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Християнството е уникално измежду религиите, защото само то предлага лични
взаимоотношения със Създателя започващи тук и сега, и продължаващи през вечността. Исус заяви,
„Това е вечен живот – да познават Бог “ (Йн. 17:3). За жалост, мнозина в църквата пропускат
голямото благословение на другарство с нашия Господ, защото сме загубили способността да
разпознаваме Неговия глас вътре в нас. Въпреки че имаме обещанието, че „Моите овце слушат Моя
глас“, твърде много вярващи гладуват за това интимно взаимоотношение, което единствено може да
задоволи желанието на техните сърца.
Аз бях една от тези овце, която беше глуха за своя Пастир, докато Господ не ми откри четири
много прости ключа (намиращи се в Авакум 2:1-2) които отключиха съкровището на Неговия глас.

Ключ # 1 Божият глас в твоето сърце често звучи като поток от спонтанни
мисли.
Авакум познаваше звука, когато Бог му говореше (Авак. 2:2). Илия го описа като тих, тънък
глас (3 Царе 19:12). Аз винаги съм се ослушвал за вътрешен чуваем (б.пр.: ясен доловим глас, който
може да се чуе (сякаш) с физическите уши на тялото) глас, и Бог наистина говори по този начин
понякога. Обаче, открих че обикновено, Божия глас идва като спонтанни мисли, видения,
чувства или впечатления.
Например, случвало ли ти се е да шофираш по пътя и да дойде мисъл към теб да се молиш
за определен човек? Нe си ли вярвал, че това е бил Бог, който ти казва да се молиш? Като какво е
звучал Божия глас? Бил ли е чуваем глас, или е била спонтанна мисъл, която е осветила/минала през/
твоя ум.
Опита показва, че ние възприемаме комуникацията на духовно-ниво като спонтанни мисли,
впечатления и видения, и Писанието потвърждава това по много начини. Например, една дефиниция
на paga, Еврейска дума за ходатайство, е „случайна среща или случайно пресичане“. Когато Бог
поставя хора в нашите сърца, Той го прави чрез paga, мисъл от тип „случайна-среща“. Тази мисъл
„случайно“ пресича нашите умове.
Затова, когато искаш да чуеш от Бог, настрой се за „случайна-среща“ или спонтанни мисли.

Ключ # 2

Стани тих, за да можеш да усетиш Божия поток от мисли и
емоции вътре в себе си.
Авакум каза, „На стражата си ще застана...“ (Авак. 2:1). Авакум знаеше, че за да чуе
Божиите тихи, вътрешни, спонтанни мисли, той се нуждаеше да отиде на тихо място и да успокои
своите собствени мисли и емоции. Псалм 46:10 ни насърчава да бъдем тихи /спокойни/ и да знаем, че
Той е Бог. Има едно дълбоко вътрешно познаване (спонтанен поток) в нашите духове, което всеки
един от нас може да преживява, когато нашата плът и нашите умове утихнат /замълчат/. Ако не сме
тихи, ще усещаме само нашите собствени мисли.
Един много ефективен начин да станеш тих (виж 4 Царе 3:15) е да обичаш Бог чрез една
тиха песен на поклонение. След като се покланям и ставам утихнал вътрешно, аз отварям себе си за
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този спонтанен поток. Ако дойдат мисли за неща, които съм забравил да направя, аз си ги записвам и
ги отмахвам. Ако дойдат мисли на вина или мисли, че съм нeдостоен, аз се покайвам напълно (б.пр.:
за всеки неизповядан грях, за който ме убеждава съвестта), получавам измиването чрез кръвта на
Агнето, обличам Неговата дреха на праведност, виждам себе си безупречен пред Бог (Ис. 61:10; Кол.
1:22).
За да получа чистото слово на Бог, е много важно моето сърце да бъде правилно фокусирано
докато стана тих /утихна/, защото моя фокус е източника на интуитивния поток. Ако аз насоча моите
очи върху Исус, интуитивния поток идва от Исус. Но ако аз насоча моя поглед върху някакво желание
в моето сърце, интуитивния поток идва от това желание. За да имам чист поток, аз трябва да стана
тих и внимателно да насоча моите очи върху Исус. Още веднъж, покланяйки се тихо на Царя, и
получавайки чрез последвалата тишина, много лесно постигат това /т.е. да имам чист поток/.
Насочи твоя поглед/взор/ върху Исус (Евр. 12:2), ставайки тих в Неговото присъствие и
споделяйки с Него това, което е в твоето сърце. Спонтанни мисли ще започнат да текат от трона на
Бог към теб, и ти действително ще разговаряш с Царя на Царете.

Ключ # 3

Докато се молиш, насочи очите на твоето сърце върху Исус,
виждайки в Духа сънищата и виденията на Всемогъщия Бог.
Авакум каза: „ще се взирам/наблюдавам/, за да видя“, и Бог каза, „Запиши
видението“ (Авак. 2:1,2). Действително Авакум се взираше за видение докато се молеше. Той отвори
очите на сърцето си и погледна в духовния свят, за да види какво Бог искаше да му покаже. Това е
интригуваща идея.
Бог винаги е говорил чрез сънища и видения и Той изрично каза, че те ще дойдат към тези
върху които е излян Святия Дух (Деян. 2:1-4, 17).
Никога не бях си помислял за отваряне на очите на моето сърце и вглеждане за видение.
Обаче, стигнах до място, където да вярвам, че това е точно което Бог иска от мен да направя. Той ми
е дал очи в моето сърце, за да виждам в духа виденията и движението на Всемогъщия Бог. Има
активен духовен свят навсякъде около нас, пълен с ангели, демони, Святия Дух, всеприсъстващия
Отец, и Неговия всеприсъстващ Син, Исус. Единствените причини за мен да не виждам тази
реалност са неверие или липса на знание.
За да видим, ние трябва да гледаме. Данаил видя видение в своя ум и каза: „Аз гледах...
продължих да гледам... продължих да гледам“ (Дан. 7:2,9,13 NASB). Докато се моля, аз се вглеждам
за Исус, и наблюдавам докато Той ми говори, правейки и казвайки нещата, които са в Неговото
сърце. Много Християни ще открият, че ако само погледнат, ще видят по същия начин по който
получават спонтанни мисли. Исус е Емануил, Бог с нас (Мат. 1:23). Толкова е просто. Можеш да
видиш Христос присъстващ с теб, защото Христос присъства с теб. Всъщност, видението може да
дойде толкова лесно, че ти да бъдеш изкушаван да го отхвърлиш, мислейки че това си просто ти. Но
ако упорстваш да записваш тези видения, твоите съмнения скоро ще бъдат победени чрез вяра, тъй
като разпознаваш, че съдържанието им е можело да бъде родено само във Всемогъщия Бог.
Исус демонстрира способността да живее чрез постоянен контакт с Бог, заявявайки че Той
не направи нищо от Своя собствена инициатива, но само това което Той видя Отец да прави, и чу
Отец да казва (Йоан 5:19,20,30). Какъв невероятен начин да живееш!
Възможно ли е за теб да живееш чрез божествена инициатива както Исус живя? Да! Насочи
твоите очи върху Исус. Завесата е била раздрана, давайки ни достъп до непосредственото присъствие
на Бог, и Той те зове да се приближиш (Лука 23:45; Евр. 10:19-22). „Аз се моля очите на твоето сърце
да бъдат просветлени...“

Ключ # 4

Журналното записване (б.пр.: от английски journaling), т.е.
записването на вашите молитви и Божиите отговори, носи голяма свобода в
чуването на Божия глас.
Бог каза на Авакум да запише видението (Авак. 2:2). Това не беше отделна заповед.
Писанията са записали много примери на молитви на отделни личности и отговорите, които Бог им е
дал (напр. Псалмите, много от пророците, Откровение на Йоан).
Аз наричам този процес „двупосочно журнално записване“ (б.пр.: от англ. „two-way
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journaling“), и открих, че е невероятен катализатор (б.пр.: т.е. ускорител) за ясно разпознаване на
Божия вътрешен, спонтанен поток, защото докато си записвам в журнала, аз съм способен да пиша
във вяра за дълги периоди от време, просто вярвайки, че това е Бог. Аз знам, че това което вярвам, че
съм получил от Бог трябва да бъде изпитано. Обаче, изпитването включва съмнения, а съмненията
блокират божествената комуникация, така че аз не искам да изпитвам докато се опитвам да получа.
Със журналното записване, аз мога да получавам във вяра, знаейки че, когато потокът свърши, аз
мога да го изпитам и прегледам внимателно, за да се уверя, че той е в съгласие с Писанието.
Ще бъдеш удивен, когато си записваш. Съмнението може да ти пречи в началото, но ти го
отхвърли, напомняйки си, че това е библейско понятие, и че Бог е присъстващ, говорещ на своите
деца. Отпусни се. Когато спрем нашите усилия и влезем в Неговата почивка, Бог е свободен да тече
(Евр. 4:10). Облегни се удобно, извади твоите писалка и хартия, усмихни се, и насочи твоето
внимание към Господа във хваление и поклонение, търсейки Неговото лице. След като запишеш
въпроса си към Него, стани тих, насочвайки погледа си към Исус. Внезапно ще имаш една много
добра мисъл. Не я подлагай на съмнение. Просто я запиши. По-късно, докато четеш твоя журнал, ти
също ще бъдеш благословен да откриеш, че наистина имаш диалог с Бог.
Някои последни бележки: Да познаваш Бог чрез Библията е съществена основа за чуването
на Неговия глас във твоето сърце, така че ти трябва да имаш твърдо посвещение да познаваш и да се
покоряваш на Писанията. Също много важно за твоя растеж и безопасност е, ти да си свързан с
утвърдени духовни съветници. Всички важни насочващи стъпки, които идват чрез твоя журнал, би
трябвало да бъдат потвърдени от твоите съветници, преди да ги осъществиш.
За пълно поучение върху тази тема, посети www.cwgminstries.org за много повече безплатни
статии, безплатни книги за изтегляне, плюс CD и DVD поредици върху чуване на Божия глас. Обади
се, за да поръчаш книгата „4 Keys to Hearing God's Voice“ /4 Ключа за Чуване на Божия Глас (б.пр.:
старото заглавие е „How to Hear God's Voice“ /Как да Чуваме Божия глас). Открий над 100
университетски курса чрез външна диплома на www.cluonline.com.
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