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Всеки истински последовател на Исус Христос твърди, че иска да върши Божията воля. И 
въпреки това, повечето християни смятат, че Божията воля е нещо, което им е наложено - 
нещо отблъскващо и трудно, което са принудени да извършат. 

Вярвам, че съвършената воля на Бог е въпрос от голямо значение за всички, които казват, че 
обичат Господа. Има огромна разлика между това да се покорим на Божията воля и да я 
приемем. 

Да се покорим означава да „покорим себе си” или „да се предадем на наложените условия.” 
Често, за покорството се мисли като за наказание или дисциплина. Например, 
правителството на Ирак беше принудено да се покори на условията по наказанието, 
определено от ООН. Иракчаните не приемат  тази наложена дисциплина, а по-скоро й се 
покоряват. 

За съжаление, много християни гледат така и на Божията воля. Те си представят Бог, Който 
изисква от тях да се предадат на строг набор от правила и условия: „Направете го по Моя 
начин или ще ви оставя сами да се оправяте.” 

Колко много грешим! Колко много се различава такова мислене от това на нашия прекрасен 
Спасител! Истината е, че когато вярващият познава славата от вършенето на съвършената 
Господна воля, той я приема с радост и надежда! Да я приеме, означава „да я сграбчи в 
ръцете си” - да я притисне към гърдите си като израз на любов и привързаност. Но тъжен 
факт е, че много малко християни приемат Божията съвършена воля. 

Може би си мислите: „Ще пропусна Божията съвършена воля, защото моят живот е базиран 
на случайности - няма форма, нито ред.” Не! Може да бъдете сигурни, че Бог има абсолютно 
съвършен план и воля за всяко едно от Своите деца. Той не оставя нито един живот на 
случайността. Всъщност, Той иска да нареди всяка стъпка от живота ви тук на земята и желае 
днес вие да влезете в Неговия план и воля за вас! 

Прекрасната Божия воля не е само за служителите или  дълбоко духовните светии, но за 
всички Негови деца. Новият завет ни увещава: „За да живеете през останалото в тялото 
време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля” (1 Петрово 4:2). „Дано ви 
усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас 
това, което е угодно пред Него” (Евреи 13:21). 

Ранните апостоли имаха едно желание за всички църкви: всеки член да познае и приеме 
Божията съвършена воля за живота си. Павел написа за един брат на име Епафрас, „който е 
от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във 
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всичко що е Божия воля” (Колосяни 4:12) . Епафрас знаеше, че Бог има съвършена воля за 
всеки от събранието и ако искаха да влязат в Господната воля, щяха да намерят радост, 
екстаз и всяка тяхна нужда щеше да бъде посрещната. 

Много е лесно за всеки един от нас да каже: „Да, искам Божията съвършена воля в живота 
си!” Но истината е, че нито един вярващ не влиза в Неговата воля без голяма борба. Божията 
съвършена воля беше приета само в Гетсиманската градина и Исус остави примера за нас. 

Не можете да приемете Божията воля, докато не умрете за цялата 
си собствена воля! 

От самото начало, Исус пророкува, че ще дойде на земята с една вечна цел: да изпълни 
волята на Отца. „Тогава рекох: Ето, дойдох, (в свитъка на книгата е писано за Мене), да 
изпълня Твоята воля, о Боже” (Евреи 10:7). 

Христос каза на Своите ученици: „Не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е 
пратил" (Йоан 5:30). „Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша 
Неговата работа” (4:34). „Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, 
Който Ме е изпратил” (6:38). 

Никога не е имало момент в живота на Исус, когато да не е бил наясно, че целта Му на 
Земята е да върши волята на Отец. Това трябва да е валидно и за нас –  всеки час от деня 
трябва да търсим да вършим Неговата воля. Истината е, че вече не принадлежим на себе си, 
ние сме купени с цена и подобно на Исус, бяхме създадени, за да вършим съвършената воля 
на Отец! 

И все пак, без значение колко сте духовен или колко време сте ходили с Исус, ще дойде 
момент, когато ще трябва да решите веднъж завинаги чия воля ще има надмощие в живота 
ви: вашата или на Отец. Исус трябваше да се изправи пред такъв момент. Той знаеше, че има 
божествен призив от вечността, но заедно с това беше и човек - и беше сериозно изпитан! 

Когато дойде този час за Христос, Той видя пред Себе Си болезнената цена за приемането на 
съвършената воля на Своя Отец. Това означаваше да отиде направо в челюстите на смъртта,  
да изпита неописуема и непозната болка, и душата Му стана „прескръбна до смърт” (Матей 
26:38). „И като беше на мъка... потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на 
земята” (Лука 22:44). Плътта му се разтрепери! 

Възлюбени, кървавата битка на нашия Господ в Гетсиманската градина беше изцяло 
свързана с приемането на Божията воля: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази 
чаша от мен: не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш” (Матей 26:39). Исусовата човешка 
воля трябваше да умре. Той се бореше за нея на живот и смърт! 

Но, когато се надигна след тази борба, душата Му беше пълна с екстаз. В Него имаше нещо 
като вечна слава, защото беше напълно утвърдено следното: Неговата собствена воля 
завинаги умря! 
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Нашият Господ отиде на кръста с пълна радост, защото Той вече беше мъртъв. Той беше 
умрял за всичко, което принадлежеше на Неговата човешка същност. Той беше в състояние 
да каже: „Отче, не съм дошъл тук, за да живея лесен живот. Дойдох, за да жертвам Себе Си 
за Теб! Сега съм изправен пред цената и аз я приемам!” 

Исус се придържаше към волята на Своя Отец с любов, която Го издигна отвъд всички 
предстоящи страдания. Нито един човек или демон не можеше да Го докосне. И сега, Той с 
нетърпение очакваше славата, която щеше да получи от Своя Отец! 

Ако искаме да сме като Христос, също ще имаме нашата 
Гетсимания в придвижването ни към съвършената Божия воля. 

Може да сте свидетелствали с години наред: „Аз съм тук на земята само, за да върша 
Божията воля. Ще Му се покоря!” Но след това, един ден преживявате истинска криза на 
живот и смърт, повече от всичко, което някога сте познавали. Това е мястото, където 
избирането на Божията воля ще бъде най-болезненото, най-трудно решение, пред което 
някога сте се изправяли. 

В края на краищата, имате три възможности: 

1. Можете да избягате. 
2. Можете нищо да не направите, вършейки своята воля. 
3. Можете да го направите по трудния, Божия начин - по пътя на смъртта. 

Божият начин почти винаги изглежда болезнен, безнадежден и приемането му може да 
означава умиране за всичко, за което сте се надявали в плътта. Нека ви дам две илюстрации 
от истинския живот: 

•         Една млада, жизнена англичанка, беше призована за мисионер. Тя изцяло беше 
предала сърцето си на Господа и беше пълна с амбиции за Исус! Водеше малка молитвена 
група и работеше с хора на улицата. Като повечето момичета на своята възраст, тя се 
надяваше да намери духовен млад мъж, за когото да се омъжи - някой, който да споделя 
нейното бреме за изгубените. Тя свидетелства пред приятели и Христос, че е готова да 
„извърши съвършената Божия воля , без значение от цената!” 

И дойде денят, в който това желание беше изпитано. Тя беше много младо момиче и 
Святият Дух й каза да се качи на лодка и да отиде на изток! 

Тя коленичи и започна: „Ами съпруг, Господи - духовно покритие за моето служение? Ами 
всички невярващи в Англия, които се нуждаят от Теб? Ами всичките ми приятели и 
прекрасните ни молитвени събрания? Нима просто трябва да взема куфара си и да тръгна, 
без да познавам никого и дори да знам езика им?” Тя беше изправена пред Божията воля - 
неизвестното. Но  знаеше, че Духът беше говорил и Неговата воля беше ясно изявена: 
„Върви и Аз ще бъда с теб!” 
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Тя имаше преживяването в Гетсимания! И преди да стане от молитвата, тя умря за всичките 
си амбиции, за църквата и своите приятели, за всички удобства и собствената си воля. Радост 
изпълни сърцето й! 

Качи се на лодката и целуна своите приятели за довиждане. Тя пресече линията: Божията 
воля на всяка цена! Когато корабът стигна до Хонг Конг, Бог й каза да слезе и тя го направи, 
въпреки че не познаваше никого. 

Това беше преди петнадесет години. Днес, Джаки Пулингер е духовна майка на буквално 
стотици наркомани и хора с проблеми в бедняшките квартали на Хонг Конг. Тя е омъжена за 
Исус и е истинска Сионова дъщеря. Тя знае радостта от това да си в съвършената воля на 
Отец - радост, която никога не я остави от момента, в който се качи на лодката! 

•         Една жена на име Аманда Смит, живяла преди повече от век, е била жена със сърце, 
установено в Бог. Била смирена чернокожа служителка и молитвен войн. Хората са можели 
да почувстват присъствието на Исус около нея. 

Бог изпратил един прекрасен, любящ съпруг за тази млада жена, който служел с нея. Аманда 
била мисионер по сърце - обичала да пътува и където и да отидела, печелела хора за 
Господа. Но, избухнала Гражданската война и съпругът й бил убит. 

Аманда много скърбяла за него, но продължила да се предава изцяло на молитва и 
служение към другите. В крайна сметка обаче, започнала да се чувства самотна и се молела: 
„Господи, изпрати ми благочестив съпруг - някой, който да споделя моя товар за пътуването 
и служението.” 

Един ден, тя се запознала с мъж, който изглежда притежавал всички тези неща. Той бил 
методистки пастор, който й казал, че ще бъде ръкоположен за пътуващ проповедник. 
Аманда казала: „О, Господи, благодаря Ти - това е човекът!” 

Но Аманда не занесла въпроса в Гетсиманската градина! Тя не потърсила Господа за 
Неговата съвършена воля. Дълбоко в себе си се страхувала, че Бог може да каже „не,” а тя 
искала да се омъжи. Аманда не е могла да умре за своята воля  и тя взела надмощие. 
Двамата се оженили, но в рамките на три седмици Аманда осъзнала, че е пропуснала 
Божията воля. Нейният съпруг не бил човек на молитвата - той се е преструвал, само за да 
спечели сърцето й. Тогава й признал също, че няма да бъде ръкоположен. Казал, че е знаел, 
че тя няма да се омъжи за него, ако й е бил казал истината! 

В крайна сметка, той напуска Аманда и отстъпва от Бог. Тя прекарала остатъка от живота си 
сама, но от този момент нататък, всичко, което е правела е било занесено при Бог, умирайки 
за собствената си воля - и била много благословена! Господ я водил съвършено през 
всичките й дни. Тя била мощно използвана като проповедник на святостта. Аманда Смит 
намерила радостта в Божията съвършена воля! 
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Ако Божията воля не се приема с радост и в покорство, се случва 
нещо страшно! 

Сърцето се закоравява - животът губи вкуса си и всичко става мъртво. Това е, което Исус 
имаше предвид като каза: „Помнете Лотовата жена!” (Лука 17:32). 

Божията съвършена воля беше да накаже и унищожи Содом и Гомор и според Своята 
милост, Той заведе Лот и семейството му на безопасно място. Ако ангелите не бяха ги 
хванали за ръка и не ги влачиха, те щяха да бъдат загубени! Да, жената на Лот не се 
превърна в стълб от сол, само защото се обърна назад, за да види какво ще се случи. Сигурен 
съм, че Лот и дъщерите му също не са издържали да погледнат назад при такъв холокост. 

Не! Това, което Исус каза за Лотовата жена беше нещо много по-сериозно. Виждате ли, тя 
беше ядосана на Бог! В сърцето си бе омъжена за дома, семейството и приятелите си, а Бог й 
отнемаше всичко това. Тя не желаеше Божията съвършена воля, ако тя означаваше да загуби 
тези неща! 

Мога да я чуя как плаче: „Боже, това не е честно! Всичко си беше толкова добре. Моята 
прекрасна кухня, прекрасните ми порцеланови съдове - нищо от това не е грешно. Аз бях 
добра майка. Нашите неделни вечери бяха толкова прекрасни. Защо ми отнемаш всичко?” 

В този момент на мрачен гняв, сърцето й се вкамени. Огорчението я погълна. Исус каза за 
нея: „Когато сте уловени от нещата от живота и не искате да излезете от Содом, сърцето ви 
ще закоравее. Ще станете като безжизнена статуя, мъртви отвътре, защото разни неща са се 
прикрепили към сърцето ви!” 

Не само, че Лотовата съпруга пропусна Божията воля - едно ново начало в  мир и с цел, но 
загуби и всичките си земни мечти и копнежи! Всичко се изпари като дим! 

Вършенето на Божията воля може да изисква отиване право в 
огнената пещ! 

Да вземем за пример трите еврейски деца: Седрах, Мисах и Авденаго. Те бяха младежи в 
разцвета на силите си - управители на провинции, притежаваха власт, бяха експерти в 
областта на лингвистиката. Целта им беше да предложат еврейските морални закони на 
езическото общество. Не е нужно да се споменава за мечтите, които те споделяха за Божия 
слава! 

С указ им беше заповядано, заедно с останалата част от хората да се покланят на идол. Те 
бяха предупредени: „Имате двадесет и четири часа. Ако не се поклоните при звука на 
тръбата, ще бъдете хвърлени в пещ, нагрята седем пъти повече от обикновеното!” 

За тях, Божията воля беше много ясна: те не можеха да се поклонят! Ето ги - трима 
брилянтни млади мъже, изправени пред смъртта спрямо всичко, което познаваха. 
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Разбира се, те имаха избор. Можеха да кажат: „Ще се преклоним само външно! Но не и в 
сърцата си!” 

Можеха и да избягат - на свое разположение имаха въоръжена охрана и най-добрите 
арабски коне. Всичките необходими им пари бяха на една ръка разстояние - в държавната 
хазна. А в съседните държави имаше безопасни убежища.  

Но, Седрах, Мисах и Авденаго не направиха нито едно от тези неща. Вместо това, вярвам, че 
имаха нощно молитвено събрание! Нямаше и един глас на компромис в онази нощ, защото 
всички извършиха това, което и Исус направи: имаха Гетсимания! 

Те умряха за своята воля - за всичките си способности, за своето бъдеще в правителството, за 
всичките си благочестиви планове. И момента, в който умряха онази нощ, сърцата им бяха 
изпълнени с радост! Те приеха Божията воля, хареса им и никога не я пуснаха. Казаха: „О, 
Боже, пред всичко ще се изправим! Ти си способен да ни избавиш, но дори и да не го 
направиш, ние с радост ще минем през него!” 

Те не се противопоставиха, когато войниците дойдоха на следващата сутрин и им вързаха 
ръцете и краката. Вместо това, аз вярвам, че докато тези младежи бяха откарвани към 
пещта, пееха хваления на Бога, защото бяха влезли в радостта на Неговата съвършена воля! 

Възлюбени, спрете и погледнете горящите до бяло пламъци на тази седем пъти загрята пещ: 
именно това означава да се взираш в съвършената воля на Бог! Плашещо е, страшно и 
болезнено за плътта, без обещание за помилване. Остава само поканата: „Влез!” 

Но, когато тези трима евреи бяха хвърлени в пещта, те вече бяха мъртви! Мъртви към всички 
амбиции, мъртви спрямо радостта да чуят пророческите послания, които Данаил споделяше, 
мъртви за всяка мисъл за съпруги и деца, мъртви за всички надежди и мечти. Само едно 
нещо имаше значение за тях: да се покорят на съвършената Божия воля! 

Когато с радост приемете Божията воля, когато наистина умрете за себе си, тогава 
освобождавате в сърцето си нещо, което никой не може да обясни или да ви даде. Тя ви 
поставя извън обсега на хората и демоните, но не е освободена, докато не влезете в пещта! 

Прекрасна слава очаква душа, приела Божията воля! 

Вратата на пещта представлява мост към Божията съвършена воля. От тази страна на вратата 
стои армията от подигравателни врагове, виденията за болка и страдание. Демоните ви 
крещят: „Бог не очаква това от теб! Той те обича. Нима Той не каза, че ще ти даде желанията 
на сърцето ти? Станал си фанатик!” 

Но, след като пресечете линията и приемете Божията воля, нещо невероятно се случва: Исус 
се явява за вас! 

Когато еврейските деца влязоха в пещта, Исус вече беше там и ги чакаше. Той не се разкри 
веднага, защото те първо трябваше да решат дали да  приемат Неговата воля. Когато я 
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приеха и умряха за собствената си воля, самият Исус им се яви. И това, което мислеха за 
болезнени въглища, станаха зелени пасища и нежен бриз, защото Исус вървеше пред тях! 

В момента, в който влезете в пещта, когато преминете от другата страна и приемете Божията 
воля, вие ще се обърнете и ще видите Исус. Той ще бъде там и ще се прояви така, както не 
бихте могли да Го видите по друг начин. Исус ще направи следните три неща за вас: 

1. Първо, Той ще стане всичко в живота ви. Той ще бъде вашата радост, вашето 
очакване. Той ще докосне това място в сърцето ви, до което никой човек не може да 
стигне. 

Аз обичам съпругата и децата си. Любовта, състраданието и приятелството, които 
получавам от тях са радост за мен. Но има само една радост в живота ми, само една 
личност, която може да посрещне най-дълбоката ми нужда - и това е моят Господ. Аз 
също Го срещнах в пещта! 

2. Следващото нещо, което Исус ще направи е, да ви освободи от всичките ви робства.  

Когато Седрах, Мисах и Авденаго влязоха в пещта, те стъпиха в своето освобождение: 
всяко робство беше счупено, всяка болка - излекувана, всеки страх - изчезнал, защото 
Исус бързо се раздвижва! 

„А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламенната 
огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже, ... рече: ‘Ето, виждам 
четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и 
по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете’” (Даниил 3:23-25). 

Царят видя четирима мъже - те се разхождаха, говореха си и се прегръщаха. Тримата 
младежи бяха прегърнати  от Исус! 

Наранени ли сте? Знаете ли как да получите изцеление за вашите рани? То няма да се 
случи, просто защото Бог изпраща някой, който ви разбира. Защото никой не ви 
разбира така, както Исус. Не, Единственият, който може напълно да посрещне 
нуждите ви е самият Исус! Независимо дали страдате от празнота, скръб или нещо 
друго; когато ходите в пещта на Неговата воля, всичките ви робства ще отпаднат! 

3. И накрая, ще получите призив да проповядвате Христос на народите. Когато тримата 
еврейски младежи влязоха в пещта, към тях дойде призив, който не можеше да 
дойде по друг начин:  

„Тогава Навуходоносор се приближи до устието на пламенната огнена пещ, и 
проговаряйки рече: ... слуги на всевишния Бог, излезте и дойдете тук ... Благословен 
да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави 
слугите си, които, като уповаха на него, не послушаха думата на царя, но предадоха 
телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си Бог. 
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За това, издавам указ, щото всеки човек, от които и да било люде, народ и език, който 
би казал зло против Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго, да се разсече, и къщата му 
да се обърне на бунище; защото друг бог няма, който може да избави така” (Даниил 
3:26-30). 

Говорим за македонски призив! Вижте колко бързо, за толкова кратък период от 
време Бог промени цялата атмосфера - от присмех до учудване, до призив да бъде 
разпространено Евангелието! 

Възлюбени, това е, което ще се случи в последните дни! Хората няма да се обръщат 
към известни проповедници. Вместо това,  ще потърсят прости, смирени светии, 
които са се предали изцяло на съвършената Божия воля! Това са тези, които са 
познали сърцето на Исус. Те са излезли от пещта, след като са били с Христос, хората 
ще се съберат около тях и ще им казват: „Моля ви, разкажете ми. Виждам, че сте 
предали тялото и душата си на Исус; искам да знам повече за това!” 

И накрая, вършенето на съвършената Божия воля понякога изисква 
да се върнете обратно в семейна ситуация, от която сте избягали. 

Може би се намирате в семейна ситуация, която изглежда безнадеждна. Казвали сте: 
„Господи, не мога да се справя с това! Знам, че не го очакваш от мен!” Мислите си, че няма 
да издържите дълго и ако все още не сте побягнали, вероятно си мислите да го направите. 
Но, бягането не е Божия план! 

Яков се намираше в ужасна семейна ситуация - повече, отколкото можеше да понесе – 
всъщност, тя заплашваше самия му живот. Той беше откраднал първородството от брат си 
Исав и го беше разгневил така, че той искаше да го убие. 

Как Яков се справи с този проблем? Избяга от всичко! Той нямаше Гетсимания - не умря за 
своята воля и не попита Бог какво трябва да прави. Вместо това, Яков послуша гласа на 
плътта си, тоест на майка си Ревека, който му каза: „Сега, прочее, синко, послушай думите 
ми: стани, та бягай” (Битие 27:43). 

Яков бягаше в продължение на двадесет години - и това бяха двадесет години на мъки и 
неприятности. Накрая, Бог му каза, че е време да се изправи лице в лице с реалността: 
„Стани сега, излез из тая земя и се върни в родината си!” (31:13). Бог му каза: „Яков, никога 
няма да познаеш пълнотата в Мен, докато не се обърнеш и не се сблъскаш челно с този 
проблем. Върви - влез в пещта!” 

Яков пропътува обратния път със семейството си, за да поправи прегрешението си - и какво 
мислите, че видя първо? Исав, който идваше от пустинята, за да го посрещне - с 
четиристотин ядосани войници, готови за отмъщение! 

Яков извика: „О, Господи, нуждая се от чудо! Трябва да промениш сърцето на брат ми. 
Отмахни омразата му към мен!” Яков имаше страх и гняв в сърцето си към Бог, защото само 
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беше приел Божията воля! Той каза: „Господи, решил съм в сърцето си да Ти се покоря, но 
нещата не вървят добре!” 

Може би нещата не вървят добре във вашето семейство. Имате ли съпруг алкохолик, 
съпруга, която не ви разбира, финансови проблеми? Възлюбени, това са тези неща, които 
Исав и армията му представляват - всяка болка, всеки аргумент на плътта, всяка причина, 
която умът ви може да измисли, за да не посрещнете безнадеждната ситуация. Дяволът ви 
казва: „Ти се покори на Бога, постъпи правилно, но нищо не се промени! Сърцата на 
любимите ти хора все още са закоравели; всъщност даже е по-лошо от преди. Ако не 
избягаш сега, ще прекараш остатъка от живота си в истински ад!” 

Истината е, че не можете да продължите, ако просто не се покорите. Но можете да 
продължите, ако постъпите като Яков: той имаше Гетсимания - нощта на смърт! Знам какво 
се моли Яков тази нощ - защото аз се молех за същото: 

„О, Боже, тази ситуация ми идва твърде много. Аз манипулирах и се опитвах да направя 
нещата да се случат, но съм изморен да върша нещата по моя начин! Не мога повече да 
бягам, Господи, искам живота ми да ти бъде угоден. Исав може да убие мен и семейството 
ми - той може да отнеме всичко, което имам. Но за мен е по-добре е да бъда с Теб в слава, 
отколкото да изживея още един ден по този начин!” 

Същата вечер, Яков умря. Бог го контузи така, че той никога повече не можеше да бяга. 
Можеше само да накуцва в бъдещето, изцяло зависейки от Господ. Но нещо друго се случи: 
радост изпълни душата му. И аз вярвам, че когато рано на следващата сутрин Яков отиде при 
потока, за да се срещне с Исав, той беше абсолютно безстрашен! 

Може би вие също сте изправени пред Исав и мислите: „Това означава ли, че съпругът ми 
никога няма да се промени, че нищо в живота ми никога няма да се оправи?” 

Не! Бог промени Исав! Той отне каменното му сърце. И в момента, в който Исав срещна 
Яков, той падна на рамото на брат си, целуна го и го прегърна. Там цареше пълен мир! 

Скъпи светия, не се страхувайте да стъпите в пещта. Докато имате мира на Исус и 
съвършената Божия воля, вие можете да устоите на всичко, навсякъде, по всяко време. 
Вашите обстоятелства може да не се променят - но вие ще се промените! Исус ще изпълни 
душата ви с радост и ще излекува всичките ви рани и болки. Животът ви ще бъде пълен, 
благословен, защото Той ще бъде всичко за вас! 

Не е нужно да бягате. Трябва само да погледнете към Него и да прегърнете Неговата 
съвършена воля за вас. И Той ще ви даде твърде голяма радост всред настоящото ви огнено 
изпитание. Алилуя! 
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