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Виждате ли, хора, посланието тази сутрин? Бог иска народ, който да ходи в помазанието. 

Той вече е уморен от всичко, което не е помазанието. Омръзнали са Му програмите! Господ иска 

Неговият народ да има това, което е реално. Толкова е объркващо да видите дяволското царство 

да има повече сила от Божието Царство! Така се ядосвам, като видя някой обладан от демони да 

вижда в своя живот повече свръхестествени проявления на ада, отколкото един, който е пълен с 

Духа и няма никакви проявления на Небето. Бог иска хората Му да познават Неговата сила. Вижте 

какво казва псалмистът. Псалм 92:10, това е уникален стих: Моят рог. Думата рог тук е еврейската 

дума авторитет. Моят рог Ти ще въздигнеш като рога на див вол. Но моят авторитет Ти ще 

въздигнеш като силата, втората дума за рог тук означава сила. Буквалният превод казва: Моят 

авторитет Ти ще въздигнеш като силата на дивия вол. И тогава Той казва, харесва ми това: 

Аз ще бъда помазан с прясно миро! Това не е в сегашно, а в бъдеще време. Той каза: Аз ще… 

Той изповядва нещо, което ще се случи в бъдещето. Това е декларация на вяра: Ще бъда помазан 

с прясно миро. Вдигнете си ръцете и кажете: Аз ще бъда помазан с прясно миро. Божието Слово 

казва това за нас. Веднъж, когато помазанието дойде в твоя живот, седем неща ще се случат в 

него. Всички са в 92 Псалм, нека да продължим да четем от 11 стих. След като каза: Ще бъда 

помазан с прясно миро, Той каза: И окото ми също ще види желанието ми върху онези, 

които ме причакват. Тоест очите ми ще се отворят и ще видят духовни неща. Помазанието 

отваря очите на слепите. Говорим духовно, не физически. Второ, той каза: Ушите ми ще чуят 

за възмездието на злодейците, които се вдигат против мене. Бог ще отвори духовните уши 

на Своите хора чрез помазанието. Трето, казва се: Праведният ще цъфти като палмата.  

Палмата може да живее в пустинята. Осъзнавате ли, че палмата има огромни корени, 

които могат да търсят водата и като я намерят, да бъдат все още живи, докато всички други 

биха умрели. Защо? Защото палмата има корени, с които да намери дълбоката вода. Бог казва, 

че помазанието прави хората Му като палми, които ще живеят в пустинята, ще оцелеят и ще 

бъдат плодоносни, ще цъфтят. Четвърто, Той каза: Ще расте като кедър в Ливан. Дърветата 

кедър имат много, много дълъг живот. Четвъртото обещание е че помазанието ще ви даде дълъг 

живот на тази земя и естествено, духовно обещание е че вие ще живеете дълго с Бог. Вашата 

връзка с Бог няма да бъде кратка, а дълга, вечна връзка. Първо, ще отвори очите ви. Второ - 

ушите ви. Трето, ще бъдете като палма. Четвърто, ще живеете дълго. Продължава се тук и се 

казва обещание номер 5: Ще бъдат насадени в дома Господен, ще цъфтят в дворовете на 

нашия Бог. Цъфтят тук означава изобилно благословени. Бог изобилно ще ви благослови чрез 

помазанието. Шесто: Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост и ще бъдат сочни и зелени.  

Шестото благословение: Ще давате плод. Никога няма да има време във вашия живот, 

когато да няма плод. Винаги ще имате плод! Седмо, последно: За да възвестят, че е праведен 

Господ, Моята канара, у Когото няма неправда. Седмото обещание е: Бог ще се открие чрез 

вашия живот към други хора, за да покаже, че Бог е Праведен. Чрез вас Бог ще покаже Своята 

правда, Своята Слава, Своя Дух, Своята Сила на света, защото се казва, че вие ще кажете на 

неправедните, че няма неправда у Него! Седем уникални благословения и обещания чрез 

помазанието. Сега, църквата на Исус Христос се нуждае от помазанието много. Защо? Защото 

църквата днес е вързана, много вързана. Нека да говорим честно! Нека да говорим истината! 

Нека да не скрием нищо и да казваме, че нещо се случва, когато не се случва. Нека да бъдем 

честни пред Бог. Колко от вас на това място са гладни за реалността на силата на Бог във вашия 

живот? Колко са се уморили от пророчества, които не са от Святия Дух и не са помазани? На 

колко са им омръзнали езиците, които са празни от Божията сила? Колко са се изморили от 

знамения, но без сила? Сенки, но без същественост. Няма помазание. Програми, но Бог не е в 

тях. Исая казва, запишете си го. Исая 10:27 Хомотът ще бъде унищожен! Хомотът ще бъде 

унищожен, поради помазанието. Кажете го след мен: Хомотът ще бъде унищожен, поради 

помазанието. Дяволският хомот върху вашия живот ще бъде унищожен, ако Божието помазание 
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наистина е върху вас. Нека ви кажа още малко за това. Има три помазания, за които Библията 

говори. Запишете си ги. Има помазанието на прокажения, Левит 14 глава. Има свещеническото 

помазание, Изход 30 глава. И има царското помазание, І Царе 16 глава. Ще ви ги дам отново.  

Номер едно, помазанието на прокажения. Това е бремето в Левит 14 глава, когато 

прокаженият беше извън стана на Израел и Бог беше казал на свещениците, че той трябва да 

излезе от стана и да приложи кръв седем пъти на живота си. След това да се върне в храма и да 

приложи миро. Всеки новороден вярващ е преживял помазанието на прокажения. Помазанието 

на прокажения се отнася за спасението. Проказата е символ на греха. Неизлечимата болест на 

греха е като неизлечимата болест на проказата. В тези дни тя беше неизлечима. Единственото 

лечение беше кръвта на агнето. Единственото лечение днес е Кръвта на Исус Христос. Никой 

не може да изчисти греха ти, освен Кръвта. И Кръвта се прилагаше на прокажения, и след това 

те прилагаха миро. Всеки вярващ има това помазание на прокажения - баптисти, методисти, 

лютерани, католици. Ако те са спасени, те са получили първото помазание. Не смейте да 

казвате, че те нямат Святия Дух! Определено Го имат. Ти не можеш да бъдеш спасен без 

Святия Дух. Не казвайте, че католиците, които сега са се спасили, нямат Святия Дух. Не смейте 

да казвате, че лютеран, който не говори на езици, няма Святия Дух, ако е спасен.  

Ти не можеш да бъдеш спасен без Святия Дух! Всички имат първото помазание - 

помазанието на прокажения. Но след това продължаваме като вярващи във второто помазание, 

което се нарича свещеническото помазание. Сега, имам новини за вас. По мое мнение, 70 до 80 

процента от Тялото на Христос въобще не знаят за какво става дума и повечето от тях не са 

стигнали там. И нямат никаква идея как да го получат. Много от нас не са го получили, но си 

мислят, че са. Защото свещеническото помазание идва в единство. Псалм 133 казва: Колко е 

добро и угодно да живеят братя в единодушие. После се казва, че то е като онова скъпоценно 

миро на главата, което слизаше по брадата, на Аароновата брада. Това е свещеническото 

помазание, то се отнася за служба в Царството на Бог. Всички сме наречени свещеници. Повечето 

от нас имат само титлата, но много от нас са вътре и функционират под тази титла. Алелуя!  

За да имате свещеническо помазание, трябва да бъдете свързани с Тялото на Христос. 

Няма такова нещо като частно свещеническо помазание. То не идва в частност, то идва в 

единство, когато ние функционираме в тялото на Христос като едно тяло. В деня Петдесятница 

те бяха в Горницата и тогава Святият Дух дойде, и тогава те, свещениците на Бог, 120-те, 

излязоха и послужиха на хората и 3000 бяха спасени. Имам новини за вас. Свещеническото 

помазание се отнася за проповядване на Евангелието на не спасените, служене на обладаните, 

служене на наранените. Не можете да го получите само веднъж, то е всекидневно помазание. 

Свещениците бяха помазвани всеки ден, това не беше еднократно, а всекидневно преживяване.  

Помазанието на прокажения се случва веднъж. Те са спасени, доведени в стана. Помнете, 

че в Стария Завет те имат сянката, ние имаме съществеността, те имат модела, а ние имаме 

преживяването. Слушате ли всичко това? Ако ме слушате, кажете Амин. Те имат сянката, ние - 

съществеността. Те имат модела на нещата, ние имаме преживяването. Те помазваха свещениците 

с миро, ние сме помазани с мирото на Святия Дух. Това е всекидневно преживяване. Свещениците 

трябваше да бъдат помазвани постоянно, за да служат, за да се покланят на Бог. Това помазание 

е, което носи интимност, общение със Святия Дух, и повече от това, в него е откровението за Бог.  

Помазанието на прокажения ви пази далеч от откровението, свещеническото ви вкарва в 

откровение. Затова казвам, че някои християни не знаят за какво говоря, защото те нямат 

откровение. Те слушат от хората, но Божият глас не го чуват. Не че Той не им говори. Винаги 

Той говори, но техните уши са тъпи в слушане. Исус каза: Моите овце чуват. Кажете: Моите 

овце чуват. Ако сте Негова овца, вие трябва да слушате и да чувате Божия глас всеки ден. Това 

е нещо, което не става само веднъж, но е постоянно. Ако не чувате гласа на Бог има нещо не 

наред с вашето слушане, защото Библията казва: Който има уши да слуша, нека да слуша 

това, което Духът има да каже. Това трябва да се отнася за духовно ухо, което да чува. 

Третото помазание е царското помазание. То дойде върху Давид в І Царе 16 глава. Може 

да си отидете вкъщи и да прочетете тези Писания. Левит 14:18 - помазанието на прокажения, 

Изход 30:25-30 - свещеническото помазание и І Царе 16:12-13 - царското помазание. Библията 
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казва, че Божието желание е Бог да ни даде дух на мъдрост и откровение, за да можем да Го 

познаем. Светии, време е тази молитва да бъде изпълнена в тялото на Христос. Ние трябва да 

имаме откровение от Небето, трябва да можем да кажем, да разпознаем истинското от фалшивото, 

помазания от непомазания. Сега ще кажа някои тежки неща тук, но Бог ми каза да ги кажа и аз 

ще ги кажа с риск да загубя някои от вас. Аз не се страхувам да говоря истината. Слушайте!  

Второто помазание е наше, както и третото е наше, но нека да поговоря малко за второто. 

Второто помазание е това, което ви довежда в присъствието на Бог, тогава започвате да Го 

усещате, да Го чувствате, да Го познавате. Това е времето, когато Неговото присъствие идва. 

Много от вас знаят за какво говоря. Това е второто помазание, когато сълзи се стичат по очите 

ви по време на поклонение. Хора, тези, които само са били спасени, не са усещали докосването 

на Святия Дух и не знаят за какво става дума. Те ви питат: Защо плачете, когато плачете и се 

чудят да не би да сте на погребение. Виждат, че сте освободени във възхищение и поклонение и 

си казват: Какво имат? Те наистина са помазани с първото помазание и са спасени, но вие вече 

се наслаждавате на второто помазание и се наслаждавате на Небето тук, на земята. Те ще се 

наслаждават, когато отидат там, а вие се наслаждавате, когато сте тук. Това е, което второто 

помазание ви дава. Второто помазание може да бъде загубено, понеже се получава всекидневно. 

Понеже е всекидневно, може да бъде загубено. Докато помазанието на прокажения е нещо, което 

става веднъж. Ти не можеш да го загубиш, освен ако не излезеш от там със свободната си воля, 

ако умишлено загубиш спасението си. Бог иначе никога няма да те пусне, ако ти не пуснеш 

Него. Чухте ли? Но второто помазание може да се загуби, когато грехът влезе в сърцето ви. 

Аз съм бил в много църкви през последните четиринайсет години. Няма да обиждам 

никой, но много малко хора си спомням, които са били освободени в това помазание. За много 

от тях ми е трябвало доста време да мога да ги науча как да влизат в него и често съм се чудел: 

Нещо не е наред, но какво? Може да е това, че пастирът не го позволява да бъде освободено. И 

в най-много от случаите пастирът е наистина този, който е гладен. Те не биха ме поканили, ако 

не са гладни. Чувате ли ме? За тези четиринайсет години съм имал само един случай с един пастор, 

който наистина не ме искаше и ме беше поканил заради натиска от събранието. И Бог не се 

движеше там, защото няма начин да се движи, когато пастирът не иска. Във всяка друга църква, 

в която съм отишъл, аз съм работил с пастири, които наистина обичат Бог. Но когато не съм 

усещал този поток, съм се чудил, и след това откривах. Много пъти задавах въпроси, някои пъти 

Бог ми показваше, че почти 98 % членовете на управителния съвет са тези, които са задържали 

Святия Дух. Управителният съвет е контролирал цялата църква и буквално е трябвало Бог по 

някакъв чудотворен начин да се задвижи, за да може да ги накара да повярват. Управителният 

съвет е бил блокажът. Светии на Бог, аз викам: Господи, възстанови помазанието в Своите 

хора! Върху моя живот. Аз искам още, възстанови го! Помазанието е, което кара демоните да 

се прекланят. Ще ви кажа нещо. Царското помазание е най-мощното от всички помазания, това 

е помазанието, което ви дава авторитет над дявола. Ще ви кажа нещо за това помазание.  

Царското помазание издига човека на едно много високо място на авторитет пред Бог, 

това е помазанието, което ви дава такава сила, че една дума от вашите устни ще кара демоните 

да бягат. Сега, хора, слушайте! Ще разтърся малко перата ви, но това е добре. Не е библейско 

да ви отнеме цял ден да гоните демон. Покажете ми едно място, където на Исус Му трябваше 

дори един час! На учениците им трябваше. Имаше една случка, когато половин ден се опитваха 

да изгонят демона и така и не успяха, но не и Исус. Той дойде и каза: Вие, пълни с неверие, 

толкова време Съм бил с вас, за да ви покажа как да гоните демони и все още не можете. 

Исус каза: Ако Аз чрез пръста на Бог. Той им казваше: Не го правете без помазанието! 

Някои демони, каза Исус, излизат само чрез пост и молитва. Но познавате ли, че когато 

Той се върна, Той вече беше готов? Той не трябваше в момента да започне да пости. Той просто 

каза: Излез! И той излезе. Това ме притесняваше толкова много, когато виждах една бедна 

душа да се опитва да се освободи, когато цяла група стои отгоре върху нея и се моли в 

продължение на цял ден, и след това трябва да се връща пак. И аз питах Бог: Защо?! И Бог ми 

каза: Защото те не са се задвижили в третото помазание. Само във второто. Исус имаше 

третото, учениците - второто. Той иска ние да се задвижим в по-високото помазание. Слушате 
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ли? По-висшето помазание ви дава моментални резултати. По-висшето помазание! Вие казвате: 

Излез! И те излизат в момента. Това не е голяма битка, но веднага! Сега, моля разберете ме! 

Ако знаете пътищата на Духа, ще разберете това, което ви говоря. Никой с помазанието на 

прокажения не може да гони демони. Тези със свещеническото помазание могат да го направят, 

но действат на различно ниво. Ако демонът е слаб, ще излезе по-бързо, обаче ако е силен, много 

трудно. Колко от вас са виждали това да се случва? Вдигнете си ръката! Това не е библейско, 

понеже, вижте, като кажа, че не е библейско, нямам предвид, че не е в Библията. Имам предвид, 

че не е Божието най-добро. Какво не е? Най-доброто на Бог. Така че, когато казвам, че не е 

библейско, вие трябва да ме разберете. Нямам предвид, че не е в Библията, но че Исус не го е 

правил. Искам да го правя по начина, по който Исус го е правил, а не по който учениците. На 

учениците им трябваше половин ден, а на Исус Му трябваше една секунда. Колко от вас 

предпочитат начина на Исус пред начина на учениците? Вдигнете си ръцете.  

Какво се случи на деня Петдесятница, обаче? Какво стана, когато те получиха царското 

помазание? На тях също не им трябваше вече половин ден. Павел каза: Излез! И демонът 

излезе. Слушате ли ме? Сега, нещо за маслото, за помазанието, за мирото. Ще се върна в тези 

три помазания, защото някои от вас, чудесни хора, които се занимават с демони, може да не го 

разбирате. Царското помазание се взема много трудно. Кажете след мен: Помазанието на 

прокажения идва чрез приемане на Исус. Свещеническото помазание идва чрез общение с 

Исус. Царското помазание идва чрез слушане на Исус. Вижте, когато вие сте спасени, 

получавате помазанието на прокажения. Когато вие общувате с тялото на Христос, вие 

получавате свещеническото помазание, но когато чуете Рема Словото на Бог, който казва: Така 

казва Бог в сърцето ви, тогава получавате царското помазание. Давид чу Рема Словото, не 

Логос Словото. Логос няма да ви даде никакво помазание, но Рема думите са тези, които ви 

дават царското помазание. Давид чу Рема Словото и Го прие. Помазанието на прокажения се 

случва веднъж, свещеническото помазание всекидневно, така е и царското помазание. Ще 

кажеш: Чакай малко, Давид беше помазан само веднъж. Не, не беше! Той беше помазван 

постоянно, защото той каза: Ти помазваш главата ми с миро и чашата ми се прелива. Вижте, 

той беше помазан наистина веднъж от Самуил, но всекидневно от Бог. Запишете тези неща.  

Помазанието е като масло. Първо, маслото се изпарява, ако не се допълва в съда ново 

масло. Трябва да допълвате постоянно ново масло в съда си. Много вярващи днес действат със 

старо помазание и не знаят, че то вече си е отишло, изпарило се е. Помазанието се изпарява 

както масло. Ако оставите маслото само, без да го пипате, след четири години то се изпарява 

напълно. В естествения свят съдът ще бъде празен, без никакво масло, след четири години. 

Второ, маслото изтича, ако има дупка. Маслото ще намери дупката и ще излезе, ще се 

оттече, ще се отцеди. Какво е дупката? Библията казва: Не давайте място на дявола! В 

Ефесяни 4 глава. Думата място там е гръцката дума прозорец, или авеню. Не давайте авеню на 

дявола, не му давайте дупки! Защото когато има дупки във вашия живот: на горчивина, на 

непростителност, на самосъжаление, когато тези дупки са във вашия живот, ето кога маслото 

ще се отцеди от вас. Колкото бързо се е напълнило, толкова и бързо ще излезе от вас. Ще ви 

кажа и още нещо. Първо, маслото се изпарява, второ, то се отцежда, оттича се. Трето, ако нямате 

дупки във вас, въпреки че можете да останете пълни, механиците казват. Сигурен съм, че 

механиците ще го разберат. Колко механици има тук? Те ми казват, че когато маслото е прясно, 

свежо, то има гъстота, плътност. Така ли е? И те казват, че когато маслото е гъсто, тогава то е 

добро за смазване на машините и тогава машините работят нормално. Но също така те ми 

казват, че на всеки три до пет хиляди мили, маслото трябва да се сменя, защото когато то се 

употребява, то оредява, разрежда се и загубва гъстотата, плътността и свежестта си. Чувството 

се изменя и цветът му се изменя. И ако го оставите в машината, то може да я разруши. То се 

износва, изхабява се. Силата, която е в гъстотата, в свежестта и в плътността, излиза от него.  

Много от нас в Бог действат със старо помазание. Въпреки че е пълно и че не се е 

оттекло, маслото е загубило гъстотата си, плътността си. Загубило е силата си, свежестта си, 

заминало си е. Станало е износено. Разредило се е. Много християни действат с такова загубено 

помазание. Програмите няма да оправят нещата. То си е заминало. Много църкви се наричат 
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духовно изпълнени, но няма нищо. Те си вдигат ръцете, и пляскат, и викат, и пеят на езици, но 

го няма помазанието. Няма нищо по-лошо от човек, който си мисли, че е жив, когато умира. 

Най-лошата смърт е, когато умирате и си мислите, че все още сте живи. Мъртвата харизматична 

църква е най-лошото нещо от всички мъртви църкви, защото всичко, което имат е само 

тресенето, но без сила в него. Не се съблазнявайте, но съм виждал проповедници, които се 

молят и се тресат по този начин, като те не знаят, че когато Святият Дух е слизал на Асуза 

стрийт, Той е давал на хората да го правят. Сега обаче те имат само движението, но Бог вече Го 

няма там. Те са запазили разтърсването, но Този, който ги разтърсва, Го няма. Евреите се молят 

на Стената на плача по този начин. Клатят се. Хората се чудят защо. Ще ви кажа нещо. Когато 

вие се молите, примерно и Святият Дух дойде, усещали ли сте такъв полъх, поклащане? Това е 

Святият Дух върху вас. Виждате ли, те също по същия начин се поклащат. Това не е нещо 

плътско, Бог го прави, но сега Бог Го няма, а те продължават да го правят само като движение.  

Имат остатъка, символа, но нямат силата. Форма, но без сила! Тимотей казва: Имат вид 

на благочестие, но лишено от силата му. Слушайте ме. Изморен съм от това да виждам тялото 

на Христос без сила. Имам предвид да пеем Алелуя без никаква сила, е болест! Не смейте да 

пророкувате, освен ако Бог не е върху вас! Чувал съм много пророчества, които Бог никога не е 

изговарял. Повечето от пророчествата в тази църква не са от Бог. Мога да ви кажа сега. Защо? 

Защото съм ги забравил. Имам предвид, ако вие забравите, Бог никога не е говорил. Библията 

казва: Пророчеството е за назидание, увещание и утеха. И всички тези действат с паметта.  

Как ще бъдеш утешен, много ми е интересно, когато забравиш това, което е казано? Как 

мога аз да бъда утешен другата седмица, когато забравя какво е казано? Но ви казвам, има 

четири пророчества, които съм чувал през последните четири години и половина, които си 

спомням. Колко? Четири! Помня ги, защото Бог беше в тях. Едно от тях беше, когато една жена 

започна да пее пророчеството си. Спомням си го. Спомням си думите й. Сега, мога да ви кажа 

още много неща. Не искам да обърквам никой тук. Казвам ви истината. Омръзна ми да крия 

това, което не е истина. Ако ние го нямаме, нека да се върнем и да го вземем. Нека се върнем и 

го вземем. Защо ми казваш, че го имаш, когато го нямаш? Защо ми казваш, че имаш помазание, 

когато нямаш? По-добре да имам църква, която е като див кон, на който трябва да казвам: Ей, 

ей, чакай! Отколкото да имам мъртъв козел, на който нищо да не мога да кажа. Искам църква, 

която е толкова жива, че да кажа: Ей, ей, чакай! Спрете малко! Но не искам мъртво муле, на 

което да казвам: Хайде, ставай, муле! Колко от вас искат да бъдат див кон, а не мъртво муле?  

Псалм 92:10 ни казва, че помазанието ни прави като див вол. Някога били ли сте в една 

стая с див вол? Това е уникално! Знаете ли, на родеото в Канада, аз съм виждал тези неща. Те са 

толкова диви, диви са дори когато са вързани. Бог казва: Помазанието те прави като див вол! 

Колко искат да бъдат диви волове за Исус. Псалм 92:10 казва това: Ти ще издигнеш моя 

авторитет като дивия вол и ще ме помажеш с прясно миро. Знаете ли, аз виждам 

апостолите като диви волове, които излизат и печелят света за Исус. Сега, нещо друго за 

мирото, за маслото. Запишете си го. Първо, то се изпарява. Второ, то се оттича. Трето, трябва 

да е гъсто. И четвърто, то има мирис, ухание, когато е свежо, който е уникален, но смърди, като 

не е прясно. Когато маслото стане лошо, няма нищо по-лошо от изгнилото маслинено масло, 

особено маслиненото олио. Някога мирисали ли сте такова нещо? Направо ви кара да повърнете. 

Ужасен мирис! Вярвам, че има мирис, аромат за Божиите хора, които са пълни с Духа. Имам 

предвид, вярвам, че можете да помиришете Духа и да помиришете плътта. Бог ни е дал пет 

естествени сетива. Вярвам, че Той ни е дал и пет свръхестествени. Ние имаме виждане, чуване, 

мирис и вкус, всичките тези неща ги имаме и в духовния свят. Можеш да виждаш в Духа, да 

чуваш в Духа, да помирисваш в Духа, да усетиш, да вкусиш. Писано е: Вкусете и вижте, че Бог 

е добър! Всяко сетиво от естественото, има сетиво и в духовната област. Тези, които са с прясно 

миро, можете да ги усетите. Можете да усетите Исус в тях. Знаете ли какво казва песента на 

Соломон? Че Исус ухае на смирна. Вярвайте ми, аз буквално съм помирисвал присъствието на 

Бог. Влизал съм в събрание, където съм усещал това помазание. Колко от вас са помирисвали 

това нещо? И не е било в духовния човек, просто сте го усетили, помирисали сте го. Но не ви 

говоря за това, говоря ви за свръхестествено помирисване. Моля обърнете с мен на І Царе 10 
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глава, прочетете с мен 6 стих, хайде, Дейв: Тогава ще дойде Господния Дух върху теб, ти ще 

пророкуваш заедно с тях и ще се промениш в друг човек. Слушайте това, хора! Помазанието ви 

обръща в друг човек. Усещам това помазание днес. Помазанието ви обръща в друго човешко 

същество, когато то дойде върху вас, вие ставате силни, смели, умът ви става чист. Духът ви 

става чувствителен. Вие сте наясно с невидимия свят около вас чрез помазанието. Саул беше 

помазан и стана друг човек. Сега погледнете трагедията. Вижте трагедията във ІІ Царе 1:21, 

Дейв, нека да изчакаме докато всички стигнат там. Помислете за това. Ето един човек, който 

беше променен чрез помазанието, Бог го използваше, за да убие стотици хиляди филистимци. 

Той стана цар на Израел. Обърна се в друг човек след помазанието. Вижте сега какво се случи 

във ІІ Царе 1:21, Дейв, ще прочетеш ли това? Хълми гелвуиски, нека да няма роса нито дъжд 

на вас, нито ниви доставяйки първи плодове за жертви; Защото там бе захвърлен щита 

на силните, щита на Саул, като да не е бил той помазан с миро. Спри тук! Знаете ли какво 

ми казва това? Това ми казва, че Бог погледна на Саул, след като той падна, Той каза, че той е 

бил като че ли никога не е бил помазван с миро. Когато вие загубите помазанието, загубвате 

росата, загубвате дъжда, загубвате щита на протекция! Току що го прочетохме. Прочети го пак.  

Нека да няма роса. Няма роса без помазанието. Нито дъжд на вас. Няма и дъжд без 

помазанието. Нито ниви, доставяйки първи плодове за жетви, защото там бе захвърлен 

щита на силните. Няма и щит на протекция! Щита на Саул, като да не е бил той помазан с 

миро. Слушайте, хора! Слушайте ме, моля ви. Когато ние загубим помазанието, в Божието 

зрение, в Божия поглед, ние все едно, че никога не сме го имали. Това е много важно! Ако аз 

кажа: Господи, аз бях изпълнен веднъж, спомням си славата. Спомням си времето, когато бях 

друг човек. Но сега, Бог е Бог на “сега”-то. Ако сега аз го нямам, аз съм мъртъв, аз съм загубен, 

аз съм мизерен, аз действам със стара слава. Бог каза за Саул: Когато Аз го погледнах, той 

беше като че ли никога не е бил помазан. Когато Бог погледне на теб, Той ще каже: Като че 

ли ти никога не си го имал. Ако го загубиш сега, в Божия поглед не си го имал. 

Един Божий човек ми каза: Когато Бог изпрати помазанието върху теб, Той ще ти 

даде уникални преживявания с Него. Слушайте! Но ако загубиш това помазание, загубваш и 

всяко преживяване, като че ли никога не си го имал. Никога! Когато ти застанеш пред Бог лице 

в лице и можеш да кажеш всякакви неща, но Той ще каже: Не съм те познавал. Това ми 

обяснява защо Исус каза: Махнете се от Мен, аз никога не Съм ви познавал. Когато те 

казаха: Ние гонехме демони, изцелявахме болни. Вижте, вие не можете да изцелявате без да 

бъдете веднъж помазани. Не можете да изгонвате демони и да възкресявате мъртви, ако някога 

не сте били помазани. Не можете дори да изгоните нито един демон, ако поне веднъж не сте 

били помазани. Но какво Той каза: Аз никога не Съм ви познавал, т. е. все едно, че не сте били 

помазвани. Когато загубите помазанието, загубвате историята си в Христос. Нямате история. 

Като че ли никога не сте имали нищо в Христос. Като че ли никога не сте били спасени. Той ще 

каже: Аз никога не Съм ви познавал. Махнете се от Мен, вие, които вършите нечестие. 

Знаете ли какво казва Библията? Ако работим без помазанието, работим нечестие. 

Всичко, което не е помазано, в Божиите очи е мръсно, порочно. Не е ли това същото, което каза 

на Саул? Саул уби филистимците без помазанието, но Бог каза, че това е като блудство, 

магьосничество и мърсотия - порочно! Ние няма да действаме със стара слава. Не искаме това!  

Не, хора, ние не искаме титлата, ние искаме съществеността! Ние не искаме нещо, което 

си е заминало. Ние искаме нещо, което е сега! Слушайте много внимателно, когато завършвам.  

Следващата седмица ще говоря за сянката на Петър. За какво ще говоря? Не затваряйте 

Библиите си, още не съм свършил. Сянката на Петър. Може би това ще е послание, което 

никога няма да чуете отново. Може би е послание, което само веднъж ще бъде проповядвано. 

Ще бъде част от същите размишления на послания, които довеждам в момента. Хора, моля, 

чуйте ме! Ако сте загубили това, има един начин да си го върнете. Хвърлете се в Божията 

милост. Не напускайте, докато не го получите отново! Може да свирите на пианото и да няма 

живот във вас. Може да удряте тези клавиши, но ще излезе грозен звук. Може да свирите на 

тези барабани, да натискате на тези клавиши, може да свирите на тези тромпети, но да сте 

мъртви. Мъртви, умиращи. Може да свирите и да пеете песните си, но Божиите уши ще са 
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затворени и Той ще каже: Изморен съм от това! Знаете ли, че Той каза на Израел: Омръзнаха 

Ми вашите плътски жертви. Бог търси тези, които ще Му се покланят в Дух и истина - това 

е помазанието! На Бог са Му омръзнали хората, които слагат маска: Аз съм духовен, а вътре са 

мъртви. Когато ти си мъртъв, ти знаеш, че си мъртъв. Хората също го знаят, но те няма да ти 

кажат, понеже те са много мили. Но аз ти казвам: ти го знаеш, ако си такъв. Ще кажеш: От 

къде го знам? Ще ти кажа и това. Чуй ме! Това е едно от най-сериозните неща, които могат да 

ти се случат като християнин. Бог ми даде това откровение. Всеки човек, който загуби царското 

помазание, моментално става обладан от демони. Когато Саул загуби царското помазание, дух 

дойде и го облада, защото ето какво се случи. Царското помазание ви дава власт над сатана. 

Когато го загубиш, той ще има власт над теб. Ролите се обръщат. Юда загуби царското 

помазание, знаете ли това? Исус каза: Бях ти дал сила да гониш демони. Когато той го изгуби, 

дяволът го облада и той се отрече от Исус. Ето защо Давид каза: Не отнемай Духа Си от мен. 

Защото той знаеше, че ако загуби това царско помазание, зъл дух ще дойде в него. Не искайте 

царското помазание без да знаете, че със сигурност ще се прикрепяте към Него до края на 

живота си. Ето защо хора на Бог, които са загубили царското помазание, са били обладани и са 

загубили ума си. Някои са загубили служението си мизерно, защото са загубили това помазание. 

По-добре е да загубиш свещеническото помазание, отколкото царското. Защото загубиш ли 

свещеническото помазание, можеш да си го възвърнеш, но ако загубиш царското, дяволът ще 

дойде и ще те хване за врата. Ако аз го загубя, аз съм потънал, загинал, край. Кетрин казваше 

това преди. Тя казваше, че ако някога загуби своето помазание, е потънала, край. Вижте, има 

много тежко нещо тук. На който много е дадено, много и ще се изисква от него. И ако загубите 

многото, което ви е дадено, сте в дълбок проблем. Ето защо Яков каза: Не търсете всички да 

бъдете учители! Не бъдете всички в авторитет, защото ако го загубите сте в проблем. Но това 

не е за вас, хора. Това е за тези в служение, или за всеки тук, който има авторитет над дявола.  

Колко искат да имат авторитет над дявола и никога да не го загубите? Вдигнете си 

ръцете. Тогава трябва да търсите царското помазание. Колко искат присъствието на Бог във 

вашия живот постоянно? Вдигнете си ръцете. Тогава трябва да имате свещеническото 

помазание. Колко искат просто да отидат на Небето? Тогава е добре да имате поне помазанието 

на прокажения. Първото ви отвежда в Небето, но другите ви пазят да сте в победа на земята.  

Ще ви задам един въпрос. Знам, че ви задържам тук, но чуйте, Духът на Бог прави това. 

Ако вие сте загубили помазанието, животът ви е изсъхнал, огънят си е заминал, откровението е 

спряло. Ако кажете аз съм Го познавал, но сега Го няма, имате проблем, защото Бог казва: В 

Моите очи е като че ли никога не си Го имал. Искате ли Бог да каже това за вас? Бог ми казва, 

че в точно това събрание има мъже и жени, които действат с миро, което е загубило силата си. 

Те имат език, но нямат сила. Вие може да говорите на езици и да гледате мръсни филми, и да 

пушите, и да пиете, и все още да говорите езици. Но не можете да гледате мръсни филми, ако 

Святият Дух, помазанието Му е върху вас. Моля, наведете си главите! 
 

ІІ част 

Псалм 92:10, нека да прочетем това: Но моя рог ти ще въздигнеш като рог на дивия 

вол, и аз ще бъда помазан с прясно миро. Кажете след мен: Бог ще ме помаже с прясно миро. 

Кажете: Това е годината, за да дойде прясно миро в моя живот. Вдигнете си ръката и кажете: 

Прясно миро идва върху моя път. Бог ще помаже ума ми с прясно миро. Знаете ли какво казва 

Еклисиаст 9:8? И миро да не липсва от главата ти! Миро да не липсва от главата ти! Никога 

нека да не липсва миро от главата ви! Миро, масло, едно и също нещо. Библията ми казва, че 

Давид беше помазван три пъти. Първото помазване стана, когато той беше помазан между 

братята си от Самуил. Самуил дойде и Давид тогава беше овчарче, Самуил дойде от Витлеем да 

посети Есей, и каза: Покажи ми кои са твоите момчета. Погледна ги и каза: Не. Нито един от 

тях не е Божият избраник. Имаш ли още? И бащата каза: Да, най-младият. Той се грижи за 

овцете. И Самуил каза: Отиди и го доведи. В І Царе 16:12-13 той помаза Давид с миро, това 

беше първото помазване. Тогава Библията ни казва, че той беше отново помазан. Много години 

след това, той беше помазан като цар на Юда, в Хеврон. След седем години и половина, той 

беше помазан за цар на Израел. Три помазвания. Апостолите преживяха три помазания в дните 
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на ранната църква, описани в книгата Деяния. Първото помазване дойде, когато Исус духна на 

тях в последната глава на Йоан и им каза: Приемете Святия Дух! Спомняте ли си? Второто 

помазване стана, когато във 2 глава на Деяния Святият Дух слезе и те бяха изпълнени с Духа.  

Осъзнавате ли, че те получиха по-голямо помазание в 4 глава на Деяния? Ние всички си 

мислим, че Деяния 4 е повтаряне на Деяния 2, защото Библията казва, че мястото се разтресе 

там, където те седяха и те се изпълниха с Духа и говориха със смелост, но след това виждаме, 

че с голяма сила те свидетелстваха за възкресението на Исус. Осъзнавате ли, че по-голямата 

сила, по-великата сила беше освободена с третото помазване в Деяния 4, защото те се върнаха 

при Бог и казаха: Господи, погледни на техните заплашвания! Защото тогава старейшините на 

Израел ги бяха заплашили и им бяха казали: Ако проповядвате в името на Исус, ще ви вкараме 

в затвора. И те си заминаха от там и се помолиха и Бог изпрати трето помазание върху тях. И 

това помазание беше, което доведе свръхестественото проявление на Бог чрез хората Му, така 

че сянката им изцеляваше хората. Представете си това! Знаете ли, винаги съм се чудил за 

сянката на Петър. И тогава започнах да си мисля. Знаете ли, когато Мойсей построи шатъра, 

Бог му каза: Доведи 70 човека, избери си 70 човека, които познаваш, това е в Числа, и тогава 

Той му каза: И Аз ще взема от Духа, който е върху теб, и ще сложа същото това помазание 

върху тях. В Лука Исус също избра 70 човека, и Той също взе помазанието от Него и го положи 

върху 70 човека и им каза: Отидете в Мое име, възкресявайте, изцелявайте и гонете демони! И 

изведнъж Духът на Бог започна да ми открива, че сянката на Петър е всъщност разширяването 

на неговото помазание. Както Мойсей, Бог взе помазанието от него и го разшири върху още 70 

човека. Исус взе от помазанието върху Себе Си и го разпростря, разшири Го върху други 70.  

Нека да ви кажа нещо. Има истории в Библията за това как едно помазание от един 

човек беше давано на друг не само чрез полагане на ръце. Нека да ви дам пример. Библията ни 

казва, продължавайте да ме слушате, моля ви! Библията ни казва, че един ден Елисей, пророкът 

каза на слугата си Гиезий: Вземи моя жезъл и го положи на лицето на мъртвото момче! 

Представете си, Елисей казва: Помазанието върху моя живот ще бъде предадено и чрез едно 

парче дърво. Иди и положи това дърво на лицето на детето! Павел, апостолът, потта му беше 

толкова помазана, че хората бяха изцелявани, като вземаха кърпички и престилки от неговото 

тяло. Знаете ли, тези кърпички, това не са кърпички, които хората носеха да му ги дават той да 

ги носи, защото вижте, на изток има нещо, което може би вие като хора от запада не можете да 

разберете, но юдеите не вярват в идолопоклонство. Да погледнете на едно такова парче плат 

като на нещо свръхестествено, това е идолопоклонство, така че Павел не вярваше в това нещо. 

Библията казва обаче, че това, което започна да се случва е, че ризи и може би бельо от 

него - нещо, което той е носил - е станало толкова помазано, че демоните излязоха един ден, 

когато той изведнъж - случайно, е направил нещо някой ден. Не знаем как Павел е открил, че 

дрехите му са помазани. Може би се е случило, когато някоя жена е перяла дрехите му и Бог я е 

освободил, и той е разбрал. Кой знае как Павел разбра? Но съм сигурен, че той не го е 

измислил. Той не е казал: Аз съм толкова велик, че и дрехите ми ще изцеляват. Не! Случайно 

може би един ден Павел откри, че помазанието е и върху дрехите му. И тогава хората идваха и 

изтриваха потта от лицето и ръцете му и занасяха това нещо в дома си и хората бяха 

изцелявани. Какво ще кажете за Чарлз Фини? Знаете ли, Бог е използвал Чарлз Фини по по-

мощен начин, отколкото Петър. Ще кажеш: Как става това? Ето я моята сянка тук, виждате ли 

я? Библията казва в Деяния 5 глава, че те донасяха болните на постелки, така че поне сянката на 

Петър да премине и да ги докосне, да докосне това болно тяло, или куцо тяло. Вижте, Бог е 

помазал Петър по уникален начин, не ме разбирайте неправилно, но помазанието върху Фини е 

било по-голямо, защото Фини проповядвал и сградата, в която той е проповядвал е била пълна 

и повече хора, дори и хиляди хора е имало отвън, отколкото вътре. И аз съм чел историите за 

неговия живот, слушайте! Хора извън сградата, не вътре - нямало е сянка, която да пада върху 

тях. Не! Само фактът, че са в същата област, където той е бил, знаете ли какво се е случвало по 

неговите дни? Хиляди хора отвън, хора, които не са знаели дори нищо за събранието и дори 

въобще не са били заинтересовани от Бог, просто са минавали по улицата, и са изповядвали 

греховете си, и са падали под силата… Елисей имаше такова помазание, че помазанието влезе в 
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костите му. Знаете ли, трябва да мине около една година, за да стане плътта на човека пръст, 

между другото - без ковчег. С ковчег този въздух, който е вътре е заключен и се изисква малко 

повече, за да изгние тялото и да стане пръст, но в тези дни не е имало ковчези, така че ако 

погребете само тялото, без дървен ковчег, това тяло ще изчезне след една година. В тези дни те 

не са имали ковчези. Не вярвам да са имали, защото юдеите просто са ги завивали и са ги 

погребвали в земята, или в някой гроб. Така направиха и с Господ, просто Го увиха и Го 

сложиха в пещерата. Но това, което се случи е, че неговите кости… Помислете си! Една година 

след смъртта му помазанието беше останало върху костите му. И те поставиха един мъртъв 

човек върху неговите кости, и като не знаеха, че това бяха костите на Елисей, и той възкръсна 

от мъртвите. Хей! Има сила върху вашия живот, ако вашите кости възкресяват мъртви. Колко 

от вас са съгласни, че ако костите ви могат да възкресят мъртвите, вие сте помазан?  

Толкова велико беше помазанието на Бог върху Елисей! Хора, аз съм стоял в събранията 

на Кетрин Кулман. Бог е повлиял на мен чрез нея и сега гледам в историята, че няма човек в 

историята, който да не е бил повлиян от служението на някой друг. Кетрин е била повлияна от 

Ейми Семпъл Макферсън, а пък Ейми Макферсън - от Мария Лудвертете, Д. Л. Муди от някой 

друг, втори - от Д. Л. Муди, А. А. Алън е повлиял на хора като Т. Л. Озбърн и Т. Л. Шамбак, 

всички са били негови помощници. Шамбак е бил помощник на А. А. Алън, той му е помагал с 

болните. Виждате ли, няма такова нещо в Словото на Бог като човек, който да получи 

помазанието без някой в Христос да бъде над него и да му помогне да го получи. Павел 

помагаше на Тимотей. Вижте, има такова нещо като прехвърляне на Божието докосване: Елисей 

и Илия. Вижте по цялата история: Бог - Адам, Адам - Сит, Сит - Енох, Енох - Ной, Ной - Аврам, 

всеки прехвърляше влиянието на Бог върху някой друг. Знаете ли кой беше примерът на Павел? 

Исая. Неговите Писания са пълни с Исая, значи трябва да е бил повлиян от него. Аз вярвам, че 

помазанието на Бог може да бъде ваше, ако вие влезете под сянката на някой. Тази сянка може 

да бъде касета, може да бъде книга. Всичко, което е важно, е разширението на служението на 

този човек. Бог не помазва хора, Той помазва служения. Ще го кажа пак. Бог не помазва хора, 

Той помазва служението на този човек. Ето защо днес може да гледате филм на Кетрин Кулман 

и все още да виждате и да чувствате помазанието, въпреки че тя е мъртва от осем години. 

Защо? Защото помазанието е върху това служение и когато това служение е представено, 

помазанието идва. Знаете ли, аз съм чел книги за Д. Л. Муди и съм усещал помазанието. Имало 

е двама братя в Англия, братята Джефри. Как са се казвали? Джефри, но повечето от вас може 

би не са ги чували. Тези хора са били толкова помазани, че са влизали в сградата и са казвали 

следното… Много смирени хора! Те са заставали зад амвона и са казвали: Господарят е тук! 

Какво са казвали? Господарят е тук. Това е всичко, което са казвали: Господарят е тук. И когато 

са казвали тези думи: Господарят е тук, хората, които са идвали на събранието без крака, без 

ръце, без очи, куци, и когато те са казвали. Сега, това е факт! Когато те са казвали: Господарят 

е тук! Краката на хората са започвали да растат. Когато те са казвали: Господарят е тук! В 

много случаи на хора без очи, празни очни ябълки, и когато те са казвали: Господарят е тук! 

Изведнъж са се появявали очи. Когато те са казвали: Господарят е тук! Хората са докарвали 

мъртви мъже и жени, директно от погребението са ги поставяли там, на събранието, и когато 

тези двама братя са казвали Господарят е тук, това тяло е ставало. На мен ми казваха, че 

Джонатан Едуардс. Междувременно аз четох неговото послание “Грешниците в ръцете на един 

ядосан Бог” - уникално послание! Едно от най-здравите, които съм чувал някога. И той е 

проповядвал по този начин. Имал е много дебели очила и е проповядвал като е четял записките 

си. Толкова близо до очите си е държал листа, така че да може да чете. И буквално, когато той е 

четял посланието си, хората са викали за милост. В тази книга се казва, че хората са припадали 

под силата и са се държали за седалките си и са казвали: Господи, спаси душата ми! Какво е 

това? Това не е способността на някого! Това не е поради начина, по който някой говори! 

Знаете ли, че Д. Л. Муди е бил толкова отвратителен комуникатор, той е правел толкова 

грешки, въобще не е говорил правилно! Но той разтърси света! Джонатан Едуардс не е можел 

да чете почти. Той е трябвало да държи листа си толкова близо до него, няма харизма, нищо, но 

силата е там, която прави нещата. Кетрин излизаше, и в момента, в който кажеше: Татко! 
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Мястото оживяваше и хората се изцеляваха. Говорим за сянката на Петър, но знаете ли, не е 

сянката, за която говорим днес. Знаете ли защо помазанието беше толкова мощно върху Петър, 

че сянката му изцеляваше болните? Защо Фини имаше такова помазание, че самото му 

присъствие да довежда облака на Бог върху цялата област? Хората са падали на улицата пред 

Бог. Вървял е някой, който въобще не е знаел дори, че има събрание и въобще не е чувал за 

Чарлз Фини, но те са падали, срутвали са се под силата на Бог и са викали: Господи, спаси 

душата ми! Никога няма да забравя, когато бях веднъж в Англия, там един негър с уникално 

помазание… Ние стояхме в една църква, аз го познавах, бях го срещал преди това. И аз бях 

горе-долу там, където седят тези хора там, и аз го видях просто да прави така… Фу-у-у… И 

един ден казах: Господи, нека Твоето помазание да бъде върху мен, както е върху него! И 

знаете ли какво Бог ми каза? Плати цената и ще ти го дам! И аз попитах: Каква е цената? 

Знаете ли, Кетрин говореше за цената. И Духът на Бог ми каза нещо от Деяния 4:13, вижте там 

се говори за цената. Деяния 4:13 ни казва, последните думи от този стих, Фред, последната част 

на този стих: И те познаха, че са били с Исус! Сега, нека да го прочетем отново много бавно!  

И те познаха, че са били с Исус! Исус вече си беше заминал от тях, но фарисеите, 

книжниците, садукеите на Израел познаха, познаха, като погледнаха тези рибари, пише, че бяха 

неграмотни, неуки хора, фарисеите, обаче казаха: Те са били с Исус! Прочети това отново. И те 

познаха, че са били с Исус! Ще ви прочета още нещо. В Деяния на апостолите 5:14 се казва: И 

вярващите се прибавяха още повече към Господ, множество от мъже и жени, толкова много, че 

изнасяха болните по улиците, и ги слагаха на какво? На легла, на постелки, та като заминаваше 

Петър, поне сянката му да засегне някои от тях. И тогава 16 стих: Събираше се още множество 

от градовете около Ерусалим, та носеха болни и измъчвани от нечисти духове, и всички се 

изцеляваха. Погледнете Павел, 19 глава на Деяния, обърнете с мен там. Павел беше толкова 

помазан, Павел беше толкова помазан, че Библията казва това, слушайте! Погледнете Деяния 

19:20: Така силно растеше и преодоляваше Господното учение, но защо растеше това 

учение? Поради 11 стих, погледнете сега обратно: При това Бог вършеше особено велики дела 

чрез ръцете на Павел до толкова, щото като носеха по болните кърпи или престилки от 

неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. Велика сила!  

Сега, хора, знаете ли, ще ви кажа, че аз честно ви говоря - сърце към сърце! Нямам 

бележки в момента. Вярвам, че Духът на Бог ще извърши специална работа с всеки един от нас. 

Давид получи първото си помазание, първото помазване и не стана нищо повече, освен че беше 

слуга на Саул, свиреше и демонът излизаше. След това виждаме, при второто помазване, че той 

стана цар на Юда и след това получи третото си помазване и стана цар на Израел. След това 

дойде властта и авторитета върху него и тогава, след третото помазание, Давид си взе 

планината Сион, защото първо той беше помазан в Хеврон като цар на Юда и след това стана 

цар на Сион - третото помазание. Ние, християните никога няма да достигнем до авторитета, 

който Бог има за нас, освен ако не получим третото помазване. Ще кажеш: Никога не съм чувал 

за трето помазване. Аз пък съм, защото в Библията го пише на много места. Апостолите 

получиха първото помазание, когато Исус духна на тях, второто - когато стана денят на 

Петдесятница и третото - в Деяния 4 глава, където силата падна, мястото се потресе и те 

говореха със смелост и множества от хора се спасиха. И знаете ли какво открих в Словото?  

В Деяния 1, 2, 3, 4 и 5 виждаме думата: Прибавя, прибавя, прибавя, прибавя. Хората се 

прибавяха. След 4 глава обаче виждаме: Умножаваше. Третото помазание върху апостолите 

довеждаше умножаване на души, а не само прибавяне. Силата на Бог днес в тялото на Христос 

е много нужна, така че светът да бъде спасен. Но защо ви казвам това? Слушайте! Вярвам, че 

всеки един от вас днес е гладен за Божественото присъствие на Бог във вашия живот 

всекидневно. Един ден аз попитах Бог и казах: Господи. Това се случи в Мичиган. Проповядвах 

в Детройт и в събота вечерта лежах в леглото си, като се молех. Тогава присъствието на Бог 

изпълни стаята ми толкова тежко, че сълзи започнаха да се стичат по лицето ми. И в два часа 

сутринта аз все още се молех, бях хванат в славата. На следващата сутрин пак станах и се 

молих, но не усетих нищо вече - същото, просто се помолих. Отидох на събранието, започнах 

да проповядвам и в секундата, в която отворих устата си, облак дойде в тази зала и изглеждаше 
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като че ли славата на Бог бе навсякъде, хората започнаха да плачат, аз исках да проповядвам, но 

те плачеха и падаха от седалките си и аз се чудех какво става. И изведнъж затворих очите си и 

казах само думата Исус, и можех да си Го представя как ходи с бели дрехи по редиците. И беше 

толкова тежко помазанието! Човекът до мен каза: Никога не бях усещал Бог по този начин. Той 

плачеше. На обяд бях заведен в дома на моя братовчедка, понеже не бях я виждал от доста 

дълго време - нея и съпругът й. И докато обядвахме усетих как Бог ми каза: Отиди и се моли! 

Аз казах: Господи, не мога, защото съм поканен у тези хора и не мога просто така да напусна.  

Хотелът беше на 45 минути от това място и аз обядвах с братовчедка си и съпруга й и 

освен това нямах кола, а Бог ми каза: Отиди и се моли! Е, аз не отидох да се помоля. Върнах 

се в хотелската си стая изтощен и заспах. Дойде вечерта. Аз отидох на събранието. Имаше два 

пъти повече хора, отколкото сутринта и хората искаха същото присъствие и го очакваха, но 

нямаше присъствие. Беше като борба. Аз казах: Господи, какво се случва? И аз се борех. И се 

чудех какво става. Аз просто станах и казах: Господи, сутринта мястото оживя, а сега аз се 

боря и нищо не става. Събранието свърши. Беше уникално бедствие. И аз бях в хотелската си 

стая след събранието напълно объркан и казах: Господи, с такова мощно помазание сутринта! 

Какво се случи вечерта? И Духът проговори в ушите ми и каза: Ти даде на братовчедка си 

мястото, което принадлежи на Мен! Ти постави тях пред Мен! И аз казах: Господи, не 

можех да напусна. И тогава Духът каза: Част от цената е да напуснеш! 

Вижте, причината помазанието да бъде толкова тежко върху хората сутринта е, че аз бях 

с Исус същия този ден! Прясното помазание изисква прясно общение. Не ме интересува кой си, 

не ме интересува колко големи преживявания си имал. Ако сега си празен, празен си! Исая 43 

глава казва какво? Не си спомняйте предните неща! Нито размишлявайте за старите 

неща! Защо? Защото Аз ще направя ново нещо. Мисля, че най-голямата пречка за живота ви 

днес е това, което Бог е направил вчера, защото сега Той не го прави. Ще кажеш: О, колко 

чудесни неща Той направи! Това е пречка, защото си хванат в това, което Той е направил и не 

можеш да разбереш какво Той прави! Надявам се да не бъда разбран неправилно, когато кажа 

това. Исус каза: Хората няма да живеят само с хляб, но с всяка дума, която излиза 

(сегашно време) от устата на Бог. Знаете ли защо сте мъртви? Защото вие се държите за това, 

което Той е казал, а не за това, което казва в момента. Не, че това, което е казал е неправилно!  

То е било правилно за тогава, но Бог е Бог на настоящето, Той говори днес. Ако се 

държим към гласа Му, тогава няма да сме мъртви, защото Духът Му и гласът Му днес е това, 

което важи. Колко искат да живеят сега, да имат сила и помазанието сега? Тогава трябва да 

живеете чрез Словото, което сега излиза от устата Му. Мога да посоча с пръст към някои от вас 

и да ви попитам: Имате ли същото помазание, както когато бяхте спасени? И ще ми кажете: Не. 

Защо? Не знам. Аз мога да ти кажа: Защото си се молил повече тогава, отколкото сега. Какво е 

молитвата? Да бъдеш в присъствието на Исус. Знаете ли, вчера Сюзан беше излязла някъде, ще 

ви покажа нещо. Аз бях коленичил, имам едно столче в кабинета си… Казвам ви истината, 

беше като борба. И час и половина след това все още се биех. Никакво присъствие, никакво 

помазание. Ще кажеш: За какво се молеше? За нищо. Просто се молех. Няма нужда да се 

молиш само, когато имаш нужда от нещо. Молитвата е общение с Бог! Нищо не се случваше и 

аз имам една кушетка там, събух си обувките и легнах по този начин в кушетката. Искам да ви 

покажа. И лежах. И просто седях тихо, легнал. И изведнъж от сърцето ми дойдоха тези думи.  

Аз не се молех. Просто говорех. Казах: Исусе, толкова съм изморен! Господи, моля Те, 

не ме дръж така да чакам! Бях просто толкова честен! Просто казах: Моля Те, не ме карай да 

чакам! Следващото нещо, което разбрах, просто: Фиу-у! Хора, честността довежда Бог във 

вашето сърце. Просто бъдете честни! Не бъдете лицемери! Не правете неща, които си мислите, 

че ще впечатлят Бог. Просто бъдете такива, каквито сте и Го искайте. Ще кажеш: Как те научи 

на това Бог вчера? Аз уча това през последните 16-17 години. Винаги трябва да си напомняш - 

просто се отпусни! Колко от вас искат Божието присъствие? Ще ви кажа как да го получите. 

Три неща! Запишете си ги. Номер едно: Застанете под някое помазано служение. Застанете под 

него, защото помазанието е заразително! Застанете до някой, който е помазан и ще го усетите. 

Застанете под помазано служение където и да е, който и да е. Застанете под него! Знаете ли, че 
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всеки ден, може да си мислите, че съм луд, но всеки ден аз постоянно слушам и чета помазани 

книги, или слушам помазани касети. Защо? Трябва да имам някой, който да излива миро над 

мен. Давид имаше Самуил. Знаете ли кое нещо уби Саул? Нямаше никой, който да му помага да 

върви напред. Когато Давид имаше проблем, той отиваше при Самуил. Тимотей имаше Павел.  

Много често аз си пускам касети на Кетрин Кулман. Тя е мъртва от осем години, но 

същото помазание върху нейното служение все още тече и аз го искам. От време на време чета 

книги за Д. Л. Муди, Тори, Фини, Уесли. Чета тези неща. Защо? Защото това ми дава повече 

огън, повече пламък. Номер две: Развийте вида молитвен живот, който е честен. Бог иска да 

бъдете честни! Еклисиаст казва: Нека думите ви да бъдат малко! Не впечатлявайте Бог с 

много говорене! Бог не идва, защото вие говорите много, а защото сърцето ви Го желае 

искрено. Псалмистът казва: Бог е близо до тези, които Го призовават в истина. Кажете: Бог 

е близо до тези, които Го призовават в истина. Колко искат Бог да бъде близо? Тогава бъдете 

истинни! Третият ключ е последен. Нека първо да поговоря малко върху втория всъщност, 

набързо. Псалмистът казва, искам да ви покажа нещо, обърнете на Псалмите. Това може да не е 

много тежко учителско послание, защото аз не съм тази сутрин да ви поучавам, аз съм тук, за 

да запаля отново сърцата ви. Учението е добро, ние се нуждаем от него и всяка неделя го 

правим, слава на Бог! Но чуйте ме, точно сега аз трябва да върна мирото във вашия живот. И аз 

се молех снощи и казах: Господи, помогни ми да върна мирото така, че хората да го вземат. Ние 

се нуждаем от ново миро. Нуждаем се от ново миро върху живота си, защото мирото, което сме 

имали се е изпарило. Маслото е загубило силата и гъстотата си. Трябва да имаме ново миро, 

ново масло. Има църкви днес в Орландо и навсякъде по Америка, които действат със старо 

масло, старо миро, няма го, няма помазание, няма служение. Не! Само, защото говориш на 

езици - това не означава въобще нищо! Помазанието си е заминало. Ако помазанието си 

замине, то си е заминало. Какво е мъртва църква? Мъртвата църква е църква, която не знае как 

да действа в помазанието. Църквата, която е вързана за правила и регулации, църквата, която 

действа под определени човешки правила, а не Божии правила. На нас ни е омръзнало това, 

нали? Трето и последно: Помазанието на Бог ще дойде във вашия живот, когато вие 

всекидневно - ВСЕКИДНЕВНО получавате прясно изпълване! Колко често искаме да 

продължаваме с това, което се е случило вчера, но не става така. Осъзнавате ли, че колкото и да 

е било велико помазанието миналата неделя, това въобще не повлиява на помазанието ни през 

седмицата? Ние трябва да имаме прясно помазание днес! Как получаваме това ново изпълване? 

Сега, гледайте. Някои хора са толкова пълни със знание как да го направят, ще ви кажа 

това, обаче: Ти може да седиш там и да си по-зле и от мъртвец. Огънят го няма. Няма значение 

колко добър си бил преди. Не ме интересува колко тежко е било преди помазанието върху теб.  

То си е заминало. Знанието възгордява, казва Библията. В І Йоан 2:20, погледнете го, се 

казва, че ако ние имаме помазанието, ние ще знаем всичко. Ако имаме помазанието, ние ще 

имаме откровение, а не образование! Колко искат Бог да ви говори направо? Колко искат 

направо да чуят от Небето? Тогава трябва да имате помазанието. Прочети това за мен, Фред. А 

вие сте помазани от Святия и знаете всички неща. Помазанието дава знанието, откровението 

за всички неща. Сега прочети 27 стих: А колкото за вас, помазанието, което приехте от 

Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой за това, както Неговото помазание 

ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да 

правите. Спри там. Това ми казва, че ако помазанието е върху моя живот, то ще ме доведе до 

пълна истина. Ако то е върху моя живот, ще ме пази във Христос. Осъзнавате ли, че много хора 

четат това и въобще не разбират за какво става дума? Това е помазанието, което аз искам, Фред.  

Стойте с мен. Колко от вас ще стоят, докато Бог ви докосне? Нека да видя ръцете ви. 

Нека ви кажа това. Знаете ли на какво прилича тялото на Христос в много случаи? Те са като 

тези в Деяния 8 глава, които видяха чудесата, които Филип вършеше, видяха мощната сила  на 

Бог в действие, те се спасиха, бяха се кръстили във вода, преживяха огромна радост, защото 

Библията казва, че когато дойдоха апостолите обаче, те откриха, че Духът не беше паднал на 

нито един от тях. Разбирате ли? Тези в Деяния 8 глава видяха чудесата, чуха и повярваха в 

Словото, кръстиха се във вода, радваха се уникално, а Духът не беше слязъл върху нито един от 
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тях. Знаете ли защо Петър беше толкова помазан? Защото се казва, че беше обладан от Святия 

Дух - толкова обладан, че той казваше на фарисеите и книжниците: Святият Дух и аз сме 

свидетели на възкресението! Знаете ли защо Павел беше толкова помазан? Защото в Деяния 

19 глава първото нещо, което той попита тези хора, при които стигна, беше: Получихте ли 

Святия Дух, след като повярвахте? Той не искаше да знае нищо друго. Той вижда тези хора 

спасени, кръстени, вярващи, и първото нещо, което попитва, първото нещо, което казва е: 

Имате ли Святия Дух? Той беше толкова обладан, изпълнен с Него, толкова прелят с Него, че 

искаше всеки друг да Го има. Сега, хора, смелостта на Бог е върху мен тази сутрин. Аз гледам 

към лица, които ме гледат в момента и знам, че те умират. Няма помазание, няма изливане, 

всичко си е заминало и вие го знаете. Хор, може да се откажете, ако нямате помазание. Ние 

трябва да имаме помазание. Сега, аз не съм тук, за да ви поучавам нещо много тежко. Казвам 

ви, че ако не получим помазанието, край! Начинът да го получим, е да отидем при Бог и да Му 

кажем: Господи, обърках. Дай ми Го отново! И трябва да прекарваме време с Исус.  

Деяния 4:13 казва: Бяха с Исус. Много просто. Аз вярвам, че Бог ни е дал помазана църква. 

Ние имаме помазана църква, но вижте, аз мога да бъда помазан колкото си искам, но ако вие не 

Го искате, никога няма да Го получите. Трябва да Го търсите, да сте гладни за Него. По-гладни 

и жадни, отколкото за хляб и вода. Помазанието ви пази святи. Помазанието ви пази в огън. И в 

секундата, когато Го загубите, умирате точно там, където сте. И може да седите на този стол и 

въобще да не ви влияе нищо, защото сте мъртви точно, както мъртвите хора в други църкви.  

Знаете ли, има някои хора днес, които не искат помазанието. Сюзан отиде преди няколко 

дни при един човек и му каза: Бог те изцелява от рак. И той каза: Аз не искам да бъда изцелен. 

На мен ми харесва рака. Той каза: Не искам. Не ме притеснявай! Как може да искаш да пазиш 

болестта си, вместо помазанието?! Но, вижте, някои хора обичат това, което имат. Обичат 

дълга, болестта, не искат помазанието. Мюсюлманите удрят телата си и ги нараняват. Други 

религии блъскат главите си в стени по някакъв начин, като търсят различни видове проявление.  

Те го получават демонично, но на нас Бог казва: Не блъскайте главите си, просто се 

изчистете. Изпразнете главата си от вас, изпразнете сърцето си от вас и Аз ще го 

напълня. Исая 10:27 ни казва, че помазанието ще унищожи хомота. Кажете: Всяко робство в 

моя живот ще бъде унищожено чрез помазанието. Искам тези от вас в тази зала, които казват: 

Бени Хин, трябва да си върна помазанието, трябва отново да бъда изпълнен. Празен съм, 

Джим, отиди на пианото и изсвири още веднъж Стойте и вижте Славата Ми, искам вие всички 

да станете и да дойдете тук долу, пред амвона. Аз ще се моля за вас и ще ви положа ръце.  

Хайде, елате тук. 
 

ІІІ част 

Татко, всяка дума, която сега ще кажа нека да бъде директно от Небето, в името на Исус 

и хората казаха Амин. Притчи 23 глава. Вие вземете Библиите си и обърнете на книгата Исая 30 

глава, и стойте там. Исая 30 глава, когато я намерите, просто стойте там и не мърдайте. Ще 

завърша събранието малко по-различно тази сутрин. Просто стойте с мен. Духът на Бог днес, 

светии, има отговорността за това събрание, а не аз. Библията казва в Притчи 23:23 Купувай 

истината и не я продавай… Купувай истината, но не я продавай! С други думи, не я загубвай. 

Не се отказвай от нея! Писанието казва много ясно, че липсата на миро в живота на един човек, 

е доказателство за проклятието върху живота на човека. Ще го кажа отново. Липсата на миро 

върху вашия живот е доказателство, че има проклятие. Това го намираме във Второзаконие 

28:40, можете да си го запишете и по-късно, като се приберете да го погледнете, защото Бог 

каза на израилтяните: Маслината ти ще изхвърля плода си преждевременно и няма да 

можеш да се помазваш с масло, с миро. Защо? Защото 15 стих казва: Ако не слушаш гласа на 

Господ твоя Бог, тези проклятия ще те превземат и едното от тях е, че няма да имаш миро.  

Липсата на миро, що се отнася до юдейския манталитет в дните, когато Исая написа тази 

чудесна глава и когато Мойсей написа Второзаконие 28 глава, и когато юдеите знаеха, че 

липсата на миро означава проклятие. Спомняте ли си, когато Илия отиде при сунамката в ІІІ 

Царе, той й каза: Дай ми твоето масло, дай ми го. Тя каза: То е всичко, което имаме. Имам 

достатъчно само за едно ядене. Бог беше заповядал на тази жена да храни Илия с едно малко 
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парче масло. Тя щеше да бъде мъртва след няколко дни, защото имаше глад на земята и това 

беше последното й ядене. Но Библията какво казва? Това масло никога не свърши, никога не се 

изпари. Колкото и да беше използвано и въпреки, че тя се хранеше, и хранеше, и хранеше, то се 

умножаваше, и се умножаваше, и се умножаваше. Имаше проклятие на земята и резултатът 

беше липса на масло. Второзаконие 28 ни казва, че поради проклятието маслината ти ще си 

изхвърля плода и няма да имаш масло, миро. Защо? Защо в тялото на Христос ни липсва миро?  

Библията ни казва в Еклисиаст 9:8 Нека да не липсва миро на главата ти! Миро да не 

липсва от главата ти. Защо? Това е заповед от Небето. На нас не трябва да ни липсва миро. 

Защо? Защото Бог знае, че в момента, в който загубим мирото, ще умрем, светилникът ще 

угасне, огънят ще изчезне. Трябва да се върне мирото. Сега, хора, неделя след неделя вие 

идвате в тази църква вече четири години и сте ме чували да поучавам, и сте ме чували да 

поучавам, и сте ме чували да поучавам, и се радвам, че нашата църква е църква на поучението, 

но дойде часът, когато ние се нуждаем от Духа, който оживява. Знанието възгордява казва 

Библията, но Духът оживотворява. Исус какво каза? Духът е, който дава живот. От две седмици 

аз говоря за помазанието. Бог ми проговори в сърцето и каза: Поучавай върху помазанието! И 

аз си помислих защо Той не ни учи на “а, б, в”-то на Писанията и Той каза: Те вече имат много 

повече, отколкото ти си мислиш. Нека знанието за помазанието да дойде в техния живот. Слава 

на Бог! Той е благословил тази църква. Но знаете ли, ние току що започваме да виждаме 

истинската светлина в присъствието на Бог. Сега, чуйте ме! Чуйте ме внимателно! Аз не съм 

заинтересован да видя църква, която знае всичко. Искам църква, която е съкрушена пред Бог и 

не знае нищо, освен как да се покорява, да се предава. Исая 30:1 казва какво, Фред? Горко на 

непокорните деца, казва Господ, които се съветват, но не с Мен и които сключват 

договори, но не чрез Моя Дух! Те притурят грях на грях. Ние притурваме грях на грях, когато 

пренебрегнем съвета на Духа. Прибавяме грях на грях, когато Го изхвърляме от нашия живот, 

когато нашето разчитане стане зависимо от плътта, вместо зависимост от Бог. Ние сме станали 

толкова интелигентни, образовани! Бог каза не образование, а откровение е това, от което се 

нуждаете. Ще ви кажа още нещо. Наранява сърцето на Бог, когато хората започнат да разчитат на 

плътската мишца. Исая 30:1 казва: Горко на непокорните хора! Понеже те не търсят Моя съвет, 

не търсят Моя Дух! Библията продължава и ни казва, че мъжете и жените. Усещам помазанието 

тук. Че на хората, мъжете и жените не трябва да им липсва миро. Еклисиаст 9:8 Нека да не 

липсва миро от главата ти! Липсата на миро е проклятие. Ние не искаме проклятие, искаме 

благословение. Но какво казва Той в Исая? Моля, обърнете с мен на Исая 32 глава. Забележете 

и обърнете много специално внимание на 13 стих. Ще ви изчакам да стигнете до там. В Исая 

32:13 се казва: Тръни и глогове ще растат в земята на хората Ми. Това не е знак на 

благословение - тръни и глогове. Продължавайте, четете с мен. Да, още и във всички къщи, 

където се веселят във веселящия се град, защото палата ще бъде изоставен, шумния град ще 

бъде напуснат, крепостта и кулата ще станат до века пещери, наслаждението на диви осли, 

пасбище на стада. Бог показа отвратителна ситуация. Крепостите са забравени, кулите също - 

защо? Гледайте! Докато Духът се излее на нас отгоре и пустинята стане плодородно поле и 

плодородното поле ще изглежда като гора. Опустошение, пустота, защо? Липсва Духът.  

Унищожение? Защо? Защото липсва Духът. Какво се случи след като Той дойде? В 15 

стих се казва: Докато Духът се излее на нас от свише и тогава пустинята ни ще стане като 

плодородно поле и плодородното поле ще стане като гора. Бог иска помазанието отново върху 

вашия живот. Хора, Святият Дух е Личност. Моля ви, погледнете ме и чуйте добре! Знаете ли 

защо Бени Хин, защо Бог ще избере момче на 21 години, което започна да проповядва и беше 

родено с проблем в говора? Аз не можех да говоря дори нормално на майка си и баща си. И Той 

ме взе и ме сложи в служение. Но имаше време в моя живот, когато аз определено загубих 

помазанието... Имаше време в живота ми, както при Самсон. Аз не знаех, че съм го загубил.  

Библията казва: Самсон не знаеше, че Духът на Господ го беше напуснал. И изведнъж 

унищожение влезе в дома ми. Унищожение започна в моя живот. Стана мизерия. И аз си 

мислех: Е, сигурно това е част от цената. Не! Не е, защото когато Духът е върху теб има плод, 

не опустошение. Има живот, не смърт. Но вижте, както ви казах преди няколко седмици, маслото 
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се изпарява. Както ви казах преди няколко седмици, ако ние имаме съд с дупки, помазанието 

изтича. Моето беше изтекло и аз не знаех. Ако ние не получим ново изпълване с Духа, какво се 

случва? Както една машина, мотор се нуждае от ново, гъсто, плътно масло, защото другото се е 

разредило. Маслото трябва да се сменя, така че гъстотата и плътността да се запазват, да бъде 

свежо, прясно. Веднъж, когато то се изхаби, загубва гъстотата и плътността, силата и свежестта 

си. Много от нас действат със старо миро. Трябва да имаме ново миро, ново изпълване с миро.  

На много от нас мирото е изветряло. Други имаме дупки в съдовете си и то е изтекло. 

Да, говорим на езици, и пляскаме, и викаме, обаче вътре знаем, че умираме. Присъствието на 

Бог ни е напуснало и ние не го знаем. И аз започнах да търся Бог и да Му казвам. Ще ви кажа 

нещо честно. Причината Бог да започне да ме използва на 21 години е, защото аз вярвах, че 

Святият Дух е Личност, аз вярвах, че мога да Му говоря, вярвах, че Той е моят Партньор, 

вярвах, че Той е специален, и чудесен, и благодатен, и мил, вярвах, че Библията има предвид 

всичко, което казва. И тя казва, че общението с Духа да бъде с нас. Това е във ІІ Коринтяни 

последната глава. Вярвам това, което Павел апостола каза във Филипяни 2:1 Ако има някое 

общение на Духа, да бъде ваше. Вярвам това, което ІІ Коринтяни 2:9 казва, че нито око, нито 

ухо са видели и чули това, което Бог има за тези, които Го обичат, но тези неща са ни открити 

чрез Духа, защото вярвах, че никой не знае нещата на Бог, освен Духа на Бог и Той ще открие 

тези неща. И аз отидох при Него като малко дете и казах: Святи Душе, Ти знаеш Отец, Ти 

познаваш Словото. Моля Те, помогни ми и аз да Го познавам! И Той го направи. Нещата 

започнаха да се променят в моя живот. Аз започнах да чета Словото и изведнъж живот беше 

там. Беше чудесно! Започнах да разбирам неща, които никога не съм разбирал. Молитвеният 

ми живот се промени. Исус ми стана толкова близък, че не можех да изляза от стаята си, без да 

усетя Неговото присъствие. Тогава започна служението и аз бях много зает, и цялото нещо се 

вдигна. И аз оперирах, действах върху остатъка от старото помазание. Мислех си, че е Божията 

воля. Имах изпълване преди това, но Бог каза: Не! Трябва да имаш ново изпълване. Трябва да 

имаш ново изпълване на това миро. Павел каза във Филипяни 1:9 Чрез вашите молитви аз 

получавам даването на Духа. Чрез вашите молитви получавам даването от Духа на Исус. Ние 

просто трябва да имаме ново даване, нова доставка. Но ако ние оскърбим Святия Дух, както 

четем в Исая 63:10, тогава Бог става нашият враг, и се бие срещу нас, и не ни помага! 

Колко от вас искат Бог да изгради работата си в нас, вместо да се бие с нас? Знаете ли 

какво Бог казва в Исая 63:10? Казва: Вие оскърбихте Святия Ми Дух, затова Аз се обърнах и ви 

станах неприятел, и ще воювам против вас. Вие може да направите каквото искате, може да 

имате всички програми, всичко, което искате, може да наемете всички хора, които ви трябват, 

но ако Святият Дух е напуснал, вие сте потънали. Край с вас. Свърши! Неговата работа е 

свършила, Той вече не може да ви се довери. Нека да не липсва миро от главата ви! Нека на 

лидерите да не им липсва миро - това е главата. Колко е чудесно за братя да живеят в 

единодушие. Това е като мирото, което слизаше по главата на Аарон и слизаше по дрехите му, 

и там Бог заповяда благословението върху хората. Аз знам, че сте гладни за Бог. Знам, че са ви 

омръзнали нещата, които не са от Духа. Знам, че разпознавате истинските от фалшивите неща. 

Хей, вие не сте глупави хора. Вие сте много умни. Вие трябва да имате присъствието на Бог! 

Веднъж един човек ми каза: Аз отивам в тази църква знаеш ли защо? Това беше в 

Калифорния. Аз отивам там знаеш ли защо? И аз казах: Не. И той каза: Трябва да карам 150 

мили всяка неделя, но с радост карам всеки път само за да усетя помазанието още веднъж. Само 

да го усетя още веднъж, с кеф ще карам до там 150 мили всяка неделя. И аз си помислих: 

Господи, дай ми такава църква, където хората ще карат 100 мили само, за да усетят Твоето 

присъствие. Ние трябва да имаме Духът отново! Библията ни казва, и аз знам… В момента не 

ви поучавам, просто говоря. Библията ми казва в Деяния 5:32 И ние сме Негови свидетели за 

тези неща така е също и Святият Дух, когото Бог дава на тези, които Му се покоряват. 

Хора, ние не можем да получим помазанието ако сме непокорни. Един от законите на Бог е: 

Търсете Господ Бог, докато Го намерите! Един от законите на Бог е: Търсете Господ Бог и Той 

ще бъде намерен от вас. Един от законите на Бог е какъв? Библията ми казва в Еремия 25:10, че 

съдът на Бог и гневът на Бог е върху тези, които няма да търсят Бог. Ако искате молитва, 
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истинска молитва във вашия живот, това е резултат от Духа във вашия живот, защото липсата 

на Неговия Дух вътре във вас, ще произведе плътщина и разделение от Неговите хора. Юда, 

обърнете на Юда 19 стих, ще ви го покажа. Сега, Юда е само една глава. Погледнете 19 стих. 

Вижте какво се казва. Четете го с мен на глас: Тези са, които правят разцепления, плътски, 

които нямат Духа. Ако ние имаме Духа, какво ще направим? Слушайте ме, хората от хора!  

Слушайте ме, Божии хора! Ако нямаме Духа, какво ще направим? Ще ви кажа. Библията 

ми казва какво ще направим, защото се казва: Бъдете изпълнени с Духа, като говорите… Ние 

ще говорим на Бог, ако сме пълни с Духа, ще пеем песни, псалми, ще Му се покланяме поради 

изобилието вътре. Исус каза: Пребъдвайте в Мен и тогава искайте каквото и да е… Ако ние 

пребъдваме в Духа и Го имаме при нас, ние ще искаме. Молитвата е от преизпълването на този 

живот вътре. Библията казва, моля ви, слушайте ме. В момента, в който Духът ни напусне, 

както при Самсон, той не знаеше, че Духът е напуснал. И когато Духът напусне, ние ставаме 

плътски, светски. Започваме да изпълваме живота си с това, което не е Бог и тогава се 

отделяме. Знаете ли какво означава това? Разделяме се от общението. Всеки, който ми казва, че 

пропуска събранието и остава вкъщи, и продължава да го прави, и продължава да го прави, 

казвам ви честно, ако Святият Дух е вътре в теб, Той ще те направи да се чувстваш толкова 

неудобно, че ще се върнеш в църквата. Но ако те не го направят и продължават да стоят вкъщи, 

и продължават и казват: Е, тялото на Христос е една група лицемери, аз съм единственият 

праведен. Те тогава се разделят. Библията казва: Поради това, че нямат Духа. Липсата на 

Святия Дух носи разделение от тялото на Христос. Сега, хора, искам да слушате! Знаете ли, не 

знам какво става в този човек. Имам бележки тук, но не съм използвал още нищо от тях. 

Слава на Бог, че съм свободен. Сега, слушайте. Хора, говоря ви сърце към сърце. Жени, 

ако присъствието на Бог напусне живота ви, вие потъвате. Ако напусне моя живот, аз потъвам. 

Можем да продължим и да имаме проявлението, но мирото си е заминало, няма го. Вие не сте 

тук, за да седите на тези седалки, за да може някой да седи на платформата и да скача пред вас, 

и да ви проповядва. Знаете ли какво е адът? Знаете ли какво означава вечно? Нашите умове не 

могат да схванат това. Означава без край, няма край, няма свършване! И, хора, слушайте ме. 

Ако вие сте празни от Бог, вие сте пълни с дявола, защото няма такова нещо като съвсем празен 

човек. Никой не е празен. Ако мястото е свободно, дяволът идва и търси за празни места. 

Знаете ли какво правят демоните? Една от работите, които те вършат - те продължават да 

търсят и да гледат кой е празен, така че да могат да го обладаят. Библията казва, че демонът 

минава през сухи места и търси. Кажете: Демоните търсят. Точно така, демоните винаги търсят.  

Какво търсят? Тела, които да могат да обладаят. И ако Святият Дух не е в тялото ви, 

тогава демон е и ако демонът е, вие сте по пътя си към ада. Някои от вас седят днес тук и се 

ядосвате сега на този проповедник, но Бог е върху мен и Бог ми каза да го кажа и аз ще го кажа. 

Някои от вас са по пътя към ада и не го знаят. Ще кажеш: Това не е библейско. Да, 

библейско е! Защо Библията ще ни казва: Дръжте се здраво за вашето спасение? Защо Библията 

ще ни казва, ако ние сме преживели дара - в Евреи 6 глава, защо Библията казва, че ако ние сме 

преживели силата на идещия свят, но сме отпаднали, няма място за покаяние вече, никакво?  

Възможно е да го загубиш, затова. Защо апостол Павел каза в Евреи: Не позволявай на 

това, което имаш да се изплъзне през ръцете ти? Защото е възможно. Ти си в църква, защото 

Бог те обича. Някои от вас, млади мъже и жени тук, които са били наркомани, алкохолици, вие 

бяхте по пътя си към ада, дяволът искаше да ви унищожи. Марк, дяволът иска да те разкъса. И 

на мен няма да ми бъде угодно, ако нещо ти се случи, и знам, че този човек е заминал. Знаете 

ли какво е адът? Библията описва едно място на мъчение, скърцане със зъби, тъмна тъмнина.  

Вие си мислите, че тъмнина е нещо, което сте преживяли. Гъста тъмнина! Никога не сте 

знаели какво е тъмнина. За да знаете какво е ада, вие можете да изключите сега лампите в тази 

зала и да ходите като слепец в тази тъмнина, като не знаете една стъпка пред вас какво има, но 

какво ще кажете за вечност в тъмнина? Не знаете къде какво има и демоните постоянно ви се 

смеят и ви се подиграват, и ви мъчат, и вие викате за Бог, и Бог не може да бъде намерен. 

Усещате горящия огън и нямате способността да го накарате да спре. Защо Святият Дух се 

бори с хората? Знаете ли какво означава да се бори? Карлос, ела тук, само Карлос, ела за малко. 
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Знаете ли какво означава боря се? Означава, че този човек иска да си тръгне от мен, а аз го 

държа. Вижте сега. Защото аз виждам огъня, в който той ще отиде, но той не го вижда. Но 

какво казва Бог? Продължавай да се биеш. Моят Дух, казва, не винаги ще се бие с духа ви. И 

Той в един момент го пуска и му казва: Хайде, върви! Разбирате ли това, за което ви говоря? 

Милиони души отиват в ада, освен ако ние не се събудим от нашия сън и не кажем: Господи, 

дай ми помазанието, за да мога да спечеля тези, които отиват по пътя към ада. Вижте, в 

момента, в който помазанието ви удари, резултатът ще бъде какво? Товар за загубените, който 

никога не сте имали преди, но ако стоите там, в дома си и гледате кабелната си телевизия, вие 

сте по пътя си към мизерия. Библията казва. О-о! Усещам Бог върху мен. Библията казва: Този, 

който печели души, е мъдър. Ако ти не печелиш души, си глупак. И глупак е този, който казва, 

че Бог не го вижда - ето какво псалмистът казва. Бог не вижда това, не забелязва. Има хора в 

тази църква днес, вие сте по пътя към ада и вие дори не го знаете. Ще кажеш: Докажи го! Те ще 

дойдат при Исус, пише в Библията, и ще кажат: Господи, ние дори пророкувахме в Твоето име. 

Господи, какво искаш да кажеш с това, че не ни познаваш? Ние бяхме Твои приятели, ние 

имахме Твоята сила. Той ще каже: Аз никога не Съм ви познавал. Знаете ли защо? 

Бих искал да мога да ви го докажа по-пълно, но Писанието казва, че ако вие и аз ходим с 

Бог, това се намира в Езекил, ако вие и аз ходим с Бог до половината на пътя и изведнъж решим 

да се откажем, Бог продължава да ходи, но ние не, и тогава, един ден Бог се обръща и казва: 

Тези хора като че ли никога не са били Мои. Ще кажеш: Как става това? Никога не Съм ги 

познавал! Но това не е вярно в обратния смисъл, защото в реалност те наистина Го познават, 

понеже иначе нямаше да получат тази сила, без да Го познават. Вижте, ние имаме този Бог, 

който казва: Ако ти Ме напуснеш, Аз ще те забравя като че ли никога не Съм те познавал. 

Разбирате ли? Не мисля, че може да ни чуе. Ако ние забравим Господ, оставим Го, Той ще 

погледне и ще каже: Това е като че ли никога не Съм ви познавал. Второ Царе 1:21 ни казва, 

че Саул, като че не беше помазан. Не обръщайте Библиите си там, просто стойте с мен. Сега, 

слушайте ме. Само слушайте! Знам, че минах времето, което трябваше, но Бог е върху мен. Ако 

вие започнете да живеете християнски живот и на средата на пътя кажете: Ще направя това, 

вместо да живея така. После ще се върна и ще успея. И Бог продължи да ходи, а вие спрете. 

Денят ще дойде, когато Той ще погледне във вас и ще каже: Никога не Съм те познавал! Като 

че ли никога не си бил Мой. Саул беше помазан. Саул познаваше Бог и помазанието на Духа.  

Той пророкуваше под мощно помазание. Писанието казва, че беше като че ли той никога 

не е бил помазван. Вижте, Давид знаеше нещо. Той знаеше, че Духът може да напусне. Ето 

защо той извика: Не вземай Духа Си от мен, моля Те! Защото ако го направиш, потъвам!  

Някои от нас казват: Святи Душе, ела! Бог казва: Не, няма да дойда, защото си мръсен, 

порочен. Няма да изпълня мръсен съд. Аз Съм прекалено свят, за да живея сред мърсотия. 

Така че, какво трябва да направим? Ние трябва да паднем на лицето си и да кажем: Покайвам 

се! Съжалявам! И когато кажем: Съжалявам. Аз казвам: Господи, никога, никога няма да го 

направя пак! Бог казва: Или Мен избери, или идолите си! Аз няма да споделя славата Си с 

идолите - или Мен, или света! Избери! Ако кажем: И двете. Той казва: Аз Си тръгвам. Но 

ако кажете: Нищо друго, но само Теб! Нищо от мен. Той казва: Аз ще дойда и ще вечерям с 

теб, и ти с Мен. Този свят може да вземе всичките ми притежания и всичко, което искат, 

могат да го имат, но моят всекидневен вик е: Господи, не вдигай помазанието Си! Не вдигай 

присъствието Си от мен! Никога не ми позволявай да се моля и да не Те усетя! Не отмахвай 

от мен съзнанието за Христос, който обитава вътре. Ето каква е истинската ми молитва!  

Искам всички да станете. Стойте там, където сте. Сега ще ви призова за покаяние. Ако 

сте забравили Бог, покайте се! Ако не сте чели тази Книга, покайте се! Ако очите ви са гледали 

похот, покайте се! Ако умът ви мисли зли неща, покайте се! Ако не сте простили на брат си, 

или сестра си, покайте се! Ако сте в горчивина, покайте се! Ако не сте обичали така, както 

трябва, покайте се! Днес! Нека тази църква се покае пред Бог. Служители, нека се покаем днес. 

Хора, нека да се покаем за това, че сме пели, но не сме имали предвид това, което пеем. 

Съветници, нека да се покаем за това, че сме съветвали хората по неправилен начин и сме им 
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давали неправилни съвети! Елате от всякъде сега. Не ме интересува от къде сте. Нека да 

получим прясно очистване от славата… 
 

ІV част 

 Това е Твое събрание. Това е Твое събрание. Направи така, че нещата, които Ти искаш, 

да бъдат извършени! Не нашите желания, а Твоите. В името на Исус. Всеки да каже Амин. 

Хорът може да седне. Това, което искам да ви кажа тази сутрин… Надявам се, че носите 

Библиите си. Обърнете с мен на книгата Деяния 2 глава. Шерил, свири нещо, което никой друг 

не знае. Усещам присъствието на Бог на това място. Деяния 2. Бог ще ви посети днес, хора. 

Готови ли сте? Казах: Бог ще ви посети. Готови ли сте? Тогава положете ръката си на Библията 

и помолете Бог да вкара живот във вас чрез нея днес. Преди 15 години аз чух едно послание от 

Кетрин Кулман, което промени живота ми напълно. Това послание беше озаглавено Тайната за 

силата на Святия Дух. Честно казано, когато го чух току що бях влязъл, бях съвсем от скоро в 

харизматичното движение и не знаех много за Духа и за живота, воден от Духа. Знаех малко, но 

бях гладен млад човек, който искаше всичко, което Бог има за мен. И ето, тази скъпа жена в 

бялата си рокля се носеше, като че ли някой беше сложил контакти в краката й, като че ли беше 

включена към някоя невидима сила. И когато започна да говори, очите ми, ушите ми, цялото 

ми същество… Чух нещо, което никога не бях чувал преди това, бях готов да приема всичко… 

След това се прибрах вкъщи, след като си взех касетката, копирах всяко нещо на лист и го 

запомних наизуст. Посланието, което чух тогава… Много пъти вие чувате послания и те влизат 

през едното ви ухо и излизат през другото, но това послание влезе директно в моето същество и 

напълно промени живота ми. Сега, чували сте да проповядвам това много пъти...  

Нашата църква се слави с това, че е църква на поучението. Ние имаме хора, които се 

молят, служители, които ни молят да им дадем касетки и те проповядват после по тях. Радвам 

се за това. Ние сме ви учили, и сме ви учили, и сме ви учили. Наистина сте поучавани месо на 

това място. Не сме ви отегчавали, научили сме ви. Вие сте идвали с вашите химикалки, с 

вашите листи, с вашите Библии, някои от вас - с касетофоните си. Вие сте били готови да 

спечелите битката за Бог и сте идвали и сте писали, и сте писали, и сте писали. И Бог ми 

проговори и ми каза: Сега не е време вече да ги поучаваш, но да ги раздвижваш, да ги 

събуждаш. Преди около три седмици Бог започна да възбужда сърцата на хората от тази църква 

не толкова за поучение, колкото за огъня на Святия Дух. Тази сила ни е обещана в Деяния. Ние 

не сме заинтересовани от някакви преживявания, които си заминават след пет минути, но нещо, 

което да ни хване и да ни трансформира в съществото, което Христос иска да бъдем. Сега, 

преди 15 години аз чух тази чудесна жена, наречена Кетрин Кулман да поучава върху силата на 

Святия Дух и като малко момче аз седях и слушах всяка дума. И 15 години по-късно мога да ви 

кажа, че това, което тя говореше е вярно и Бог ми каза: Проповядвай това послание! И аз Му 

казах: Господи, това не е мое послание. И Той ми каза: Да, то е Мое! Проповядвай го!  

В ранното събрание тази сутрин аз започнах да поучавам това, но след около 15 години 

тази истина, след като е във вас, това не е нещо, което чувате за първи път, но е нещо, което 

преживявате. Бени Хин е преживял всички тези неща, които ще ви дам. Не знам дали Кетрин 

знаеше дали тогава тя говореше на едно малко момче, което ще вземе всяка дума, която тя каза 

и ще я изпита и аз го направих. Казвам ви, това послание, което ви давам, ще промени живота 

ви, ако вие го искате. Вдигнете си ръцете и кажете: Господи, промени живота ми днес! Сега 

слушайте. Не знам какво ще се случи на това второ събрание днес, но знам, че няма да е 

послание, което ще се проповядва по памет, но ще дойде директно от сърцето ми, защото не е 

нещо, което съм чувал, а е нещо, което съм преживял. Аз съм го преживял това. Вижте какво се 

казва в Деяния 2:38 А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека да се кръсти в името 

на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете дара на Святия Дух, защото 

на вас е обещанието и на децата ви. Нека да повторим тези думи: Защото обещанието е за 

вас и за децата ви, и за всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при Себе Си. 

Петър каза: Покайте се. Той каза: Кръстете се. Той каза: След покаянието, ще приемете 

дара на Святия Дух. Сега Деяния 1:8 вижте какво каза Исус: Но ще приемете сила, след като 

Святият Дух слезе върху вас и ще Ми бъдете свидетели, свидетели за Мен, както в Ерусалим, 
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така и в цяла Юдея, и Самария, и до края на земята. Но ще приемете сила! Кажете го с мен: Но 

вие ще приемете сила. Кажете го пак: Но вие ще приемете сила! Това е обещание. Това е 

обещание! Но не е обещание преди Святия Дух да слезе върху вас. И резултатът на тази сила е, 

че ще ви направи свидетели. Пише: И вие ще станете свидетели за Мен. Подчертайте за Мен! 

Вие няма да казвате на света това, което е във вашия живот, ще казвате какъв е Исус. Ще 

имате откровение за Исус Христос и ще казвате на света какво е Той. Когато ние излезем при 

този свят, ще свидетелстваме не за нашето спасение, няма да казваме какви сме ние, колко сме 

велики ние, какви грешници сме били ние, не, сър! Ние ще им казваме какъв велик 

Първосвещеник ние имаме, на какъв Цар служим, на какъв Господ, на какъв Милостив 

Спасител. Ние няма да им казваме за нашите преживявания, ще им казваме за това какво Той 

може да направи с живот, който е празен. Ще кажеш: Какво? Искаш да кажеш да не им говорим 

за нашите преживявания? Да. Свидетелството… Святият Дух не прославя това, през което ти си 

преминал. Той довежда Исус в центъра. Той ти показва през какво Той е преминал, за да те 

доведе при Себе Си. Ще бъдете свидетели за Мен - за това какъв Съм Аз, какво Съм направил, 

какво Съм казал, какво Съм обещал… Бени Хин седеше в това събрание… Аз посещавах една 

църква в Канада тогава, които бяха толкова шумни, те си мислеха, че шумът е силата, всички 

имаха тамбурини и си мислеха, че те довеждат Святия Дух, но аз открих, че умирам тогава, 

нямаше живот в мен. И сега, тази скъпа жена на Бог каза, че има обещание, дадено ми от Бог, 

че аз ще получа сила, когато получа Святия Дух. И аз започнах да търся силата, докато държах 

тази седалка в църквата толкова здраво и яко, че кръв изтичаше от пръстите ми. Всяка неделя аз 

отивах до олтара и виках пред Бог за силата, търсех тази сила, докато всеки ми полагаше ръце и 

всеки, който мислех, че има нещо. Започнах да търся тази сила. Дами и господа, казвам ви 

истината. Стоял съм в стаята си и съм свирил на тамбура, като съм си мислел, че ще доведа 

присъствието на Бог там, чел съм всяка книга, слушал съм всяка радиопрограма, гледал съм по 

телевизията всеки евангелизатор, но не можех да намеря тази сила. И си помислих: Трябва да 

има някакъв отговор, Той не би го обещал, ако не е имал предвид това. Не би го обещал, освен 

ако не е достъпно. Трябва да е мое! И сега разпознавам, че не само е мое, но принадлежи и на 

децата ми и на всеки, който Бог ще призове. Каква е първата стъпка? Петър каза: Покайте се!  

Покаянието ви поставя на пътя на големия огън. Ако вие застанете на пътя на 

покаянието, вие ще стигнете там, където Той иска, това, което Той иска да получите. Исус каза: 

Аз ви обещавам сила! Но, дами и господа, силата е последното нещо. Покаянието е това, от 

където започвате. Какво означава покаяние? Това не означава да дойдете на олтара, да пролеете 

малко сълзи и да кажете: Съжалявам, Исусе! И тогава да се върнете и да направите същото 

нещо. Това не е покаяние. Покаянието е всекидневно преживяване. То е свръхестествено 

преживяване. Покаянието не е нещо, което вие сами чрез човешки сили можете да направите, 

покаянието е дар на Святия Дух. Покаянието не е да коленичите някъде и да кажете: О, 

Господи, имай милост над мене, грешника. Съжалявам за греха си. И след това да пролеете 

малко сълзи, и след като си отидете, да живеете като дявола. Покаянието означава който 

изповяда и забрави, и остави. Кажете го: Който изповяда и остави. Това е покаяние. Не само 

изповядване, но и оставяне на тоя грях. Остави го! Това означава да не го правиш повече. 

Паднете на коленете си и кажете: Господи, няма да го направя това. И не излизайте от там, 

докато не се справите с това, докато не се справите с греха! Защото иначе няма да получите 

Святия Дух. Няма да получите Святия Дух, ще умрете на лозата. Има много чудесни 

християни, които седят в тази аудитория и умират на лозата. Те казват: Аз съм спасен. Но Той е 

Животът на това твое спасение? Святият Дух е този Живот, който прави спасението ти живо. 

Аз започнах да агонизирам, и го търсех, и се биех, и се борех, и прочетох всяка книга, 

която можех, и чух всяка касетка, която можех да чуя, и най-накрая от пълно объркване, аз 

изведнъж се предадох, отказах се - след пълно изтощение. Никога няма да забравя какво се 

случи. Слава на Бог за Кетрин Кулман, че тя доведе това послание. Но тя не можеше да направи 

повече, освен само да доведе Словото, да Го освободи. И аз не знаех как действа. И когато 

пробвах, открих, че не работи... И мислех: Кетрин, за какво говориш? Направих това, което ти 

ми каза, обаче не става. Чух всяка касетка, която тя имаше, прочетох всяка книга, която тя 
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имаше, и на всеки друг. И после си помислих: Не работи, не работи, не работи, не работи. Дами и 

господа, може ли да ви кажа истината? Търсих две пълни години да открия силата и не можах да 

я намеря! Никой не е търсил по-тежко, отколкото това малко момче, защото аз нямах нищо 

друго. След като имах проблеми с говора, не можех да говоря, бях напълно осакатен в 

личността си, какво друго можех да направя? Нищо в живота друго не търсех, към което да се 

стремя… И тази жена каза: Има сила. И аз тръгнах да я търся. Едно нещо тя каза, за което аз 

огладнях. Тя каза: Когато намерите силата. Ако намерите силата, ще откриете Небесно 

съкровище. Никой не искаше съкровище повече от мен. Аз бях спасен и бях гладен. Гладен! Но 

не можех да го намеря. И една вечер бях вече изтощен, ноември 1973 година, няма да го 

забравя този ден докато съм жив, бях в спалнята си, на лицето си пред Бог и чуйте какво казах, 

моля ви. Казах: Господи, не работи! Бях толкова честен. Мислех, че Бог ще ме умъртви 

моментално. Знаете ли, когато вие влезете в такава честност пред Бог, става страшно. Мислех 

си, че Бог веднага ще ме унищожи. Казах: Господи, търсих Те, Ти го каза, обаче Ти не го 

правиш. Ето какво казах. Представете си да кажете на Бог такова нещо! Представи си какво е да 

кажеш на Бог така. Имам предвид, че аз казах на Бог, че Той нямаше предвид това, което е 

казал. Казах: Ти си го казал, но не е там. Търсих го, но не работи. Тогава, дами и господа, в 

пълно изтощение, аз седнах на пода. Не знам защо винаги ме е посещавал, когато съм на пода.  

Седнах на пода напълно изтощен. Бях се молил две години всяка вечер, бях търсил, 

почти бях загубил мозъка си, агонизирах и ето, седях на пода и се случи нещо уникално. И ето 

какво Кетрин пропусна. То се отнася до Бени Хин, защото тя не ми каза как става. Добре е, че 

не го каза, защото щях да се опитвам да го направя по нейния начин. Аз седнах… Уникално 

преживяване! Изведнъж… Седя на пода и сега, светии, виждам точно толкова реално, колкото 

виждам каквото и да е, една Личност. Никога не съм споделял това в тази църква по този 

начин… И изведнъж виждам една Личност. Носеше бяла роба с нещо мъгливо в косата Му, но 

видях ясно, Той се беше облегнал на стената и се държеше за стомаха. Някога виждали ли сте 

Някой да плаче, докато започне да боли от плач? Аз разтърсих главата си и Го погледнах, Той 

беше там и плачеше. Не видях физическо тяло, плът и кръв, но знаете ли, нямаше нужда да 

видя плътско тяло от плът и кръв, защото беше толкова реално, че не можеше да се отрече. 

Беше реално! И сега, когато видях тази Личност да плаче, аз бях ударен от страх като че ли - 

страхопочитание. Атмосферата беше… Не мога да я опиша по друг начин, освен тотален шок.  

И аз казах: Защо плачеш? Знаете ли, не знам вие какво ще направите, ако видите Някой в 

стаята ви да плаче, ако не Го видите физически, но Го виждате и знаете. Не знам защо, но аз 

попитах. Не си спомням дори точните думи, които казах, но знам, че Го попитах. И изведнъж 

Той ми отговори и каза, слушайте много внимателно. Той каза: Аз скърбя, понеже ти се 

бориш да получиш Мен, но Аз Съм Този, който се бие, за да получа теб. Аз бях учуден. И 

тогава казах следните думи. Не знам защо, но Го нарекох Святи Дух, аз казах: Святи Душе, 

защо Си оскърбен? И Той каза: Защото Аз се нуждая от теб. И изведнъж Той каза нещо, 

което до този ден дори и когато го кажа, аз Го чувствам. Когато го кажа, нещо се случва вътре в 

мен. Той каза следното. Сега, хора, ако мислите, че съм луд, моля, чувствайте се свободни. 

Въобще не ме интересува какво мислите. Аз знам, че това е истина! Той ми каза: Аз Съм много 

самотен и се нуждая от теб. И аз казах: Защо Си самотен? И Той каза, слушайте. Той каза: 

Когато Исус напусна, Той Ме даде Мен на теб, ти си всичко, което имам. И изведнъж една 

картина дойде в ума ми. Отец за хиляди години е държал към Себе Си толкова здраво Святия 

Дух, Исус трябваше да каже: Аз ще се помоля на Отец и Той ще ви даде Утешител. Знаете 

ли думата за моля в гръцкия какво означава? Означава да поискам с дълбоки емоции, да 

поискам с дълбоки думи и чувства. Това е като когато някой се прикрепя за някого и казва: Той 

е Мой! Нуждая се от Него! Тогава друг идва и казва: Моля, нека да Го имам Аз! Аз ще се 

помоля на Отец, ще Го помоля с дълбоки думи да ви даде Святия Дух. Като че ли Святият 

Дух беше толкова близо до Отец. И тогава Исус каза това, слушайте, не само: Аз ще ви дам 

Утешителя, но Той каза и следното, Той ни каза, че ще ни даде Личността - Той ще излиза от 

Отец и от Сина, като ни дава ясна картина, че има неделимо Единство между Троицата. Те не 

могат да бъдат разделени, но все пак заради нас имаше разделение на общението между Тях, за 
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да има общение с вас. Сега, чуйте ме, моля. Бог е навсякъде! Аз не бих повярвал това, ако 

някой ми го беше казал - не си мислех въобще, че Бог ще има нужда от моето общение. Защо 

трябва да има нужда от моето общение? Той си има нужда от общение с Отец и със Сина, но 

Библията казва: Общението на Святия Дух да бъде с вас. Тази дума означава пълно общение 

и приятелство, партньорство, единство. Святият Дух има емоции. Защо? Защото скърби.  

Библията казва: Не Му се съпротивлявайте! Не оскърбявайте Святия Дух! Не 

утихвайте Святия Дух. Той има емоции. Ако нямаше емоции и вие нямаше да имате емоции, 

защото вие сте създадени по образа и подобието на Бог: Отец, Син и Святия Дух. Ако Той 

нямаше емоции, и вие нямаше да имате емоции. Щяхте да сте като робот, който ходи без 

никакви чувства. Имаше разделяне между Отец и Сина. Разбирате ли това? Ето защо Той 

извика: Господи, Господи, защо Си Ме оставил? И точно както Бог Отец раздели Себе Си от 

Сина Си, за да може Той да умре за света, имаше също и разделяне между Сина, Отец и Святия 

Дух, когато Святият Дух беше изпратен на човешките същества, за да живее с нас и да общува 

с нас. Ще кажеш: Бени Хин, Той не е ли още с Отец? Не е ли още със Сина? Може ли да ви 

кажа, че Библията казва: Не, Той е с хората. Не е ли на Небето? Не! На земята е. Ще кажеш: 

Има ли някаква връзка с Отец и с Исус? Дами и господа, ние никога няма да разберем 

единството в Триединството между Бог Отец, Син и Святия Дух. Аз не Го разбирам как Те 

могат да бъдат разделени и все пак едно. Не мога да разбера как Исус може да бъде далеч от 

Отец и въпреки това да каже: Аз и Отец вършим работата. Моят ум не може да схване, той е 

ограничен. Не може да схване! Вашият ум е ограничен, не може да разбере уникалната тайна на 

Триединството, но едно нещо зная. Когато Святият Дух напусна Небето, Той напусна и какво 

прави от тогава? Той търси съдове, които да обитава. Той търси невястата за Младоженеца.  

Знаете ли, Святият Дух търси. Търси! Елиазер отиде да търси. Святият Дух търси тези, 

които Той ще може да използва - тези, които биха ходили с Него, биха общували с Него и биха 

Го обичали и биха Му угаждали - Той ги търси. И когато Той каза на Бени Хин, че е самотен, 

умът ми не можеше да го схване, но духът ми го схвана. Аз знаех. Знаех. Той ми го говореше и 

аз знам. И знаете ли какво ми каза Той? Моля ви, чуйте ме. Той каза: На Мен ми липсва Исус. 

Липсва Ми Господарят. И после каза: Той даде теб на Негово място за Мен и даде Мен на 

Негово място за теб. Моля те, бъди Мой приятел. Бог е свидетел. Аз бях в молитва тогава. 

Присъствието Му влезе в тази стая толкова гъсто тогава, че не можех да мръдна. Тогава аз 

огладнях и исках да сляза долу да се нахраня и когато излизах, усетих нещо да дърпа ръката ми. 

Реално! Ако си мислите, че това не се е случило, това си е ваш проблем. Аз знам, че случи.  

Усетих нещо да държи ръката ми и буквално чух, Той каза: Моля те, не напускай! И аз 

казах: Уморен съм и съм гладен. Обещавам, че ще се върна. Той каза: Не си ли спомняш, че ти 

казах, че Съм самотен? Казах: Добре, ела с мен. И когато излязох от вратата, майка ми беше в 

хола и чистеше. Аз излязох и тялото на майка ми беше хвърлено по гръб. Тя може да го 

разбере, защото и в момента трепери. Нещо като че ли закова майка ми за стената. Няма да го 

забравя това. Тя носеше нещо по стълбите и слезе долу... Защо? Какво се случваше? Тогава 

разбрах - Той просто беше дошъл с мен. Когато Святият Дух излезе с вас, хората ще Го усещат.  

По-късно аз развих общение, което е толкова интимно, че не мога да го опиша. Открих, 

че силата на Бог, тайната за силата на Бог е Личността - името Му е Святият Дух! Третата 

Личност на Божеството. Моля ви, слушайте. Когато Той дойде във вашия живот, Той дава 

живот на вашата вяра, Той дава живот на всичко във вашето същество. Изведнъж вие вече не се 

биете, борите да вярвате - вие вярвате без борба! Всеки, който се бори, няма Святия Дух.  

Тази дума, както е писано, е много лесно разбираема и вие ще Го вярвате Словото. Не 

знам как става, но става. Не се опитвайте да го разберете, не Го ограничавайте до ума си. Аз не 

разбирам как става това, че вие да може да вземете една книга без нищо да се случи след като я 

прочетете, и ако Той е там и я вземете, целият живот се променя. Не мога да разбера каква е 

тази сила, която може да вземе напечатани думи и да обърне живота на човечеството. Тя е 

невидима, но е там. Помазанието е което прави разликата в проповядването на човек. Може да 

чуете един да проповядва най-великото послание и нищо да не стане и друг да проповядва и 

животът ви никога да не е същият. Помазанието е което унищожава хомота. Вяра. Те 
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говорят за вяра, говорят за вяра... Хората са търсили вяра, но са разрушили всичко на парчета. 

Толкова неправилно са използвали и неправилно са разбирали. Вярата е дар на Бог, даден от 

Духа. Много просто! Силата на Бог е просто нещо. Вижте, чуйте ме. Бени Хин откри… Не знам 

защо е така, но аз излязох веднъж от тази простота. Опитах се да се разтърся, но силата я 

нямаше. Самсон… Какво мислите, че беше в живота на Самсон? Силата на Бог. И тогава 

Святият Дух го напусна и той се опита да се разтърси, но откри, че Бог не е в разтърсването.  

Плът. Нищо, освен плът. В момента, в който Святият Дух напусне, ще има най-

отвратителните и грозни проявления, които виждаме. В секундата, в която Святият Дух не 

извършва тресенето и разтърсването, то е грозно. Нека да ви кажа нещо за Святия Дух. Когато 

Той напусне, Той напуска много тихо и много хора въобще не знаят, че е напуснал. Библията 

казва: Самсон не знаеше, че Духът беше напуснал. Знаете ли, когато Святият Дух напуска, 

Той излиза много тихо, не прави никакъв шум и много хора си мислят, че все още е там и се 

разтърсват, но виждат, че няма сила. Нищо, освен проявления на плътта, а това е най-грозното 

нещо, което някога може да получите в живота си - проявленията на плътта. 

Нека да ви кажа нещо за Святия Дух. Когато Той е в живота ви, не само има живот. 

Толкова е просто! Вярата ви става живот. Толкова е лесно да вярвате! Толкова е лесно да 

вярвате! Знаете ли, съвършен мир ще има в съществото ви. Може да се случи така, че да стане 

земетресение, вас въобще няма да ви задвижи нищо. Може да гледате един човек и той да 

проклина в лицето ви и да ви нарича с най-грозните имена, които са възможни, но ако Святият 

Дух е върху вас, вие дори няма да бъдете задвижени. Ще му простите и ще го обичате. Какво 

мислите, че е това върху Стефан? Мислите ли, че той беше пълен със себе си? Не! Как може 

човек да каже: Не им считай този грях, когато те го убиват с камъни? Защото беше пълен с 

Духа. Ето какво прави разликата. И Бени Хин загуби това ранно помазание и не го знаеше. Аз 

си мислех, че може би трябва да се случи като открих по-късно, че не трябва да е така. Но Той 

ни е обещал всекидневна сила. Аз се опитах да се разтърся, обаче видях, че Бог не е там. Хората 

също го знаеха, и аз го знаех. Опитвах се да го скрия, но хората не са глупави. Но какво трябва 

да направим? Трябва да се върнем и да се покаем наново! Покайте се и ще приемете Святия 

Дух. И когато Той се върне, какво се случва? Вярата ни отново е жива. Словото е отново живо.  

Молитвата е отново жива. Има мъдрост, има знание. Вече няма нужда да мислите за 

утре. Имате перфектен мир за бъдещето. Той е там. Някой ви проклина в лицето ви, но вие го 

обичате. Не го разбирате, но го обичате. Защо? Святият Дух! Прощавате на хората толкова 

лесно. Защо? Святият Дух! Вижте, това е силата. Защо се нуждаем от силата? Не се нуждаем от 

силата, за да чувстваме тръпки наляво и надясно. Не! Не затова Той е даден тук. Той не е даден 

за пикници. Той е даден, за да живеем всеки ден, както Исус живееше. Всеки ден да прощаваме 

и да обичаме, всеки ден да чувстваме силата на Бог в нашия живот, всеки ден да имаме огън в 

душата си, да служим на Бог с жар. И днес тялото на Христос трябва да си върне силата. Знаете 

ли, аз питах Бог преди няколко години: Моля Те, Господи, нека посланията, които говоря, да 

повлияват на хората. Веднъж аз питах, казах: Господи, аз проповядвам, но защо те не го 

вършат? Казвам го и те все пак живеят в грях. Питах: Господи, защо не дават десятък, след 

като Словото Ти казва, и аз им казвам да дават десятък. И Бог ми каза: Защото го казваш 

без помазанието. Бог каза: Ако го казваш без помазанието, те няма да слушат, но ако 

имаш помазанието всичко, което казваш, Аз ще го разтърсвам. Така че, от какво се 

нуждаем? Помазанието. Не как да го кажем, не кога да го кажем, не! Но нека Той да го каже!  

Покаянието е първата стъпка. Покайте се, че не сте се молили. Покайте се, че не сте чели 

Словото. Покайте се, че сте пренебрегвали Него всеки ден. Знаете ли какво е знамението за 

силата Му? Всеки човек, който не може да се спре да говори за Исус, е пълен със Святия Дух. В 

момента, в който Исус вече не е част от вашия разговор, вие Го нямате и сте мъртви.  

Може да казвате: Да, но аз говоря на езици. Дами и господа, има хора, които си мислят, 

че говорят на езици. Когато Святият Дух дойде върху вас, Той не ви дава някакъв език, глупав - 

Той ви дава нещо, което е реално, истинско. Той не е малоумен. Мислете за мен каквото си 

искате, но аз знам какво говоря. Когато Го загубите, ще се опитате да имитирате това, което 

Той прави… Това не е Святият Дух, това не е начинът, по който Той го прави. Моите малки 
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деца правят такива неща и бърборят. Аз примерно говоря на арабски с майка ми. И малкото ми 

дете се опитва да говори на арабски така, но всъщност нищо не говори. Ако вие го слушате и не 

знаете арабски, вие ще си мислите, че тя говори на езици. Ние имаме способността да правим 

думи. Ние ги наричаме езици. Говоренето на непознат език е движение от Духа. Слушайте! 

Може да разберете истинското от фалшивото знаете ли как? Истинското е перфектно, със сила!  

Има хора, които говорят на езици, но които никога не са познали силата на Духа, те 

просто имитират някой друг. Това не е естествено, те го знаят и отиват, и лъжат, и заблуждават 

себе си, като казват, че е от Бог. Този скъпоценен дар е толкова неправилно използван, че светът 

ни се смее. Те никога няма да се смеят, когато истинската сила действа, те ще се страхуват. 

Знаете ли какво казва Библията? Когато те ви чуват да говорите на езици, те ще се спасяват. 

Много не се спасяват въобще, когато говорите на езици. Защо? Защото го няма помазанието. 

Това знамение е за невярващите по принцип. Казва се, че говоренето на езици е знамение за 

невярващите. Ще ви кажа нещо. Истинското говорене на непознати езици ще доведе присъствието 

на Бог. Чувате как хора пророкуват и църквата е толкова завладяна от липсата на помазанието, 

че те дори въобще не Го разпознават, дори не разпознават, когато Бог не говори. Нека да се 

върнем към нещата. Нека да се върнем към това, което е реално, истинско. Не казвайте Амин, 

докато Бог не е говорил. Колко често чувам някой да говори на езици и друг после тълкува и 

Бог не е въобще в тълкуването, и всеки си навежда главата в почит и казват Амин. Бог ли ти 

проговори? Не, но така си мислех. Хайде, решавай! Вие всички се опитвате да действате мило 

към хората, за да може да не ги обиждате, но аз ще спирам всяко такова нещо в църквата.  

Знаете ли, когато аз кажа нещо, което не е в единство с Бог, помазанието не е върху мен. 

Ако помазанието е върху мен, вие няма да смеете да говорите. Ако не е върху мен, аз ще ви 

позволя да правите каквото искате. Можете да подивявате, каквото искате. Но когато помазанието 

е върху мен, вашата радарна система започва да се задвижва, защото разпознаването идва. 

Силата на Бог идва. Силата на Бог ни дава разпознаване и вяра, мир, мъдрост - всички дарби и 

плодове започват да текат от нас, когато Силата е там. Така че от какво се нуждаем? Силата!  

Всичко, което Бог иска е вашият съд. И веднъж, когато Той сложи силата вътре, вие ще 

започнете да функционирате както трябва. Всичко, от което се нуждаем, е силата. Силата! 

Слушайте. Каква е тайната за тази сила? Искате ли силата? Попитах искате ли силата? Хайде, 

наведете главите си и поискайте от Бог: Искам силата, за която пише в Деяния, Господи, и не 

искам нищо друго. Искам силата, обещана в книгата Деяния. Вие ще приемете сила след като 

Святият Дух слезе върху вас. Вие ще приемете сила, след като Святият Дух слезе върху вас.  

Това е обещание. Но вие ще приемете сила, след… Святият Дух. Сега слушайте. Всеки 

да ме погледне. Ще ви дам тайната. Аз търсех, търсех. Не мисля, че някой е търсил повече от 

мен. Аз стоях и държах тази пейка пред мен и я стисках толкова силно, докато кръв започна да 

тече от пръстите ми. Поглеждах и на всеки призив за покаяние, аз бях там. Един ден открих, че 

това не е начинът, по който я получавам. Ти не намираш силата, когато се блъскаш в главата, за 

да я получиш. Намираш силата, когато търсиш тази скъпоценна Личност, общението с Нея. Той 

се нуждае от това общение, Той се нуждае от твоето общение. Той се нуждае толкова много! И 

Той стои там... Нещо се случва тук, хора. Усещам Неговото присъствие върху мен...  

Не мога да го направя, Господи. Опитвам се да им кажа, но не мога да го направя. Моля 

Те, би ли им го казал Ти? Просто им го кажи! Ти го изговори. Ти им Го представи! В Името на 

Исус. Как получаваме силата? Веднъж, когато сте разбрали покаянието, веднъж, когато сте 

разбрали покаянието. Какво е покаяние? Отивате при Бог и казвате: Дай ми сърце на покаяние!  

Направете това, което Давид каза: Дай ми, Боже, чисто сърце! Покаянието, дами и 

господа, е, когато това сърце е напълно променено. Когато повече това сърце не търси нещата 

на света, но то чака напълно и само Господ. Търси нещата на Бог с жар. Покаянието е 

всекидневно разпъване на плътта. Ако откриете това, ще откриете силата на Бог, докато всяка 

част от съществото ви ще бъде в това. Покаянието не е нещо, което се случва само веднъж, да 

кажеш съжалявам. То е всекидневна битка с плътта и с врага. Всекидневна битка, в която 

казваш не, не на дявола и плътта и да, да, да на Бог. Когато получите това покаяние в живота 

си, дами и господа, когато съгрешите, моментално казвайте: Господи, съжалявам! Не вземай 



 

“Помазанието - І”, Бени Хин  Разпространява се безплатно. 24 

Духа Си от мен. И Той ви очистя, прощава, Той е над вас. Ставайте чувствителни да не загубите 

Святия Дух, защото ако го направите, Той ще излезе толкова тихо, че няма да го знаете. И 

знаете ли, ще разберете, че е напуснал, когато се разтърсите и няма сила. Когато започнете да 

се разтърсвате и няма сила, по-добре падайте на колената си, защото Той си е заминал и може 

да е на милиони мили от теб. Върни се! Върни се! Върни се към покаянието. Когато се върнеш 

на олтара на покаянието и започнеш да живееш веднъж живот, който е разпънат с Христос 

всекидневно, ти няма да можеш да държиш Святия Дух далеч от теб. Той ще те изпълни, докато 

животът ти е пример на славната сила и слава на Бог. Знаете ли, ще дойдете до мястото в Бог, 

където дори няма да Го молите: Изпълни ме! Той ще е толкова готов да ви изпълни и ще излива 

толкова много, че вие трябва да казвате: Господи, спри, не мога повече. Бог ви обича толкова 

много, че иска да излее Себе Си върху вас. Тайната на силата на Бог е съкрушено сърце.  

Съкрушено сърце Ти няма да презреш, казва псалмистът. Знаете ли какво казва Той 

още? Аз ще се открия на този, който е със съкрушен дух. Мощният, велик Бог ще се открие на 

този, който дойде и каже, Исус ни даде пример с двамата човека. Единият каза: Аз давам 

десятък и постя, и правя това, а не съм като този, другия. А другият пък нищо друго не 

правеше, освен, че се биеше в гърдите и казваше: Имай милост над мен! Имай милост над мен! 

Имай милост над мен! И Бог каза: Аз ще се открия на този, а първият няма да получи 

нищо. Каква е тайната за силата на Бог? Съкрушено сърце! Не, Бог не иска да живеем и да 

плачем всеки ден по цял ден. Не, Той не е Бог, който те пази толкова съкрушен, че да бъдеш 

победен. Не! Съкрушено сърце не означава сърце, което е победено. Означава сърце, което 

няма да разчита на плътската мишца, но на Святия Дух. Днес ние се нуждаем от ново 

помазание, ново изпълване, ново преливане, ново изобилие, благодат върху нас. Какво е това?  

Силата! Святият Дух. Светии, когато силата дойде върху апостолите, те станаха гиганти 

за Бог и разтърсиха света за Исус. Когато силата на Бог дойде върху Павел, той не само беше 

съборен, но очите му започнаха да виждат и той стана един от гигантите на вярата. Когато 

силата дойде върху Стефан, цяла Юдея и Самария бяха разтърсени поради него. Когато силата 

дойде върху Филип, части от Египет бяха разтърсени. Защо? Защото тези хора се предадоха.  

Светии, Бог не търси интелигентни съдове, Той търси празни съдове, съдове, които 

искат, предадени съдове. Всичко, което трябва да направите днес е да се предадете - да се 

предадете. Просто се предайте! Просто се предайте! Това е всичко. Просто се предайте.  

Божието Слово към вас е: Предайте частите си, телесните си части на Духа!  

 

 

* * *  
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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. 
 

 

* * * 

Скъпи братя и сестри от цялата страна и по света, заради Словото в Матей 18:19, ви 

призоваваме от Христова страна, присъединете се към нашите молитви и искайте от Него 

да издигне работници на нивата Си, които да ходят в помазанието на Святия Му Дух, да 

полагат ръцете си на болните и те да оздравяват, да изгонват демони, да съсипват делата 

на дявола и да проповядват Евангелието на изгубените души със сила, както го правеха 

Господ Исус от Назарет и Неговите първи апостоли. Нека Бог благослови България с 

молитвени воини и духовно съживление за слава на Своето име! Алилуя! Амин.  

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/

