
Да познаем волята на Бог 
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Татко, в името на Исус помажи Своето Слово. Помажи Своите хора да приемат. Нека 

всеки да каже Амин. Матей 7:21-23 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в 

небесното царство, но този, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи 

ден мнозина ще Ми кажат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето 

ли име бесове изгонвахме, не в Твоето име ли направихме много велики дела? Но тогава ще 

им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.  

Може би един от най-страшните стихове в Библията е този: Махнете се от Мен, Аз не ви 

познавам, вие, които вършите грях. Нека се върнем към 21 стих отново. В него се казва: Не 

всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но този, който 

върши волята на Моя Отец. Тогава трябва да се запитаме какво е волята на Отец, защото ако 

ние знаем и вършим Неговата воля, няма да бъдем в онази тълпа, която ще чуе думите: Махнете 

се от Мен вие, които вършите грях. Библията ни казва на много места подобни неща.  

Волята на Отец е да повярваш в Този, когото Той е изпратил. Като вярваме в Исус 

Христос, това е волята на Бог Отец, но има и още, повече от това... Аз се моля посланието тази 

сутрин да ви разтърси, да ви докосне отвътре и да сложи огън във вас. Библията казва в І-во 

Тимотей 2:3-4 Това е добро и благоприятно пред Бог, нашия Спасител, който иска да се 

спасят всичките човеци и да познаят истината. Какво е волята на Бог, освен да вярваме в 

Неговия Син? Който иска да се спасят всички човеци... Който иска всички хора да бъдат спасени. 

Кажете: Който ИСКА. Той не иска никой да загине. Повтарям: Той не иска никой да умре. Бог не 

е доволен, когато някой отива в ада. Библията ни казва в 33 глава на Езекил, че Той не 

благоволява в смъртта на неправедния. Нека отново да прочетем І Тимотей 2:4 Който иска да се 

спасят всички хора, и да познаят истината. Дами и господа, нека да спрем за момент... 

Преди да си тръгне, Исус каза: И по-велики дела ще вършите. С години аз съм се чудил: 

Господи, какво е по-велико? Кои са по-великите дела? Аз веднъж чух един човек да казва, че по-

великите дела са, че ние ще говорим на езици, пък Той не говореше, но в това няма смисъл. Ако 

Исус е искал, Той е можел да говори на езици. Кои са по-великите дела? Запитайте се. Кажете ми 

кое е по-велико от това да възкръснат мъртвите. Кое е по-велико от това, да кажеш на водата да 

утихне? Кое е по-велико от това, да кажеш на Лазар: “Излез и възкръсни!”? Кое е по-велико от 

това, да гониш демони? Помислете! Кое е по-велико? Нищо, нищо физическо. С изключение на 

едно нещо. Има само едно нещо, което е по-велико. Това е да възкръснеш духовно, да се 

новородиш. Има едно нещо, което е по-велико от успокояването на морето. Има само едно нещо, 

по-велико от изгонването на демони. И това е новорождението. Това е най-великото чудо.  

Господ каза: Вие ще вършите по-велики дела, защото Аз отивам при Отец. И веднъж 

Святият Дух ми говори. Исус можеше да възкресява мъртвите, да гони демони, да изцелява 

болести, но не можеше да каже: Погледни към мене, грешника. Той не можеше да бъде свидетел. 

Той не можеше да застане и да каже: Аз бях изгубен, но сега съм намерен. Той никога не беше 

сляп. Той никога не беше вързан от демони. Той никога не ползваше наркотици. Той не беше в 

грях. Той стана грях, но Той никога не сгреши. Той не знаеше какво е да бъдеш вързан от дявола. 

Той беше безгрешен и чист, праведен Син на Бог. Той не можеше да свидетелства за Собствената 

Си сила. Той не можеше да стане и да каже: Погледнете към Мен, към кръвта и какво направи тя 

за Мен. Но ти можеш! Ти можеш да бъдеш свидетел, когато Исус не можеше. Това е по-велико от 

всяко физическо чудо. По-велики дела ще вършите, защото Аз отивам при Отец. Знаете ли 

колко човека достигна Исус, когато служеше на земята? Той може би проповядва на поне половин 

милион хора. Поне 250 000 живееха само в Ерусалим. Той проповядваше на повече от половин 

милион хора, но нямаше нито един случай, в който те да казаха: Какво да направя, за да се спася?  

Защото Святият Дух не беше дошъл още. Те викаха: Разпни Го! Но какво стана, когато 

Петър проповядваше? Когато Петър проповядваше, 3 000 грешника извикаха: Какво трябва да 

направим, за да се спасим? Казвам ви, че това е по-велико. Това е по-велико от възкресението на 

Лазар... И Исус застана с голяма усмивка на лицето Си и каза: По-велики дела ще вършите...  
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Моля ви, обърнете на Езекил 33 глава. Чуйте това: Бог не иска нито един да отиде в 

огненото езеро. То е направено за дявола и неговите ангели. Бог не благоволява, когато вижда 

грешника да умира. Езекил 33:11 казва: Заклевам се в живота Си, казва Господ Йеова, не 

благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее...  

Бог не благоволява, когато вижда нечестиви хора да умират, включително и Хитлер, 

включително и най-нечестивите хора на земята - Той не благоволява в тяхната смърт. Ние искаме 

да видим всичките си врагове мъртви, но не и Бог. Бог иска всички да бъдат новородени и да 

познаят истината, че Исус спасява, Исус изцелява, Исус освобождава.  

Нека да прочетем Езекил 18:32 Понеже Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, 

казва Господ Йеова; затова върнете се и живейте. Волята на Бог е те да бъдат новородени. 

Нека погледнем отново същия стих: Понеже Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, 

казва Господ Йеова; затова върнете се и живейте. Нека сега да отидем във ІІ Тимотей 1 глава. 

Ще кажеш: Какво общо имам аз с това, Бени Хин? Много. Искам да седнете и не искам нито 

един човек да се движи, докато проповядвам. Трябвало е да се движите преди, а не сега...  

Вие ще кажете, че Бог използва хора като Били Греъм, но не и мен. Имам новини за вас, 

дами и господа. Всеки от вас е призован да проповядва. Чуйте това! Вие не сте спасени, за да 

имате духовен пикник. Ще ви кажа това: Вие носите огромна отговорност.  

ІІ Тимотей 1:7-9 Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. 

И така, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито от мен - затворник за 

Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата, дадена ни от Бог, Който ни 

е спасил и призовал... Кажете: Призовал ни е! Спасил ни е и ни е призовал. Още веднъж! Нека 

това да потъне във вас: Спасил ни е и ни е призовал. Биг ни е спасил и ни е призовал да свършим 

някаква работа, с едно свято призвание. Това не е нещо евтино, а е едно свято призвание: със 

Своето призвание, не според нашите дела, Бог не ни е призовал, защото сме брилянтни, защото 

сме чудесни. Не! Той ни е призовал, защото е милостив - според Своята милост и благодат, която 

ни е дал в Исус Христос: а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в 

Христа Исуса преди вечните времена. Ние виждаме, че Тимотей се страхуваше да бъде 

свидетел за Бог, свидетел за Исус, и Павел трябваше да го изобличи, и да му каже: Бог не ни е дал 

дух на страх, а на сила, любов и себевладение. И така, не се срамувай от Евангелието.  

Бог ни е спасил и ни е призовал заради едно нещо - да проповядваме Неговото Слово.  

Библията много говори за това, когато ти не вършиш волята на Бог... Исус каза: Мнозина 

ще дойдат при Мен и ще Ми кажат: Господи, Господи... Но вие не вършите волята на Моя 

Отец... Каква е волята на Отец? Бог не иска нито един да умре, Той не благоволи в смъртта на 

нечестивия. Неговата воля е всички да познаят истината. Не само да Го обичаме и да Му служим, 

и да вярваме в Неговия Исус, но Неговата воля е нито един да не загине, а всички да познаят 

истината. И Бог е призовал вас, а не ангелите. Когато ангелът отиде при Корнилий, той му каза: 

Извикай Петър и той ще ти проповядва. Бог не каза на ангела да му проповядва. Каза: Иди и 

доведи Петър. Много милиони души отиват в ада сега. Имам новини за вас. Знам, че не 

харесвате това... Ако ти не кажеш на някой за Господ, ти можеш да бъдеш изхвърлен от 

присъствието Му. Бог каза... Като че ли сте забравили Матей 25 глава... Обърнете там.  

Аз ви давам Словото. Човекът, който беше скрил таланта си, беше изхвърлен навън и Бог 

го нарече мързелив слуга. Ние не си играем игри тук. Има милиони души около нас, които чакат. 

Чакат някой да отиде и да им каже, че Исус е умрял за тях. Ти ще кажеш: Бени Хин, предпочитам 

да говориш за брака. Не! Аз ще проповядвам за това, независимо дали го харесваш, или не. Ще те 

накарам да се чувстваш толкова неудобно, че ти ще излезеш от тук и ще тичаш да проповядваш.  

Ти ще отидеш при майка си и ще й кажеш, както не си го правил от години, че Исус е 

умрял за нейната душа, независимо от това дали приятелите ти се подиграват. Ти ще кажеш: Те 

ме обиждат. Но Павел каза на Тимотей: Не се срамувай от мен, Неговия затворник, нито от 

страданията, които понасяш. Не си мисли, че като излезеш да свидетелстваш, дяволът ще ти даде 

съживление. Не, той ще се бори срещу теб, ще ти се противопоставя, ще те обижда, ще ти се 

подиграва, но не позволявай на тези неща да те притесняват. Исус каза: Този, който побеждава...  

Знаете ли, Господ е много ясен в Библията. Ще ви покажа, че всичко това е от Словото на 

Бог. То не е от мен. Нека да погледнем Матей 25:24-30 Тогава се приближи тоя който бе получил 
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един талант... Хората, които презират това, което Бог им е дал, са хората, на които им е дадено 

малко. Тези, на които Бог дава малко, те винаги го презират. Те искат много. Но ако ти презираш 

малкото, как Бог ще ти даде много?! И този човек презря единия талант. И тогава той дойде при 

Исус, и Му каза: Знаех, че си строг човек; жънеш там, където не си сял и събираш там, 

където не си пръскал... Този човек обвинява Бог. Знаете ли защо? Защото той е неблагодарен за 

това, което Бог е направил. Ако ти си неблагодарен от това, което Бог е направил за теб...  

Този човек каза: Знам, че си строг... Той реши, че Исус е много строг, много стриктен, и 

Му каза: Като се уплаших, Аз се страхувах, каза той. Аз се какво? Спомнете си какво каза Павел 

на Тимотей! Бог не ни е дал дух на страх. Не се срамувай от Евангелието, Тимотей. След като ни 

е спасил, Бог ни призова да кажем Словото на Исус. Той каза, че ще има страдания. Няма да бъде 

лесно. Вие ще бъдете спирани, гонени. Може да бъдете хвърлени в затвора. Аз се подчинявам на 

моя Господ и ще го направя! Души ще отидат в ада, ако аз не им кажа. Знаете ли какви молитвени 

събрания има в момента в ада? Те не са се молели преди, но сега се молят в ада. Знаете ли, че в 

момента в ада има много повече молитва, отколкото в някои църкви в Америка? Първото нещо, 

което богатият човек направи, когато отиде в ада, беше да се моли. Спомняте ли си историята?  

Отче Аврааме! Вие не го виждате нито веднъж да се моли, докато беше жив, но веднага 

след като отиде в ада, първото нещо, което направи, беше - да се моли. Този човек не използва 

това, което Бог му даде. Бог му беше дал подарък, който никой човек не може да му даде - 

подаръка на новорождението. И той отиде и скри своя талант в земята... Зли и лениви слуго! 

Знаел си, че жъна там, където не съм сеял, и събирам където не съм пръскал... Ти, зли и 

лениви слуго. Този човек принадлежеше на Бог: Ти си знаел си, че жъна там, където не съм 

сеял, и събирам където не съм пръскал и ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и 

когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и го дайте 

на този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има 

изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. Мой братко, моя 

сестро, по-добре чуйте това! Аз ви казвам, че това е Словото на Живия Бог. Този слуга беше 

новороден християнин, познаваше своя Бог. И изхвърлете този безполезен... Какъв? Какъв?  

Бог каза, че ако ти не работиш за Него, Той ще те изхвърли. Изхвърлете този безполезен 

слуга във външната тъмнина... Това е в унисон с онова, което се казва в 7 глава на Матей: 

Господи, Господи, ние пророкувахме в Твое име, ние гонехме демони в Твое име, ние изцелявахме 

болни в Твое име... Вие не вършите волята на Моя Отец, затова - вън! Какъв миг! Когато те 

чуят Господарят да каже: Аз не ви познавам. Почакай, Господи, не си ли спомняш за мен? Аз не 

знам кой си... Коя е Моята майка, моите братя и сестри? Тези, които вършат волята на 

Моя Отец! Господи, майка Ти е отвън и Те търси. Коя е Моята майка? Кой е моят брат? 

Тези, които вършат волята на Моя Отец. Това е, което казва Исус... Махнете се, Аз не ви 

познавам... Изхвърлете безполезния слуга във външната тъмнина, където ще има плач и 

скърцане със зъби... О, Бени Хин, аз не харесвам това. Предпочитам да се спреш на брака, което 

е забавно. А сега съм толкова уплашен, че коленете ми се блъскат едно о друго. О-о, аз се моля те 

да се удрят едно о друго толкова силно, че да се счупят, и да отидеш да се молиш, и Бог да ти 

прости. Чакай! Чакай! Това не е моя работа. О, твоя е!  

Нека да погледнем към Езекил 3 глава, да видим какво казва. Всичко е там. Това е в 

Словото. Ти ще кажеш: Не познавам някой, който да не е спасен. О, наистина ли?! Излез навън и 

ще видиш един след пет минути. Ти работиш с тях, живееш с някои от тях.   

Светии, аз имах едно видение преди години, в което видях ада. Аз видях души в огненото 

езеро. Никога няма да забравя това. В своята спалня аз видях един човек в огън. И аз започнах да 

крещя силно. Вие щяхте да крещите точно като мен, ако го бяхте видели. Аз видях ада. Аз видях 

души да падат в огненото езеро. Нека да погледнем и да видим какво казва Библията за това 

невероятно нещо. Как изглежда ада? Ти не би искал да знаеш. Може ли за момент да ме 

погледнете? Мисля, че Святият Дух иска да каже нещо... Милиони вече са там. Милиони! Ти си 

мислиш, че Бог стои и се смее: О, виж, те всички горят. Не! И Той е поверил в ръцете ни съдбата 

на този свят. Той каза: Ще ви дам езичниците за ваше наследство. Бог няма да бъде милостив с 

вас в Онзи Ден. Той тогава ще бъде Съдия, а не Спасител. Павел казва: Като знаем гнева на Бог, 

ние убеждаваме човеците. Ние няма да бъдем съдени за греховете, които сме извършили, заради 
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кръвта на Исус. Радвайте се за това! Но ние ще бъдем съдени за делата, които сме извършили в 

своите тела. Ние ще отговаряме за всяка дума, която сме изрекли. Нека да ви покажа това. Вижте 

Езекил 3:17-19, и сега всички слушайте внимателно. Това е вашият живот, за което говоря: Сине 

човешки, Аз те поставих страж в Израилевия дом. Затова слушай Словото от устата Ми, 

и предупреди ги от Моя страна. Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш, а ти 

не го предупредиш, нито му говориш, за да го предпазиш от беззаконие, та да спасиш 

живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще изискам 

кръвта му. Неговата кръв Аз ще я изискам от ръката ти! Но ако го предупредиш и той не се 

върне от беззаконието си, нито от своя нечестив път, той ще умре в греховете си, но ти си 

избавил душата си. Виждате ли, че това е там? Кажете: Виждам. Но ти си избавил душата си. Ти 

си избавил душата си от какво? Нека да отидем във ІІ Коринтяни 5 глава. 

От какво ще избавиш душата си? Ти ще кажеш: О, аз съм вече новороден. Но има цена за 

непокорството. Бихте ли погледнали ІІ Коринтяни 5:9-11, и нека да подчертаем 11 стих: Затова и 

ревностно се стараем, било у дома, или отстранени, да бъдем угодни на Него, защото ние 

всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище. За какво? За да получи 

всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И като съзнаваме какво е 

страхът от Господ, убеждаваме хората! Когато знаем ужаса на този Ден, когато ние ще 

застанем пред Бог и ще бъдем съдени, като познаваме страха от Господ... Аз се надявам да 

разберете това, светии, че вие ще отговаряте пред Бог за това, което сте правили в телата си - за 

всяка мисъл, която сте си помислили, за всяко желание, което някога сте имали. Всичко ще бъде 

изложено на показ. Вие ще бъдете разсъблечени от всяко нещо, което някога сте си помисляли.  

Знаете ли, Библията казва, че някои ще бъдат спасени като че през огън. Аз съм се чудил с 

години какво означава това. Бог няма да позволи нищо в Своето присъствие, което не е като Него. 

И ако не е като Бог, то ще бъде изгорено. Павел казва, че някои ще бъдат спасени, като че през 

огън. Пътят, който води към живот, е тесен, и малко хора го избират. Пътят, който води към 

погибел е широк и мнозина ще го изберат. Аз се моля вие да изберете тесния път. Ще кажете: Ти 

проповядваш нещо, което ме плаши. Добре. Надявам се да ви изплаша достатъчно, за да ви държа 

на краката ви и да се молите... Светии, това е в Словото. Като знаем страха от Господ, ние 

убеждаваме хората. Мога ли да ви задам един въпрос? Джим, какво ще кажеш на Бог, когато Той 

те погледне в Оня Ден, и те посочи, и каже: Джим Едуардс, целият ти живот е пред Мен. И Той 

ще изложи твоите слабости като служител. Каква защита ще имаш пред Него? Исус те спаси от 

греха, но Той не те спаси от твоите слабости... Павел казва: Ние се трудим и се подвизаваме. Аз 

си спомням една жена, която умря. Тя беше майка на мой чичо, или не знам точно какъв роднина - 

една възрастна жена. Веднъж се молех за нея и Господ ми каза, че тя ще умре, да отида да й 

говоря за Него. Но тя умря. Тя се изплъзна в ада, без Бени Хин да отиде и да й каже за Бог. Аз 

знам, че нещо стана тогава... Ти ще попиташ: Какво направи от тогава? Аз се трудя упорито, за 

да наваксам това, което загубих. Тази жена е в ада сега. Ти ще кажеш: Чакай! Чакай! Как знаеш, 

че не е отишла на Небето? Тя не отиде на Небето. Кръвта на тази жена е върху ръцете ми. В 

Езекил се казва: Аз ще изискам кръвта им от твоите ръце. Аз нямам пълния отговор, но 

мисля, че имам част от него. Библията говори за награди, които ще ни бъдат дадени на Небето. 

Знаете ли, четох Откровение тази сутрин и прочетох какво каза Исус. Той каза на църквата 

в Ефес, в Откровение - това е първата църква, на която Той говори: Аз знам твоето търпение, 

но Аз знам, че ти си предала първата си любов. Затова по-добре се покай, или Аз ще те 

изгоня, ще угася твоя огън, Аз ще те отрежа. Вие ставате нервни, когато четете това. На една 

друга църква Той каза: Ако не се покаеш, Аз ще излича името ти от Книгата на Живота. 

Мисля, че трябва да започнем да се молим. 

Светии, нашият Бог е Велик, Той е страшен. Един човек, който Му служи години Му каза: 

Ето го Твоя талант. Аз го пазих с години. И Исус му каза: Ти, лениви, мързеливи слуго... Ти ще 

кажеш: Бени Хин, не харесвам това Евангелие. Ти може да не го харесваш, но то е в Библията. И 

ти не можеш да го махнеш от Библията! Господ каза, че ако ти махнеш нещо от Неговата Книга, 

ти ще бъдеш махнат от Книгата на Живота. Ти не можеш да си играеш игри с това. Това е в 

Словото! Всички ли ме слушате? Ние имаме работа, която трябва да извършим. Блажени вие, 

които сеете при всяка вода. Бог има специални благословения за вас, ако вие излезете в света и 
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говорите за Него. В Исая 32:20 се казва: Блажени вие, които сеете при всяка вода... Тези води 

представляват света. Светът очаква да чуе за Исус. Словото на Бог ни казва в Притчи, че е мъдър 

този, който печели души. Даниил 12:3 казва: Тези, които обръщат други към праведност, ще 

светят като звезди завинаги. Тези, които обръщат мнозина към праведност, ще светят. Това е 

тяхната награда. В Йоан се казва: Погледнете към нивите! Кажете го: Погледнете към нивите! 

Кажете го отново. Йоан 4:32 ми казва да спра да гледам към себе си и да погледна към полетата, 

които са бели за жътва. Да спрем да гледаме към своята ситуация! Исус ни казва да не гледаме на 

себе си. Той казва: Погледни нагоре, не надолу! Не гледай към своите обстоятелства и проблеми. 

Вдигни главата си и погледни към душите на хората, които са там. Римляни 10 глава ни казва, че 

този, който призове името на Господ, ще бъде спасен. Как те ще Го призоват?! 

Обещанието е, че тези, които Го призоват, ще бъдат спасени, а Римляни 10:14-15 ни казва: 

Как ще призоват Този, в Когото не са повярвали? Как ще повярват в Този, за Когото не са 

чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат изпратени? 

Както е писано: "Колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто!". С други 

думи, как ще призоват Бог, без да има някой, който да им каже, че Бог ги обича?! Ти никога няма 

да загубиш. По-добре обърнете внимание на това. Няма значение колко са зли, нагли. Ти трябва 

да направиш нещо. Те може да те обиждат, но ти ще направиш нещо дълбоко вътре в тях. Денят 

ще дойде, когато този човек ще срещне Бог, и той ще си спомни за теб, и той ще призове Господ. 

Тогава ти ще кажеш: Какво да направя? Аз мисля, че вие знаете какво да направите. Библията 

казва нещо невероятно... Нека да отидем във ІІ Коринтяни. И аз ви моля, не презирайте малкото, 

което имате! Спомнете си човека, който беше изхвърлен. Той презря какво? Малкото, което 

имаше. Захария 4:10 казва: Не презирай деня на малките работи. Нека всички да отидем във ІІ 

Коринтяни 4:3-4, да го прочетем заедно: Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, 

то е покрито за тези, които погиват, за тези, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е 

заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ 

на Бог. Тук се казва, че те са заслепени, но ние имаме сила да разкъсаме тази слепота. В 6 стих се 

казва: Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е 

огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето на 

Исус Христос. Какво трябва да направим със светлината? Да я дадем.  

Нека да погледнем още веднъж този стих. Те са заслепени от тъмнината, но ние имаме 

силата да махнем тази тъмнина, като им дадем светлината, която е в нас, защото Бог заповяда на 

светлината да свети в тъмнината. Ние имаме вече тази светлина, която свети в нас. Какво трябва 

да направим? Трябва да дадем тази светлина - светлината на познаването на Господ Исус. Какво 

тогава да направя? Кажи им. Марко 16:15 казва: Отидете по целия свят и проповядвайте 

Евангелието... И тези, които повярват в Моето Име, ще полагат ръце на болни и те ще 

оздравяват, ще изгонвате демони... Но най-великата заповед е в Марко 16:15, да отидете по 

целия свят. Затова аз много обичам служението на доктор Бил Брайт. Аз обичам да се моля за 

болните и да виждам телата да бъдат изцелявани, но няма нищо друго като това, да видиш една 

душа спасена. Няма нищо като това! Благославям сърцето на този човек, доктор Бил Брайт, който 

е спечелил хиляди, милиони души за Исус. Има по-велика награда в Небето за тези, които 

достигат души, отколкото за тези, които се молят за болните. Светии, чуйте Марко 16:15 отново! 

Това е ваша отговорност: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. 

Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. Тези знамения 

ще придружават повярвалите... Още веднъж 15 стих: Идете по целия свят и проповядвайте 

благовестието на всяка твар. Исус каза: Идете по целия свят. Какво чакаме?! Идете по целия 

свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Нека да ви попитам нещо: На колко души 

казахте за Исус вчера? Вчера. По-голямата част от вас не са казали. Вие сте загубили. Загубихте 

какво? Награда? Аз не искам да губя повече. Искам да наваксам това, което съм загубил до сега. 

Тези от вас, които искат да получат товар от Бог за изгубените, знаете ли каква е моята молитва?  

Господи, пази товара жив! Дай ми товар да печеля души! Може би голяма част от вас не 

са казали нито веднъж на един човек за Исус... Светии, по-добре го направете! Кажете го: Искам 

товар! Искам Бог да ме използва! И аз не искам да губя повече награди... 
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ІІ част 
 

Татко, в името на Исус, благослови Своите хора, когато те получават от Твоята ръка. 

Помажи ги и ги използвай! Направи ги могъщи свидетели за Теб в това последно време! Аз се 

моля в името на Исус.  

Миналата седмица ние обсъждахме каква отговорност сложи Бог върху нас - да бъдем 

свидетели за Него. Във ІІ Тимотей се казва, че Бог ни е спасил и призовал. Кажете: Ние сме 

призовани... Искам да знаете, че това ще бъде много детайлно поучение върху това, как да бъдем 

хора, които да печелят души. Ще ви дам много информация. Моля ви, запишете всичко, защото 

информацията, която ще ви дам, ще ви бъде много полезна, когато свидетелствате на някой, 

когото познавате, когото обичате. Не се доверявайте на своята памет. Може да се доверите на лист 

хартия, защото той винаги ще бъде там. Най-напред запомнете това, във ІІ Тимотей 1:9 се казва, 

че ние сме призовани. Нашата отговорност е да кажем на света за Исус. Номер две, Захарий: Не 

презирай дните на малките работи! Не презирай малките неща, които правиш за Бог. И трето, 

искам всички да си спомните отново от миналата седмица Йоан 4:45 Погледнете! Нивята са 

бели за жътва. Не гледай към себе си и своята ситуация, но погледни към света, който е готов да 

чуе за Исус. Нека ви покажа как да печелим души. Ако си в такъв период от своя живот, когато си 

атакуван, ако не се чувстваш подготвен да проповядваш Евангелието. Първо трябва да бъдеш 

сигурен, че твоят живот е наред, преди да започнеш да свидетелстваш. В Лука 22:33 Исус каза на 

Петър: Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра, така че да можеш да укрепиш 

своите братя. Не можеш да бъдеш използван от Бог, не можеш да си благословение за някого, 

ако си се отрекъл от Господ. Петър се отрече от своя Бог. Господ му прости след това и му каза 

три пъти: Обичаш ли Ме? И когато Петър беше променен, той стана сила за църквата в 

Ерусалим. Когато твоят живот е наред, тогава укрепи своите братя! Първо се увери, че 

твоят живот е наред, че твоето ходене с Бог е стабилно. Не на всеки един, който срещаш трябва да 

свидетелстваш. Свидетелствай само на тези, за които Святият Дух ти казва: Направи го! Само, 

когато Святият Дух те докосне и ти каже да го направиш. Не го прави в плътта! Не трябва да 

говориш на всеки, когото срещнеш, но само, когато Бог ти каже: Направи го! Така че, бъди в 

молитва: Господи, отвори врата. Моля Те, изпрати ме да бъда свидетел.  

Връщах се със самолет от Калифорния, една жена дойде да сервира следобедното кафе. 

Казахме й: Здравейте, беше много дружелюбна, и ни отвърна. Тя ни сервираше храната. След 

това я попитах: Новородена ли си? И тя каза: Какво искаш да кажеш? Помислих си: Хванах я. 

Иска да знае. Аз й казах: Отиди, свърши си работата, сервирай на хората, и след това ела. Тъй 

като аз не можех да го направя за две секунди, а тя имаше храна в ръцете си. Затова й казах: 

Отиди, сервирай и след това ела. Точно преди да кацнем, тя дойде при мен и каза: Какво искаше 

да кажеш? Тогава започнах да й свидетелствам. Аз й казах плана за спасението. Всичко, което 

Бог иска да направим, е да поставим Неговото семе в сърцата на хората. Не да обикаляме хората и 

непрекъснато да ги питаме: Все още ли си спасен? Има сила в това семе. Всичко, което трябва да 

направиш, е да посееш това семе. Ние сеем това семе. Някои ще бъдат изпратени от Святия Дух 

да го напоят. Може някой друг да пътува с тоя самолет и да й каже: Новородена ли си? И тя да 

каже: Да. Твоята работа е да им кажеш.  

Второто нещо, което правиш, е да привлечеш тяхното внимание, да видиш, че те се 

интересуват. Всички слушате ли ме? В мига, в който ти кажат: Какво е това да си новороден? Не 

се опитвай да им казваш твоето свидетелство. Да им кажеш какво се е случило с теб, е най-

голямата грешка. Не. Нека Бог да им каже за Себе Си. Не говори за Бог. Не говори вместо Него. 

Не започвай със себе си. Започни с това, което Той казва. Вярата идва със слушане, а слушането 

идва със Словото. Със Словото на Кого? Неговото Слово, не твоето слово! Да прочетем Римляни 

3:23, нека всички да знаят как Бог вижда всеки от нас. Това е основата. Този стих обявява: 

Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бог. Всички съгрешиха! Не 

започвай разговора, като им казваш, че всичко е наред, че те са добре. Не. Не! Всички съгрешиха. 

Първо им кажи, че пред Бог те са грешници. Покажи им нуждата, която те имат от Спасител!  

Покажи им нуждата, която имат! Нуждата, която имат... Покажи им я - не твоята, а тяхната 

нужда. Кажи го отново: тяхната нужда. Не казвай твоята история, защото ще загубиш. Не, сър. 

Кажи им Словото. Вярата идва от Словото. Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят 
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от Бог. Кажи го: Библията обявява, че всички съгрешиха. Няма нито един, който да е праведен. 

Има едно друго послание в Новия Завет. Затова нека да отидем в Исая 53:6. Всички като овце се 

обърнаха от Него, заблудиха се. Номер две: покажи им, че те са загубени. Никога не им казвай 

колко са добре, когато ходят на църква. Винаги посочвай нуждата, която имат те: Ти си грешник и 

ти имаш нужда от Спасител. Никога не им позволявай да те разсейват и да те отклоняват от 

това. Те могат да ти дадат отговор за всяко нещо, което им кажеш, но ти положи основата: Ти си 

грешник, който има нужда от Спасител. Второ: Ти си загубен. Исая 53:6 Всички ние се 

заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път, но Господ възложи на Него 

беззаконието на всички ни. Всеки се обърна в своя си път, но... Но! Светии, гледайте: но 

Господ възложи на Него - на Исус! - беззаконието на всички ни. Те ще кажат: Какво означава 

това? Ние всички се загубихме като овце. Всеки се обърна към своя собствен път, загубен, но 

Господ възложи на Него беззаконието ни. След това продължи нататък. Покажи им, че Този, за 

Когото говориш не е някой друг, а Исус! Йоан 8:32 И ще познаете истината и истината ще ви 

направи свободни. Докажи им, че Този, за Когото Исая говори, е Исус. Това не е някакъв евреин, 

който е живял и е умрял, а това е Синът на Живия Бог. Йоан 8 глава, използвайте тези стихове...  

Запомнете, че Святият Дух не използва това, което ние нямаме, а Той използва това, което 

ние Му дадем. Кажете: Аз се предавам на Святия Дух. Ако аз съм пълен със Словото на Бог, Той 

има какво да използва. Ако съм празен, Той няма. Святият Дух не използва неща отвън. Така че, 

сложете тези стихове вътре в себе си. Йоан 8:34 Истина, истина ви казвам: Всеки, който 

върши грях, слуга е на греха. Божието Слово казва, че всички съгрешиха. Всички се заблудихме 

като овце. Библията казва, че ако вършиш грях, си слуга на греха. Кажи им, че те са грешници, и 

са загубени пред очите на Бог. Разрешението е стих 36... Исая 53:6 казва, че Бог възложи на Него 

всичките ни грехове. На Кого ги възложи? Не говори вместо Библията, нека Тя да говори!  

Йоан 8:36 казва: Прочее, ако Синът ви освободи, вие ще бъдете наистина свободни. 

Това е много важно. Моля ви, обърнете внимание. Когато свидетелстваш, не използвай името 

“бог”, защото има много богове. Използвай името Исус. Какво е Неговото име? Кое е името Му? 

Исус. Исус! Не казвай: Бог иска да те спаси. Кажи: Исус иска да те спаси. В Америка има много 

богове: “Ню ейдж богове”. Неговото име е Исус. Ако Синът те освободи. Не се казва Отец, 

Святия Дух, а Синът ви освободи! Работата на освобождаването на хората е на Сина. Кажете: На 

Сина! Исус каза: Този, който има Сина, той има вечен живот. Ако имаш Сина, ти имаш и 

Отец. Фокусът е на Исус - Той е Отговорът: Исус! Исус! Исус! Първо: Покажи им, че те са 

грешници. Номер две: Те са загубени. Номер три: Те имат нужда от Сина - Този, Който ги е 

освободил. Сега, те ще ви зададат някои въпроси, ние знаем това, но нека преди да отговорим на 

въпросите, които обикновено се задават, да отидем в Римляни 6:23, сложете това в тях, нека те да 

осъзнаят Словото. Не говори вместо Бог, нека Той Сам да говори Своето Слово. Не използвай 

истории да ги объркваш и да ги разсейваш. Словото е единственото оръжие, което можеш да 

използваш. Чуйте това. Чуйте го добре! Ти ще разрушиш влиянието на сатана в техните умове, 

когато им говориш Словото. Павел каза: Проповядвай Словото с време и без време! Не твоите 

истории, не това, което някой е проповядвал, но стих по стих. Прогласявай Словото на Бог.  

Словото! Нищо друго не, но Словото. В Римляни 6:23 се казва, че заплатата на греха е 

смърт, а Божият дар е какво? Вечен живот. Чрез Кого? Исус! Чрез Кого? Исус. Исус Христос, 

нашият Господ! След като веднъж си им показал, че те живеят в грях, че са загубени, след като си 

им показал, че Исус е Този, Който ги освобождава, покажи им дара, който Бог е дал за тях. Това е 

един безплатен дар. Първо: ти си грешник. След това: ти си загубен, но Той ще те освободи. 

Наградата за греха е смърт, но ако ти приемеш този безплатен дар от Бог, ти ще бъдеш спасен.  

В Йоан 3:36 също се казва нещо много славно. Запишете си това и нека то да отиде в твоя 

дух. Йоан 3:36 Този, който вярва в Сина, има вечен живот. Исус - Той е фокусът. Кажи им, че 

живеят в грях, а заплатата за греха е смърт, но дарът на Бог е живот: Този, който вярва в Сина 

има вечен живот, а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава 

върху него. Заплатата за греха е смърт, но сега ти приемаш Исус и ти имаш вечен живот. По това 

време ти вече си привлякъл тяхното внимание. О, да, тяхното внимание е върху теб... 

Някои хора са много нетърпеливи да се спасят, но не знаят как. В живота си като 

християнин съм срещал много хора, които наистина искат да бъдат новородени, но не знаят как, 
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нямат никаква идея. Най-трудното нещо, което трябва да направиш, е да останеш простичък в 

своето говорене. Посланието на Евангелието е най-ефективното послание, което можеш да 

говориш. Хора, които никога не са чули името на Исус - тези хора, на които говорех, бяха 

обикновени селяни, те за първи път чуваха Исус, не знаеха нищо за Него, не знаеха кой е Той.  

Трябва да започнеш от нищото. Нека твоето говорене бъде просто. Кажи го: Просто! Бог 

ще направи Своето. Просто им дай Библията. Говорил съм с хора, които са много нетърпеливи и 

наистина искат да се новородят. Те са влизали някога в църква, но нямат представа какво е 

спасението. За хора като тези, ти започваш с Йоан. Кажи им посланието, че те са грешници, че те 

са загубени, че има Спасител, Който иска да ги спаси и след като им дадеш тези стихове, не им 

казвай: Отиди вкъщи и прочети Йоан 3 глава. Кажи им: Библията казва в Йоан 3 глава, че този, 

който вярва в Сина, има вечен живот. Слушате ли ме всички? Кажете Амин. На който и да 

говорите, този човек наистина иска Исус, и той е добър мъж, или добра жена, но те не знаят какво 

е спасението. Никога не са го разбирали. Първият стих е Йоан 1:12 А на ония, които Го приеха, 

даде право да станат Божии деца. Кажете им, че те трябва да Го приемат. Библията казва: Тези, 

които Го приеха. Кажете: Приеха. Приеха. Исус няма да им се натрапва. Те трябва да Го приемат.  

Първо: Евангелие от Йоан 1:12, след това се казва в Римляни 1:16, че Евангелието е силата 

за спасение. Покажи им, че единственият начин да Го приемат, е чрез Евангелието. Евангелието е 

силата на Бог за спасение. Дори преди да са попитали, кажи им: Нека да ти кажа какво е 

Евангелието. Ако ви попитам: Какво е Евангелието, какво ще ми кажете? Какъв ще бъде вашият 

отговор? То е І Коринтяни 15:1-4. Какво е Евангелието? Първо Коринтяни, 1, 2, 3 и 4 стих, което 

казва: Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което 

стоите, чрез което се спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен 

ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, ето го 

Евангелието: че Христос умря за греховете ни според Писанията, значи номер едно: Исус умря, и 

Той бе погребан и беше възкресен на третия ден според Писанията. И се яви на Кифа, после 

на дванадесетте... Значи първо: Исус дойде. Номер две: Той умря. След това Той беше възкресен 

от мъртвите. Исус Христос умря на кръста за мен, след това Той възкръсна. В І Коринтяни 15:1-4, 

това е Евангелието. Затова Йоан казва: Приеми го! В І Коринтяни 15:1-4 се казва какво е 

Евангелието. След като те са видели какво е Евангелието, заведете ги в 10 глава на Римляни и им 

покажете как да Го приемат. Римляни 1:16 и после Римляни 10:9-10, това е просто: И ако 

изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от 

мъртвите, ще се спасиш, защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед 

и се спасява. Кажете това след мен, защото е много важно и ще ви помогне да станете добър 

свидетел. Номер едно: Трябва да им покажа, че те трябва да приемат Исус, Йоан 1:12. Номер две: 

Те приемат чрез вяра в Евангелието, Римляни 1:16. Евангелието е І Коринтяни 15 глава, 1, 2, 3 и 4 

стих. Сега Римляни 10:9-10 ни показва как да приемем: Защото ако изповядаш с устата си, че 

Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш, 

защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.  

Затова им казваш: Ти трябва да повярваш това, което се казва в І Коринтяни 15 глава. 

Вярваш ли? След като те са ти казали: Да, вярвам. Тогава им показваш 10 глава на Римляни 13 

стих: всеки, който призове Господното име, ще се спаси. След като вярват, нека да ги призовем 

да се обърнат към Господ и с устата се прави изповед. И нека те да повторят: Господи Исусе, аз 

съм грешник... Покажи им Римляни 3:23, аз съм грешник, загубен съм, аз съм в нужда от 

Спасител. Трябва да Го приема чрез вяра в Евангелието. И сега знам какво е Евангелието, и аз Го 

вярвам и Го приемам, и аз съм спасен. След това те ще ти зададат някои въпроси, някои трудни 

въпроси. Те могат да кажат: Аз съм твърде голям грешник. Докато им свидетелстваш, те могат да 

те прекъснат и да ти кажат: Аз съм твърде голям грешник. Тогава ги заведи в І Тимотей 1:15 

Вярно е това Слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света, за да 

спаси грешните, от които главният съм аз. О, това е в Библията! Току що ти каза, че си най-

големият грешник. Ето, че Библията твърди, че най-големият сред грешниците е спасен. Ако те 

ти казват, че са твърде големи грешници, покажи им, че най-големият грешник беше спасен.  

Ако ти кажат: Не знам дали ще продължа много дълго като християнин. Тогава им кажи 

Йоан 10:28-29 Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги 
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грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може 

да ги грабне от ръката на Отец. Кажи им: Не е твоя работа да продължаваш като 

християнин - Той ще те пази като християнин. Ако Той те е приел, Той няма да те изгони. Трябва 

да тръгнеш по своя Път. Словото на Бог казва: Ако някой дойде при Мен, Аз никак няма да го 

изгоня. Ти си на сигурно място при Бог. 

Ако ти кажат: Ако стана християнин, на мен ще ми се присмиват, ще ме гонят. Когато 

говорих на един евреин в Израел (хората в Израел не знаят повече за Бог, от някой друг), но този 

човек ми каза, че знае всичко за Евангелието. Тогава го попитах: Защо не приемеш Исус? Той каза: 

Защото моите роднини ще ме гонят. Чували ли сте някой да ви казва това? Запомнете, че вие не 

трябва да им разказвате своята история. Ето го отговорът - Римляни 8:18 Понеже смятам, че 

сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се 

открие към нас. Искам да ме погледнете, когато ви казвам това - Божието Слово декларира, че 

като кажеш на някой за Исус, и той ти казва: Аз не мога да платя цената. Аз ще бъда гонен. Кажи 

им това, което казва Римляни 8:18, че временните страдания не могат да се сравнят с това, което 

ни очаква. Нека разберат, че си струва да платят цената. Нека да разберат, че това временно 

страдание не може да се сравни със славата, която ще се открие към нас. Може някой да дойде и 

да ти каже: Това ще попречи на моя бизнес. Това ще попречи на моята работа. Аз мога да загубя 

своята работа. Чували ли сте някой да казва това? Вдигнете си ръката, които сте чували. Тогава 

нека да им кажем Марко 8:36 Ако спечелиш целия свят, но изгубиш живота си, какво те 

ползва? И нека този стих да им бъде открит от Святия Дух. Нека Той да докосне техните сърца.  

Те могат да ти кажат: Християнският живот е твърде труден. Не ми харесва да живея 

такъв живот. Тогава им кажи Матей 11:28-30 Елате при Мен всички, които се трудите и сте 

обременени, и Аз ще ви успокоя... Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. Нека ви покажа 

един много силен стих за такъв човек, нека да отидем в Притчи 13:15, където се обявява, че е 

трудно не да си християнин, а да бъдеш грешник. Ако те ти кажат: Твърде трудно е да живееш 

като християнин. Не! Твърде трудно е да живееш като грешник: Здравият разум дава благодат, 

а пътят на коварните е неравен. Никога не забравяй, че Святият Дух ще ги обвини за грях, 

когато Словото е дадено. Кажете: Святият Дух ще извърши обвинението, когато аз използвам 

Словото. Не е твоя работа да ги обвиниш, или да ги убедиш. Твоята работа е да им кажеш Словото, 

Той ще свидетелства. Алелуя! Не се ли радвате, че имаме такъв чудесен Помощник? Святият Дух 

поставя Това Слово в тях. Какъв Партньор имаме! Кажете: Благодаря Ти, Исусе, за моя Партньор!  

Аз ви казвам - виждал съм хиляди хора да бъдат спасявани на тези евангелизации, когато 

Святият Дух взема Словото от моята уста и говори в душите на тези мъже и жени, и когато им 

кажа: Елате при Исус, те идват, защото Святият Дух е работил, докато аз съм говорил. Святият 

Дух ги обвинява, и Той ги подбужда да излязат отпред. О, братко, те започват да треперят, защото 

приемат Словото, което проповядвам. Моят меч е мечът на Духа. Това не е твоят меч, това е 

Словото на Бог, което е меч, мечът на Духа. И този Меч е в Неговите ръце, не в твоите. Ти имаш 

този меч в ръцете си, за да се биеш с дявола. Той се нарича Мечът на Духа. Библията казва: 

Вземете Словото на Бог, което е мечът на Духа. Когато говоря Словото, това е Мечът на Духа, 

и Святият Дух взема тези думи, и пронизва хората в сърцата с Меча на Духа, и те правят това, 

което бяха направили хората на Петдесятница: Какво трябва да направя, за да се спася? Нека 

някой да извика: Слава на Бога! Те могат да кажат: Моето сърце е твърде кораво. Не знам дали ще 

мога да приема Исус в сърцето си. Тогава им кажи Езекил 36 глава: Бог ще вземе твоето 

закоравяло сърце и Той ще ти даде ново сърце. Той ще ти даде ново сърце. 

Те могат да кажат: Но аз съм извършил такива грехове! Аз богохулствах, обидих Святия 

Дух. Но Библията казва, че ако ти си загрижен за това, което си направил, ти не си извършил 

смъртния грях. Ако ти си притеснен от това, ти не си оскърбил Святия Дух. Чуйте ме, светии на 

Бог! Погледнете ме и кажете: Аз съм възлюбен! Кажете го отново: Аз съм възлюбен. Те могат да 

кажат: Аз извърших непростимия грях. Ти им кажи Исая 1 глава: Ако си съгрешил и твоят грях е 

червен, тогава твоят грях ще стане бял като сняг... Ако ти се притесняваш, че си оскърбил 

Святия Дух, значи ти не си го извършил този грях, защото тези, които оскърбяват Святия Дух, не 

се притесняват. И Библията заявява в Йоан 6:37 Ако някой дойде при Мен, Аз никак няма да го 

изгоня. Той може да каже: О, твърде късно е за мен. Аз съм твърде стар. Дай им Лука 23:39, 
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когато Исус беше на кръста, и единият разбойник Му каза: Спомни си за мен. Исус му отговори: 

Днес ти ще бъдеш с Мен в рая. Това е днес. Те могат да кажат: Никога не съм извършил нищо 

грешно. О, ти си чувал това, нали? Дай им Галатяни 3:10, където се казва, че ако живееш според 

закона, ти трябва да спазиш всяка заповед в Библията. Аз не съм извършил нищо грешно. Знаете 

ли какво им казвам тогава? Аз им казвам: Знаеш ли, тогава ти си единственият праведен човек на 

земята. Библията казва: Всички съгрешиха. Но аз не съм извършил нищо грешно?! Галатяни 3:10 

Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е 

писано: "Проклет всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на 

закона". Ако сгрешиш утре, ти ще умреш в ада. И знаеш ли нещо друго? Ако си единственият 

съвършен човек, знаеш ли какво? Значи ти стоиш безгрешен със своята сила. Дори Самият Исус 

не можеше да направи това, защото Той стоеше чрез силата на Святия Дух. Тогава ти си по-добър 

от Исус, което означава, че ти си твой спасител, но аз и за миг няма да разчитам за теб, ще се изплюя 

върху това сега, защото иначе ние и двамата ще отидем в ада. Аз нямам нужда от друг спасител. Аз 

намерих Един, Който никога не е сгрешил. Аз намерих Един, Който е съвършен, а ти нямаш нищо, 

което аз да искам да имам. Попитай ги: Никога ли не си лъгал? Те може да се изпотят малко. Всички 

съгрешиха (Римляни 3:23 и 5:12). Вземете и това нещо от Галатяни 3 глава... 

Или те могат да кажат: Има твърде много лицемери в църквата. О, да, това е много 

популярно... Тогава вземи Римляни 14:4 Кой си ти, който съдиш чужд слуга? И Словото казва в 

12 стих: Защото всеки сам за себе си ще отговаря пред Бог. Библията казва, че ти не трябва да 

съдиш, защото той стои пред своя Господар, пред Него стои, или пада. Отговори му с Римляни 

14:12 Всеки ще отговаря за онова, което е правил. 

Те могат да кажат: Ще си помисля дали да се спася. Исая 55:6 Призови Господ, докато 

Той е близо. Те могат да кажат: Аз съм твърде млад, за да се спася. Аз съм чувал това преди 

време. Заведи ги в Еклисиаст 12:1 Ела при Бог, докато си млад, не чакай. 

И накрая нещо много важно. В Деяния 22:16 Ананий дойде при Павел и му каза: И сега 

защо се бавиш? Стани, и кръсти се, и се измий от греховете си, и призови Неговото Име. 

Той му каза: Защо се бавиш? Стани, кръсти се и бъди новороден! Не, Павел не беше новороден 

по пътя за Дамаск, а три дни след това, когато Ананий дойде при него и му каза: Умий се от 

греховете си! Три дни преди това Исус беше дошъл при него. В Деяния 9:9 се казва: И прекара 

три дни без да види, и не яде, нито пи. Това, което искам да ви кажа, е - не ги принуждавайте! 

Не ги насилвайте! Дайте им Словото и ги оставете сами! Нека Святият Дух да го направи!  

Исус ме научи на един урок, който никога няма да забравя. Ще ви кажа този чудесен урок. 

Докато четях и се подготвях за това послание, Святият Дух ме спря и каза: Погледни към това 

отново! Няма нито едно място, на което Исус свидетелства Сам за Себе Си. Чувате ли това? Той 

не даде Евангелието на Павел нито веднъж. Той каза: Отиди в Дамаск и ще разбереш. И тогава 

Святият Дух ми каза: Погледни това, Исус не може да проповядва Сам Своето Евангелие. Той не 

каза на Павел как да се новороди, а само каза: Защо Ме преследваш? Отиди в Дамаск, чакай и 

там ще ти бъде казано. Тогава Ананий дойде и каза: Призови Господ, измий се от греховете си и 

бъди кръстен. Така че, кой му каза? Ананий. След три дни. Уау!  

Ако Исус не може да проповядва, нито ангелите могат да проповядват, Той зависи от нас, 

Той разчита на нас. О, Алелуя! Той не може да каже на света. Светът не може да Го чуе, но ние 

можем. Нека да вдигнем ръцете си, докато се моля за вас. 

Татко, моля Те, направи всеки един човек да печели души за Тебе!  

Повторете след мен: Святи Душе, направи ме човекът, който печели души, в името на 

Исус. Направи ме човек, който печели души, и започни днес! Амин. 
 

* * * 
Официален сайт на Бени Хин: http://www.bennyhinn.org. Проповедите се разпространяват 

безплатно отпечатани и в mp3-формат. За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 

4006, п. к. 11. Електронно ги има тук: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html и: http://www.gracebg.org/. 
 

Господи, молим Те, издигни помазани служители и в България, воини на поста и молитва, 

хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, Татко! Започни от мен и 

започни от днес. Научи ни да обичаме молитвата, Словото, Теб, Твоите хора и... враговете си. 

http://www.bennyhinn.org/
http://mail07.abv.bg/app/servlet/bg.abv.mail.SendMessController;jsessionid=aKrWualaQ3Tg?ac=sab&to=grace@evrocom.net
http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html
http://www.gracebg.org/

