог. 

Ти също си скъпоценен за Господ, независимо от проблемите и провалите си. Ти можеш да 
бъдеш зелено дърво в Божия дом, точно както Исус Навин и Халев бяха. Просто трябва да 
стоиш върху това, което Неговото Слово обещава: "И изведе ме на широко, Избави ме, 
защото имаше благоволение към мене. " (Псалм 18:16-19). Това е основата на истинската 
вяра! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използван с разрешение на World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA. 
© 2010 World Challenge, Inc., PO Box 260, Lindale, Texas 75771 
God Delights in You! / Бог се наслаждава в теб 

http://www.worldchallenge.org/node/10284
http://www.worldchallenge.org/en/node/15319

