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Може ли да протегнем ръцете си към Небето? Затворете си очите, моля! Татко, Ти знаеш 

колко важно е това послание. Ти знаеш, Господи, колко е важно. Аз Те моля да ни говориш. Говори 

ни в Името на Исус! Не ни позволявай да си тръгнем от това място без това откровение в 

сърцата ни. И хората да кажат Амин. Благодаря ви! В І Йоан 2:27 ние четем: А колкото за вас, 

помазанието, което приехте от Него остава - пребъдва във вас и нямате нужда да ви учи 

някой, затова както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, 

пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите! Библията продължава и казва в Йоан 3:6 

Никой, който пребъдва в Него не съгрешава. Да пребъдваш. В Йоан 15:4 Исус каза: Пребъдвайте 

в Мен, и Аз във вас, 7 стих: Ако пребъдвате в Мен и Думите Ми пребъдват, всяка молитва ще 

ви бъде отговорена! Исус Христос ни заповядва: Пребъдвайте. Пребъдвайте. Защо? Защото ако 

не пребъдваме, ще бъдем отсечени. Библията казва това в 4 стих. Вижте го отново: Пребъдвайте в 

Мен, и Аз във вас! Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на 

лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в Мене. Вижте сега 5 стих. Нека го прочетем 

заедно: Аз Съм лозата. Вие сте пръчките. Който пребъдва в Мен, и Аз в него, той дава много 

плод. Защото отделени от Мен, не можете да сторите нищо. Продължете да четете 6 стих: 

Ако някой не пребъдва в Мен… Той е какво? Изхвърлен е навън като пръчка и изсъхва. Колко от 

вас в тази зала днес казват: Господи, искам да ми покажеш как да пребъдвам! Вдигнете си ръцете!  

Сега ви моля, затворете Библиите си и ме слушайте. Светии, аз не мога да се отклоня от 

това послание за помазанието. Не мога да спра да говоря за присъствието на Всемогъщия Бог, 

което толкова ни изпълва, ако Го търсим. Аз ви гледам тази сутрин и сърцето ми изгаря за някои от 

вас, защото знам, че сте гладни, и казвате: Как? Как да получа това изпълване? Знам, че търсите, и 

агонизирате, и искате да дойдете до мястото на изобилно благословение. Поглеждам в очите на 

някои от вас и виждам: Господи, моля Те, помогни ми да намеря това пребъдващо място в Христос.  

Светии, не знам какво Бог прави в тази църква, но знам какво прави в мен. Той ми проговори 

вчера, и ми каза: Аз ще открия Святия Си Дух на църквата Християнски Център Орландо, 

както Съм Го открил на теб. И това не е нещо, което си измислям. Бог каза, че ще открие Духа 

Си на вас. Колко искат това? Тогава слушайте. Говоря за Святия Дух, защото Го познавам. Не 

говоря за Него, защото не Го познавам. Има много служители днес по целия свят, които проповядват 

за Святия Дух, но веднъж, когато свърши това послание, те са точно толкова изгубени, колкото са 

им и хората в насока къде да отидат от тук нататък. Защото казват на хората си, че са гладни, 

казват на хората какво Бог е обещал, но когато стане въпрос за това да им покажат как става, дори 

и пастирът е осакатен, защото никога не го е преживял. Ти никога не можеш да заведеш някой на 

определено място, където първо сам ти не си отишъл! Не можете да кажете на някого как да 

приеме, ако вие първо не сте приели. Не можете да кажете на някой как да пие, ако вие не знаете 

къде е водата. Бени Хин знае. Аз съм бил там. Преживял съм го. И познайте какво! Връщам се сега 

при тази вода отново с по-голяма жажда, отколкото всякога преди. Какво казва Бог? Благословени 

са тези, които жадуват и гладуват, и обещанието е: Те ще бъдат изпълнени! Ще бъдат изпълнени! 

Светии, най-големият знак на духовността е гладът. Кажете го: Най-големият знак на 

духовността е гладът. Колко от вас са гладни? Тогава сте духовни. Святият Дух е силата, Той е 

Мощта, която ни вкарва в изобилен живот в Христос. Третата Личност на Божеството трябва да 

бъде представен на хората на Бог, защото без Него, ние ще изсъхнем и ще умрем. Исус каза: 

Духът е, Който съживява, Който дава живот. Псалмистът казва: Съживи ме, за да мога да Те 

призова! Веднъж след като сте съживени, връзката с Бог започва. Започва интимна връзка с Бог.  

Библията казва: Ходете в Духа! Живейте в Духа! Защо? Защото когато не сме в Духа, ние 

не можем да минем през Сина и да отидем до Отец. Кажете след мен: Всички неща идват от Отец, 

през Сина, във Духа! Кажете го след мен: Аз трябва да бъда във Духа, за да мога да мина през Сина 

и да отида до Отец. Отец има всички неща, от които се нуждаете, хора. Всички неща са възможни 

за Него. Няма нито една ситуация, в която сте изправени в живота, с която Той да не може да се 

справи. Но много пъти ние си отиваме победени от молитвената си стаичка, защото не сме се молили 

в Духа, а в плътта. Не сме минали през Исус, защото не сме били в Духа! Разбирате ли? Не можеш да 
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минеш през Исус, освен ако не си в Духа! Когато Мойсей отиде при Отец, той общуваше с Него на 

земята - лице в лице, но осъзнавате ли, че Исус също присъстваше там? И Святият Дух беше там. 

Осъзнавате ли, че Мойсей беше изпълнен с Духа на Бог? Осъзнавате ли, че той познаваше Месия - 

Синът на Живия Бог, дори преди Той да дойде на земята? Преди Исус да дойде, Мойсей Го 

познаваше и говореше за Него. Библията ясно показва, че в дните на Стария Завет Бог 

контактуваше с хора лице в лице. Тогава се опита да говори и с хората Си, но те казаха на Мойсей: 

Ти ни говори! Не може Бог да ни говори. Бог искаше да говори лице в лице с хората Си, но те не 

искаха. Когато Отец напусна, Исус дойде в плът. Той говори на същата нация Израел и се нарече 

със Същото Име, с Което Отец се беше нарекъл - Аз Съм Йехова. По същия начин се беше 

представил на садукеите, на фарисеите и на тези, които ходиха с Него по тази чудесна земя. Когато 

Исус напусна, Той погледна към учениците Си и им каза: Аз напускам. И те станаха много тъжни, 

защото като че ли си казаха: Този е, Който очаквахме дойде, но сега Той ни напускаше. Но преди да 

напусне, Господ им каза: Аз ще ви дам Друг Утешител - Святия Дух - Той ще пребъдва с вас 

завинаги, Той ще ви учи, Той ще ви съветва, както и Аз ви съветвах в плът и както Отец 

съветваше Мойсей - Той ще ви учи, Той ще ви утеши, ще ви води в места, където не сте били. 

Той ще ви води. Исус каза: Понеже Съм в плът, Аз Съм ограничен. Имам много неща да ви 

кажа, но не можете още да ги схванете, да ги понесете сега. Но тогава - каза Той - когато 

Святият Дух дойде, Той ще ви води в цялата истина. Той ще ви припомни нещата, които Аз 

Съм казал. И повече от това - Той ще ви открие бъдещето. Апостолите влязоха в Горницата и 

чакаха. Той им беше казал: Чакайте в Ерусалим, докато не бъдете изпълнени със сила, и затова 

те чакаха. Няколко дни минаха - 10 дни - и тези, които бяха там, в Горницата, приеха посещението 

от Святия Дух. Той ги посети, посети тази Горница с огън. Библията казва, че когато огънят слезе, 

стана промяна в тези хора - в тези рибари и в жените, които бяха с тях. И какво се случи тогава? 

Каква беше тази промяна? Когато те излязоха от тази Горница, те бяха свидетели на силата на Бог.  

Преди се страхуваха, а сега бяха смели. Преди се бяха изпокрили, а сега вече бяха навън. 

Преди бяха страхливи свидетели, а сега бяха най-смелите свидетели. И 120 човека разтърсиха 

Ерусалим и 3000 бяха спасени. След това 5000 бяха спасени. След това множества, които не могат 

да бъдат изброени бяха спасени, и след това целия свят беше поклатен само с едно посещение от 

Славата. И, хора, Християнски Център Орландо ще получи същото преживяване на Славата, но 

няма да го получим, докато не чакаме, както те го направиха, докато Святият Дух слезе върху нас. 

Ще кажете: Бени Хин, не вярвам в чакането. Така ли? Исус го заповяда! Святият Дух е много 

Скъпа Личност. Ще ви струва много, за да Го приемете. И преди Той да слезе върху вас, трябва да 

има умиране за себе си, изчистване на вътрешния човек и на външния човек - Той няма да изпълни 

съд, който не е готов и който не е съоръжен с необходимото. Днес исках да ви кажа, че не мога да 

говоря за Бог - как се протяга към изгубените хора, не мога да ви покажа как да бъдете огнени, 

докато първо не ви кажа, че трябва да се срещнете със Святия Дух. Ще кажеш: Бени Хин, това ни 

го говори миналата неделя. Да, и пак ви го казвам. Защо? Защото това гори в мен. Ако аз стоя 

върху този предмет само една неделя, означава, че не съм толкова изпълнен с него. Но когато ме 

чувате неделя след неделя, след неделя да ви го казвам, ще кажете: Бени Хин явно е много 

проникнат от Святия Дух и явно той няма да бъде задоволен, докато ние не получим Святия Дух. 

Исус ни Го даде и ако Исус ни Го е дал, колко от вас тук Го искат? Ще ви накарам да 

направите нещо. Ако искате да срещнете Духа като Личност, както Исус Го е обещал, станете. 

Тогава това място е сериозно. Вдигнете си ръцете и кажете: Господи, Боже на Авраам, Исаак и 

Яков, Ти изпрати Твоя Дух върху децата на Израел, но те Го наскърбиха и Го отхвърлиха - 

отхвърлиха гласа Му. И тогава чрез Исус Ти обеща Святия Дух на всички, които повярват и Го 

приемат. Аз ще Го приема, защото вярвам. И днес аз Ти казвам и искам Ти да знаеш, и Небето да 

знае, че съм жаден и гладен за Святия Дух. Не ми позволявай да живея без Святия Дух! В Името 

на Исус. Амин. Можете да заемете местата си. Бог е чул тази молитва. Аз имах преживяване с Духа.  

Срещнах Го като Личност чрез една жена, която се нарича Кетрин Кулман и която ми каза 

за Святия Дух, че Той беше нейният най-близък и интимен Приятел. Аз съм я чувал да го казва и 

сърцето ми се изпълни с глад, и аз започнах да Го търся. И търсих, и търсих, и търсих, за да 

разбера какво тя имаше предвид тази сутрин. След това като бях в моята спалня, и плачех, и бях 

коленичил, и казах: Святи Душе, искам да Те познавам! Не знаех дали въобще съм библейски 
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тогава и не мислех, че правя правилното нещо, но бях толкова честен, и си казах: Толкова съм 

честен, че ако объркам, Бог ще ми покаже, но не бях объркал. Защо? Защото Той посети спалнята 

ми. Аз започнах да треперя от главата до петите. Някак си изглеждаше като че ли цяло топло 

одеало беше започнало да ме покрива и аз усетих екстаз, възторг отвъд всяко разбиране. Следващата 

сутрин аз станах и казах: Добро утро, Святи Душе! Това беше 22 декември 1973. Добро утро, 

Святи Душе! Когато аз бях получил това преживяване, беше 21 и сега, на 22 сутринта, казах: 

Добро утро! Не знаех, че отново ще влезе в спалнята ми. Той влезе и осем часа ми се откриваше по 

начин, по който никога не съм си мислил, че е възможно. Библията стана реална. Не си мислех, че 

Библията може да стане толкова бързо реална за мен. Моят молитвен живот изведнъж огън го 

удари, и аз си казах: Господи, прониквам в нещо. Никога не съм си мислил, че това е възможно да 

стане. Пастирът не ми го беше казвал. Църквата ми не го учеше. Кетрин говореше за това и то беше 

реално. Тя трябва да знаеше какво говори, защото аз го преживявах. Когато след една година 

започнах да проповядвам, същата Личност, която срещнах в спалнята си, беше с мен и изявяваше и 

възхваляваше Исус. Аз открих, че причината, поради която Бог е донасял съживление във всяка 

ера, всеки период е, защото е имало представяне на Духа на нацията и на света. Върнах се в 

историята и видях, че всеки път, когато Святият Дух е бил представян, е идвало съживление, а 

всеки път, когато Той е бил забравян - смърт. Това можете да го видите по цялата история за тези 

2000 години. То се вижда в живота на църквата. Апостолите Го представиха и удари огън.  

Когато беше забравен, огънят затихна. След това всеки път, когато огънят затихваше, Бог 

избираше човек, който отново да представя Святия Дух на платформата, като Джон Мууди, Джон 

Уесли, Джефри, Мартин Лутер, Смит Уигълзуърд. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Святия 

Дух - те започваха да Го представят, и Духът отново се връщаше. Когато удари католическото 

движение, няколко католически свещеника бяха ударени и те започнаха да Го разпространяват, 

започнаха да вкарват това. Сега ние отново сме Го забравили и Бог Го поставя в сърцето на хора 

като мен и казва: Върни Го отново на предната линия! Нека светът познае, че Святият Дух е 

тук. Святият Дух е тук! И сега какво правим в тази църква? Ние Го поставяме отново на 

платформата. Това не сме ние, не съм аз. Исус каза: Святият Дух ще дойде и Той ще ви учи, Той 

ще ви утеши, Той ще ви води. Нека да Го имаме като Шеф на Християнски Център Орландо.  

Ако ние Го направим Шеф, тогава този център никога няма да пропадне. Исус единствено 

ще бъде издигнат и прославен. Бог Отец е Личност. Какво е личност? Един, който има интелект, 

воля и емоции. Бог Син е Личност с интелект, воля и емоции. Святият Дух е Личност, Който е 

равен с Отец и със Сина - Той има интелект, воля и емоции. Той не е по-слаб, Той е точно толкова 

Мощен. Той всъщност е самата Сила на Божеството. Всеки път, когато виждате Бог Отец да 

работи, Той говори. Когато виждате Исус, Той върши. Когато виждате Святия Дух, Той проявява 

силата на Отец. Отец е Шефът - Той винаги заповядва, Той е Този, Който казва: Да бъде еди какво 

си. Исус е Този, Който върши - Той винаги върши. Винаги върши. Книгата Деяния започва с това, 

което Исус направи и учеше - с това, което Исус започна да учи и да върши - Той е Този, Който 

върши. Кажете: Святият Дух е Силата, Той е електричеството, Той е силата, мощта, Този, Който 

прави нещата да станат, Този, Който проявява Славата на Исус и Славата на Отец. Павел каза: 

Ходете в Духа! Защо? Защото ако не сме свързани, не можем да познаваме Исус, а без Исус 

никога няма да отидем при Отец! Исус каза: Никой не отива при Отца, освен чрез Мене!  

Осъзнавате ли, че никой не отива при Исус без Святия Дух? Кажете след мен: Никой не 

идва при Отец, освен чрез Исус! Никой не идва при Исус, освен чрез Духа! Библията казва, че 

Святият Дух ни привлича. Така че, днес какво трябва да имаме ние? Трябва да имаме представяне 

на Святия Дух. Хора, всичко от Бог идва чрез Духа. Библията казва: Духът знае дълбочините на 

Бог, Той търси, това е Святият Дух. И тогава ни открива всичко от Бог. Ето какво казва Писанието: 

Никой не знае нещата на Бог, освен Духът! И Той ни ги открива. Павел каза: Святият Дух 

поглежда в дълбочините на Бог и след това ги открива на нас. Много хора още дори не са 

започнали да разбират Бога. Трябва да влезете в Духа! Нека да ви кажа нещо за Святия Дух. Както 

ви казах миналата седмица, нашата църква се знае с дълбоки поучения. Хората тук пишат много 

бележки. Бог обаче, ми проговори, и ми каза: Не искам да учиш, искам да раздвижваш хората! 

И когато огънят дойде, тогава можеш да се върнеш към поученията. Така че, какво правя днес? 
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Раздвижвам ви. По-добре да ви видя огнени, отколкото пълни с храна и мъртви. По-добре да ви 

видя запалени, отколкото пълни и мъртви. Искате ли да се видите запалени? Пригответе се!  

Нуждаем се от Святия Дух. Бог ми каза вчера: Ще дам на хората от Християнски Център 

Орландо същото преживяване, което ти имаше. Тогава Бог ми каза: Научи ги! Покажи им 

как! Точно това ще направя. И не мога да го направя всичкото за една сутрин. Ще започна 

следващата неделя. Всичко това е, за да ви накарам да огладнеете. Колко от вас искат да видят 

Святия Дух от Битие до Откровение? Пригответе се! Следващата неделя ще го направим. Ще уча.  

Следващата неделя ще ви заведа из цялата Библия и ще ви покажа Святия Дух от Битие до 

Откровение. И тогава ще ви покажа как да Го преживявате така, както апостолите го преживяваха 

в книгата Деяния. И тогава ще излезете и ще кажете: Аз познавам Духа. Колко от вас искат да 

познават Духа? Колко искат целият свят да знае, че вие познавате Духа? Колко искат светът да 

види Него във вас? Ще ви питам нещо: Кой ви доведе до Исус Христос? Как е Името Му? Кой 

направи Кръвта реална за вас? Кой е в живота ви? Вие сте храм на Кого? Кой съживява ума ви? 

Кой прави Словото реално? Вие се нуждаете от Него наистина много, нали? Всяка вечер вие чувате 

гласа Му, но не Го познавате - някои от вас. Когато си лягате, ако чуете глас: Не си се молил днес!  

Чий глас е това? Това не е гласът на дявола, това е Святият Дух. Никога дяволът не би казал 

това. Познайте Го! Искам да ви покажа нещо, което никога не съм правил в тази църква. Ще ви 

кажа нещо за Святия Дух, което никога не съм показвал преди: Той няма да направи нищо, освен 

ако Исус на Го помоли. Представете си, че аз все още не съм спасен и майка ми започва да се 

моли за мен, или някой друг - жена ми, или друг. В момента, в който те започнат да се молят, Исус 

казва на Святия Дух: Следвай Бени и го доведи при Мен! Когато Той чуе Исус да казва това, Той 

ме следва. И защото Той е толкова Чувствителна и Нежна, лесно наранима Личност, Исус трябва 

постоянно да Му казва: Не се отказвай! Какво каза Исус? Той каза, че Святият Дух няма да каже 

нищо, освен това, което чуе и няма да направи нищо, освен това, което вижда. И аз научих нещо за 

Святия Дух - Той е една от най-чувствителните Личности. Той не е слаб - Той е нежен. Той е 

силен, но е нежен. Той няма да се натиска срещу вас, но Исус Му казва: Те продължават да се 

молят, така че продължавай! В момента, в който обаче майката, или жената спре да се моли, 

Исус казва на Святия Дух: Отдръпни се. Слушате ли ме? Начинът, по който се работи в Небето, Те 

имаха съвещание един ден - аз го вярвам това, и то е в Словото, Отец, Син и Святият Дух са имали 

съвещание как Те ще спасят хората. И Отец каза: Аз ще бъда Този, Който ще ви кажа кой да 

вземете. Исусе, Ти ще бъдеш Този, Който ще умреш за тях и Святи Душе, Ти ще бъдеш Този, 

Който ще отидеш и ще ги превземеш. И когато ги вземеш, Исус ще се помоли Аз да продължа да 

говоря - това каза Отец - и Святият Дух ще продължи да се движи... Ако Исус спре да се моли, ние 

всички потъваме. Ходатаят взема мястото на друг човек. На Святият Дух Му е казано от Исус: 

Следвай този човек! И докато ти се молиш за мен, Святият Дух винаги ще бъде след мен. Той ще 

бъде след мен и ще ми казва: Ти се нуждаеш от Исус, нуждаеш се от Исус! Нуждаеш се от 

Исус! Има влияние в мен, което не ме оставя. Колко от вас преди да бъдат спасени са знаели, че 

нещо ви е преследвало? Това нещо е било Някой. И идва денят, в който Той ме довежда до Исус и 

от убеждение, аз вече не мога да се удържа, и Той ме довежда при Господаря, и аз Го посрещам и 

животът ми е променен, напълно променен. И с едно докосване, аз съм нов човек. Тогава казвам на 

Господ: Сега искам да ходя с Теб повече, искам да Те обичам повече. Исус каза: Ако искаш, нека 

Святият Дух да бъде с теб! И Той каза: Той ще те учи, Той ще те води. Всичко, което Съм Аз, 

Той ще бъде за теб. Исус се връща от дясната страна на Отец. И учениците имаха предвид същото 

нещо - Те Му казаха: Господи, получихме Го! Той каза: Не, Аз си отивам, Святият Дух ще дойде.  

Той е много нежен. Тази Личност стои с мен, гледа ме. Знаете ли, Денис Беъм Го описа по 

следния начин, той каза веднъж: Святият Дух е като един Гост, Който идва в твоя дом, ти Го 

поканваш, Той сяда във всекидневната, след това ти отиваш, за да правиш кафе, или нещо за ядене. 

И Денис казва, че докато ти си вършиш работата, Той ще стои във всекидневната и може да чака, и 

да чака, и да чака. Никога няма да каже: Къде си? Защо Ме остави тук? Святият Дух може да седи 

там, каза той, дори и 30 години, без дори да прошепне. Той чака докато се покажеш. След 30 

години ти се показваш и Той ще ти каже: Аз съм бил тук през цялото време. Всеки ден Той ходи до 

вас. Всеки ден е до вас! Знаете ли защо е там? Защото Той и Исус имат съглашение. Ако аз бях 

Него и вие ме пренебрегнете, аз ще си отида. Кой ще иска да бъде до вас, ако го пренебрегвате? Но 
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Святият Дух е до вас навсякъде, където ходите. Вие спите и Той е точно там, до леглото ви. И ви 

чака когато се събудите да говорите с Него. Вие се събуждате, изглеждате като че ли ще умирате и 

отивате да си вземете душ. И Святият Дух ви следва и в банята. И вие си миете ръцете, или се 

бръснете, или си оправяте косата, и викате на мъжа си, или викате на жена си: Млъкни! Вие трябва 

да сте спасени, а пък действате като дявол... И в този дом стои силата на Бог. Абсолютно спокойна 

и мирна. И вечерта идва, вие сте отишли на работа, връщате се и по целия път Той е до вас, в 

колата. Слагате колата в гаража, излизате от нея, влизате в кухнята, и Святият Дух излиза също с 

вас, влиза в кухнята с вас. Вие сядате на масата, и Той също сяда с вас и се надява някой да 

признае присъствието Му. Говори ли ви в момента? Стигам ли до вас в момента? И сега вече сте на 

60 години, спасени от 25 години, и Той не е мръднал. Дори не се е притеснил да Си помисли да 

мръдне, защото Той никога не се отказва. И ето, Той си стои там, там си стоите и вие... И денят 

идва, когато някои от вас вече са в ковчега и животът е свършил. И Святият Дух стои до ковчега и 

казва: Можеха да имат толкова много повече! И да познават толкова много повече! И ето най-

тъжния факт от всички. Когато вие излезете от тялото си, ще откриете, че Той е там, защото вече 

сте дух и виждате духовни неща. В момента, в който излезете от тялото си, Господ е там, до 

ковчега ви. Библията казва: Духът е Господ. Това е в Словото. Казва се, че ние се променяме от 

слава в слава чрез Духа и Духът е Господ. Той е Господ, хора! Той е Господ точно, както и Исус е.  

И сега Той седи и вие си отваряте очите след смъртта, виждате Святия Дух и казвате: Святи 

Душе, защо си тук? И Той казва: Аз Съм тук все така от момента, в който ти си спасен. Ти 

никога не Ми проговори дори веднъж, но въпреки, че си Ме пренебрегвал, Моята работа е да 

бъда с теб. Сега нека да те заведа при Исус! И когато отивате да видите Исус чрез Духа, се 

чувствате толкова объркани, защото вече знаете, че Той е бил тук през цялото време: Аз съм Го 

пренебрегвал през цялото време?! Какво казва Павел? Той каза: Познайте Духа! Нека общението 

на Духа да бъде с вас! Хора, когато говоря с вас сега, усещам присъствието Му. Ето, Той седи тук!  

Бени Хин е решил преди да умре, той да познае Тази Личност по целия път. Хора, чуйте ме! 

Ако аз не Го познавам, никога няма да познавам и Тази Книга. Колко от вас искат да познават 

Библията? Трябва да познавате Автора. Той я е написал. Колко искат да познават Исус в пълнота? 

Трябва да познаете Този, който свидетелства за Него и Който Го открива, и Който Го прославя.  

Колко искат да познават Отец в интимна любов? Трябва да познавате Святия Дух, защото 

Библията казва, че Духът е, Който е Дух на осиновление, Който ни кара да викаме: Авва, Отче! 

Тук съм, и ви казвам, че начинът да бъдете освободени като християни от нещата, които ви свързват 

с този свят, е Духът. Сега ме слушайте много внимателно. Вярвате ли в това, което Исус каза? Исус 

каза: Той ще бъде с вас и във вас. Знаете ли как говоря аз със Святия Дух? Исус каза: Той е до вас, 

до страната ви. Той е Параклетос. Думата означава Утешител, Един, Който е до вас, от страната ви. 

Псалмистът каза: Той е от дясната ми ръка, ходи до мен. Святият Дух е до дясната ви ръка. Може 

да си мислите, че съм побъркан, обаче аз вярвам в това, Той стои точно до дясната ви ръка сега, 

Библията го казва в Псалми. Колко от вас имат дясна ръка? Библията казва, че Той стои от дясната 

ви страна. Ако вие имате, Той стои точно там. Аз мога да си сложа ръката там и да Го видя - Той е 

невидим, но мога да Го усетя. И Той седи и слуша как аз говоря. И може би Си казва: Бих искал да 

покажеш повече. Аз съм тук, за да го направя. Хора, някой път Той става толкова реален, че е 

плашещо. Това става част от теб. Когато влезете в колата и карате, Кой е до вас? Някога говорите 

ли Му? Ще кажете: Бени Хин е ненормален, той говори ереси. Ако аз съм луд, радвам се да бъда 

точно такъв вид луд, защото вярвам, че Той ходи с мен и шепти в моите уши. Той шепнеше и в 

ушите на Петър, Павел. Един ден ходеше с Филип и му каза: Филип, отиди при онази колесница 

и я придружи! И Филип прибяга до нея. Той е най-колоритната, вълнуващата и радостната 

Личност, Която съм срещал. Той не ходи като някакъв мъртъв калугер - Той е жив и вълнуващ, Той 

става много тъжен, когато Го пренебрегвате, много наранен. Имало е времена, когато аз наистина 

съм Го виждал съкрушен. Можех да видя толкова ясно, колкото виждам и вас - не с физическите си 

очи, но мога да видя Някой, Който е наранен и казвам: Защо Си така наранен? И Той казва: Защото 

скърбя. И ми казва за кои хора скърби. Осъзнавате ли, че Той наистина скърби? Колко от вас знаят, 

че Той скърби? Знаете ли какво означава думата скърбя? Скърбя означава физически да съм 

затормозен с това нещо. Аз не искам никога да го направя това спрямо Него. И ще ви покажа колко 

е уникален Той - Той е толкова специален за Исус! Исус каза, че Той няма да позволи кръвта Му 
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да изчисти греха на човека, който похули Святия Дух. Помислете си за това! Бог Отец каза: Аз 

ще простя всеки грях, но само един няма. Исус Христос каза: Всеки грях ще простя, но един - 

няма! Исус каза на фарисеите и това направо ме учудва, Той каза: Ако вие говорите срещу Мен, 

Аз ще ви простя! Представете си само това! Знаеш ли какво означава да говориш срещу Святото 

Агне на Бог, Царя на царете? Исус каза: Ако говорите против Мен, ще ви простя, но ако 

говорите против Него, никога няма да ви простя! Това ми говори, че Исус Го обича отвъд всяко 

описание. Той каза на Святия Дух: Святи Душе, толкова много Те обичам, че няма да позволя 

на никого да говори против Теб, а ако го направят, Кръвта Ми няма да изчисти техния грях.  

Виждаме, че същата любов обхвана Петър - той каза на Анания: Как посмя да излъжеш най-

святата Личност на земята? Ще умреш! И той умря. Тази любов беше и в Павел, и той каза: Не 

наранявайте, не оскърбявайте Святия Дух! Не отхвърляйте Святия Дух! Не стихвайте 

Святия Дух, не Го угасяйте! Той е прекалено Свят, прекалено Скъпоценен, не Го докосвайте! 

Бъдете Му угодни, не Го наранявайте! Направете Го ваш Приятел, ваш Партньор. Той беше 

Партньор на апостолите, защото се казва, че Святият Дух беше с тях и потвърждаваше Словото. 

Той е Партньор, това е партньорство. Виждаме Го как пише писмо, апостолът каза: Това се видя 

добре на Святия Дух и на нас. Кой беше този, който пишеше писмата? Петър Го познаваше 

толкова добре, че той веднъж беше на покрива на къщата и Святият Дух му каза, Духът каза - не се 

казва, че Исус му каза, а Духът му каза: Слез долу, Петре, и не изпитвай дали Аз съм изпратил 

тези хора, или не. И той слезе. Кой изговори това? Духът. Той е отделен от Исус. Отделен от Отец.  

Отделна Личност, Той е Същият във величие, в мощ, във вечност, в слава. Той е силата, 

която поддържа Небето и Който поддържа вашия живот. И ако вие Го поканите във вашия живот. 

Исус става всичко за вас, когато Святият Дух влезе във вас, Исус влиза във вашия ум, във вашето 

сърце, в кръвта ви, в емоциите ви. Хора на Бог, има Писание, което казва, че ние сме скрита тайна - 

плът от плътта Му, кост от костта Му. Ставате толкова свързани с Него, когато Святият Дух слезе 

върху вас! Той е Духът на Исус. На нас ни е заповядано да се прилепяме към Господ. Знаете ли 

какво означава да се прилепяме? Означава да станем едно тяло с Него, да станем един ум, една 

плът, една кост, една мисъл. Да виждаме, както Той вижда, да чуваме както Той чува. Това е 

невъзможно да стане по човешки, но е възможно чрез Святия Дух. Забележете името Му: Святият 

Дух. Кажете Го: Святият Дух. Отново: Святият Дух. Какъв Дух е Той? Свят. Той е Свят. Усещам 

присъствието Му тук. Той е Свят. Бени Хин, да не искаш да кажеш, че можем да имаме Святия 

Дух като хоби? Не! Аз съм предаден на Святия Дух, а не Го използвам като хоби. Защото Исус 

беше предаден на Святия Дух, защото Павел беше предаден на Святия Дух. Хора, осъзнавате ли, че 

този пръстен съд може да бъде изпълнен със съкровище? Какво мислите, че Библията има предвид, 

когато казва: пръстен съд и съкровище? Съкровището е в пръстен съд. Помислете за това!  

Издигнете ръцете си към Него! Хора, усещам присъствието Му. Мога да ви кажа, че Той е 

тук, и Той иска да открие Исус на вас по един нов начин. Да, Той е Учителят, но преди въобще да е 

учил, Той раздвижваше хората. Преди те да бяха научени, Библията казва, че сърцето им беше 

завладяно. Петър проповядва под помазанието и сърцата на хората бяха завладяни, раздвижени. 

Павел каза: Бъдете пълни с Духа! Изпълвайте се с Духа! Не се опивайте с вино. Изпълвайте се с 

Духа, като говорите и като пеете, като позволявате на Исус да стане реален. Това твое тяло може да 

бъде изпълнено с Божествената атмосфера на Небето. Твоят ум може да бъде изпълнен с 

Божественото Присъствие на Небето. Същият Облак, който влезе в шатъра, може да влезе в 

сърцето ти и да донесе съзнанието и реалността за Исус в съществото ти по такъв начин, докато 

започнеш да ходиш, и живееш, и говориш Христос. Какво мислите, че Библията има предвид, 

когато казва: Облечете се с Христос? Облечете живота си с Него! Какво означава това? Означава: 

Бъдете облечени с Духа Му! Нека Духът Му буквално да ви засени! Да ви покрие със сянката Си.  

Ти си тук, усещам присъствието Ти. Ти си тук, прославяйки Исус, величаейки Исус, 

издигайки Исус високо. Не чрез мощ, нито чрез сила, но чрез Духът Ми, казва Господ. Докато 

говорех много от вас, хора … Святият Дух идва и изцелява с Божественото Си присъствие. Искам 

всеки човек, който беше изцелен, докато говорех… Бог е изцелил тялото ви, почувствали сте го във 

вас, станете бързо! Станете бързо, ако сте усетили Господ да ви докосва! Станете бързо и 

започнете да идвате напред… Нашата молитва е това послание да е имало ефект върху вас...  
 

ІІ част 
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Моля се днес Той да промени живота ви. Отидете с мен в Исая 32 глава. Стихът, който 

искам да погледнете е 15-ти. Искам всички да четете с мен ясно. Тези, които гледате у дома, също 

вземете Библиите си и нека всички да започнем да четем. Исая 32:15-18 казва: Докато Духът се 

излее на нас от свише, и пустинята стане плодородно поле, и плодородното поле се счете 

като лес (или като гора). Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в 

плодородното поле. И правдата ще издейства мир, и сетнината на правдата ще бъде покой и 

увереност до века. И Моите хора ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в 

тихи, успокоителни места. Тук Библията ни дава чудесно обещание: Докато Духът бъде излят 

върху нас от свише, отгоре. Кажете го: Докато Духът бъде излят върху нас отгоре. Сега нека 

вместо да кажем за нас, да кажем върху мен. Кажете го пак: Докато Духът се излее върху мен 

отгоре. Светии на Бог, трябва да разберем, че Святият Дух не е просто влияние - Той е Личност. Аз 

не мога да спра да говоря за Личността на Духа. Всемогъщият Бог толкова много е посял в сърцето 

ми тази истина! Аз не съм същият човек, който бях дори преди няколко седмици, защото изведнъж 

осъзнавам възможността на Третата Личност на Божеството в моя живот. Битие 1:2 казва: Духът 

на Бог се движеше над лицето на водите. Първото проявление на Божеството в Писанието е 

Святият Дух. Ще повторя: Святият Дух е първото проявление на Божеството, което ние виждаме в 

стих. Преди Бог въобще да представи Себе Си, Той представи Духа Си. Когато Бог създаде Адам 

от калта на земята - това беше кал, която беше мъртва, докато Дъхът на Живота не влезе в него.  

Библията казва, че Бог вдъхна в ноздрите му Неговия Дъх. Дъхът на Бог е Святият Дух. Йов 

ни казва, че Дъхът на Бог ме е създал и след това нарича Дъхът на Бог - Духът. Ще го покажем това 

малко по-късно... В момента, в който Бог вдъхна в Адам, от тогава Адам от мъртъв стана жив.  

Библията казва, че той стана жива душа, поради Дъха на Бог, Който беше освободен в него. 

Първият контакт, който Адам имаше с Бог, той всъщност го имаше с Духа. Ще кажете: Не беше ли 

Бог Отец? Не! Беше Бог Отец, Който каза: Нека да направим човека. Беше Бог Син, Който дойде и 

направи тази кал, но беше Бог Святият Дух, Който превърна тази кал в жива душа. И когато Адам 

отвори очите си, първият контакт, който имаше, беше със Святия Дух. Той беше Дъхът, който 

протичаше в тялото му и продължаваше да бъде над него. И той беше изпълнен с присъствието на 

Бог. Писанието ни казва (може да си го запишете, ако искате), Писанието казва в Йов 26:13 Чрез 

Духа Си Той е украсил Небесата. Светът беше създаден чрез Святия Дух. Тази сутрин искам да 

отидем по пътя на откритията. Искам да ви заведа по един път, по който ще направим много 

открития. Много от вас, които седите вкъщи никога не сте видели това, което ще видите и аз се 

моля на Бог да не изключвате този канал. Библията казва, че първото проявление на Бог на земята 

беше Духът. Библията казва, че първото проявление към човека беше Духът. Библията продължава 

да казва в Йов 33:4 Духът на Бог ме е направил и Дъхът на Всемогъщия ми е дал живот. 

Дъхът на Бог е Духът на Бог. Колко от вас са чули някога Бог да ви говори? Нека да ви видя 

ръцете! Кой ви е говорил от Тях? Точно така - Духът е Този, Който пренася гласа на Бог. Някои 

казват: Отец ми е говорил. Ще ви кажа, че нито един от вас все още не е чувал гласа на Отец. Не си 

Го чул! Единственият път, когато Бог Отец проговори е, когато Той говореше в Стария Завет и 

Израел казаха: Не можем да понесем този глас. Единственият път, когато Той проговори в Новия 

Завет е, когато каза: Това е Моят Възлюбен Син, в Когото Аз благоволя. И хората помислиха, че 

това е гръм. Друг път, когато Той говори е, когато облак покри учениците в планината на 

преображението, тогава Той каза: Това е Моят Син, Него слушайте! Сега ще кажете: Бени, чакай 

малко. Мислех, че Бог говори чрез Словото Си. Естествено! Но това, което чуваш да ти говори, е 

Святият Дух. Обърнете на Исая 6 глава. Ще ви покажа, че гласът, който пророците чуваха, беше на 

Духа, а не на Сина, или на Отец. Сега, те Го наричаха Господ. Естествено, Той Е Господ, Той е 

гласът на Йехова на земята. Кажете след мен: Святият Дух е Гласът на Йехова на земята. Брат 

Фред, прочети за мен Исая 6:9-10 И каза: Иди и кажи на тези хора. Този, който каза това, е 

наречен Господ Йехова, Отиди и кажи на тези хора: С уши непрестанно ще чувате, но няма 

да схванете. И с очи непрестанно ще видите, но няма да разбирате. Направи да затлъстее 

сърцето на тези хора и направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, да не би да 

гледат с очите си, и да слушат с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат та 

да ги изцеля. Сега обърнете на Деяния 28 глава! Искам да ви покажа, че същият този стих беше 

цитиран, и този път ние виждаме Кой наистина го е изговорил: Деяния 28:25-26 - това е много 
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важно - да бъдете там и да го видите. Добре, нека го прочетем: И те, понеже бяха несъгласни 

помежду си се разотиваха, като им каза Павел една дума: Добре е говорил Светият Дух чрез 

пророк Исая. Чакай малко сега! Току-що прочетохме в Исая, че Господ го е казал това. Кой беше 

Господ, за Който той говори? Прочети отново 25 стих: И те понеже бяха несъгласни помежду си 

се разотиваха, като им каза Павел една дума: Добре е говорил Светият Дух чрез пророк Исая 

на бащите ви, когато е казал: Иди, кажи на тези хора: Със слушане ще чуете, но никак няма 

да схванете; и с очи ще видите, но никак няма да разберете. Това не е ли интересно, че в Исая 

ние виждаме: Така казва Господ - в Стария Завет, но в Новия виждаме Павел да казва, че това е 

Святият Дух. Ще ви покажа още един стих. Отворете на Еремия 31:33. Обърнете внимание на това, 

което ще ви покажа сега, защото то ще промени вашия ум в Святия Дух: Ето Заветът, който ще 

направя с Израилевия дом след онези дни, казва Господ: Ще положа Закона Си във 

вътрешностите им и ще Го напиша на сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мои 

хора. Нека погледнем Евреи 10 глава и да видим Кой наистина каза това. Спомнете си, че Новият 

Завет обяснява Стария. Кажете го: Новият Завет обяснява Стария. Спомнете си, току-що 

прочетохме: Така казва Господ. Нека да видим сега кой го е казал. Евреи 10:15 казва, нека всички 

да го прочетем заедно: А и Святият Дух ни свидетелства за това, защото след като е казал. 

Чакайте, кой го е казал? Святият Дух. Какво е казал? Стих 16: Ето Заветът, Който ще направя с 

тях след онези дни, казва Господ. Ще положа Законите Си в сърцата им, и ще ги напиша в 

умовете им. Хора, погледнете ме за малко. Знаете ли какво промени моя християнски живот?  

Когато аз осъзнах, че Святият Дух е Бог. Ние сме вярвали, че Той е по-малко, отколкото 

Отец и Синът. Само защото идва трети, като че ли ние не вярваме, че Той е Бог. Но днес трябва да 

вярвате, че Той е Бог. Той не е по-малко Бог, отколкото е Исус. Той не е по-малко Бог, отколкото е 

Отец. Той е точно толкова Бог, колкото е Отец и Синът. Отец е наречен Йехова. Синът е наречен 

Йехова. И Святият Дух е наречен Йехова. Йехова е името на Триединното Същество, не само на 

Единия от Тях. Всеки път, когато виждате Отец, вие виждате Той да говори, въпреки че светът не 

чува гласа Му, защото Исус каза, че Духът говори. Откровение казва: Нека този, който има уши, да 

чуе това, което Духът казва на Църквата. Знаете ли, че Исус също не говори без Святия Дух?  

Деяния 1 глава казва: Чрез Духа Той даде заповеди. Той принесе Себе Си чрез Вечния Дух. 

Дами и господа, Святият Дух е Този, Който свързва Небето със сърцето ви. Той е гласът на Бог към 

вас. Ако чуете Някой да ви говори, това е Святият Дух. Ще кажеш: Бог е! Естествено, че е Бог - 

Той е Бог. Ще кажеш: Отец е! Естествено, че е Отец - чрез Сина, само че говори през Духа. Знаете 

ли какво ще стане с вас, ако Бог Отец ви говори? Ако Исус проговори? Казва се, че гласът Му е 

като глас на много води и Йоан, когато Го чу, падна като мъртъв човек. Ако вие чуете гласа на 

Исус ясно, ще умрете физически. Трябва Святият Дух да дойде, за да направи този глас ясен за нас. 

Слава на Бог, че гласът на Святия Дух не ни убива! Сега слушайте внимателно. Когато осъзнах, че 

Святият Дух е Бог, аз започнах да се покланям на Него като на Бог, да се отнасям с Него като с Бог 

и животът ми започна да се променя. Но докато ние виждаме Святия Дух като по-малко същество, 

по-слаб, понеже той е някаква мъгла, която стои в ъгъла, и всичкото ви поклонение получават Отец 

и Сина. Не! Той е Бог точно равен в сила, в почит, във вечност - Той е Бог! Кажете след мен: 

Святият Дух е Който свързва гласа на Отец с моето сърце. Какво каза Исус? Каза: Той няма да 

говори от Себе Си, но това, което чуе. Святият Дух чува Отец, Който ви говори и когато Той ви 

говори, не казва: Отец каза, а казва: Аз казах. Разбирате ли? Не ограничавайте Божеството и не Ги 

разделяйте! Не е библейско. Бог е Един, но все пак Бог е Три - Отец, Син и Святият Дух. Сега, днес 

Ги разделям, но с цел - за да ви привлека вниманието на важността на Духа. Колко от вас разбират 

това, което ви казвам? Кажете: Разбирам го. Аз Ги разделям нарочно, за да ви покажа Триединното 

Същество. Бог е като слънцето в небето. Ако погледнете слънцето, вие виждате едно слънце, но все 

пак то е триединно слънце. Ще кажеш: Как така? Слънцето е триединство също - нашето слънце, 

което пази тази вселена жива: то е слънцето, светлината и топлината. Отец е като Цялото Слънце, 

Исус е Светлината, Святият Дух е Топлината, която усещате. Ако стоите в присъствието на Отец, 

какво ще усетите? Топлината - Святия Дух. Ако погледнете в Лицето на Отец, Кого ще видите? 

Исус. Слушате ли ме? Исус каза: Филип, толкова дълго Съм бил с вас и ти да ми кажеш: 

Покажи ми Отец! Ако си виждал Мен, видял си и Отец. Кажете след мен: Когато стоя пред 

Бог, аз ще усетя Духа и ще видя Сина. Под Синът имам предвид Исус. Светии на Бог, моля ви, 
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слушайте ме! Няма нито едно място в Словото на Бог, където Отец да е описан детайлно. Стефан 

видя Славата на Бог Отец и Исус от дясната Му страна. Той видя Исус, но когато видя Отец, каза: 

Видях Слава. Да, Бог Отец има тяло, обаче никой не знае как изглежда, защото никой не е виждал 

Отец. Но Синът е дошъл да Го открие. Сега ще кажете ли след мен? Духът е, Който ме довежда 

до Исус и Исус е, Който проявява Отец. Виждате ли? Исус каза: Никой не може да дойде до 

Отца, освен чрез Мен! И каза: Никой не може да дойде до Мен обаче, без Духа. Трябва да имате 

Духа, ако искате Божеството. Духът прегръща Божеството. Ако прегърнете Святия Дух, вие ще 

прегърнете Божеството. Продължавах да чувам как Кетрин Кулман говори за Святия Дух, и се 

чудех: Защо говори толкова много за Него? Един ден открих, че това помазание, което беше върху 

нея, е само, защото тя говореше толкова много за Него. Хора, не искам да кажа това, за да обидя 

някого, но няма нито един мъж на тази планета сега, който да има помазанието, което тя имаше. 

Нито един! Знам, че всички имате любими проповедници. Никой обаче - никой не е дошъл дори 

близо до това помазание, което тази жена имаше. Ако говорят за Святия Дух, както тя говореше, те 

ще Го имат. Знаете ли какво започна да се случва с мен? Когато аз започнах това общение, аз Му 

говорех през цялото време. Нямаше нито една вечер, когато аз да не кажа: Святи Душе, и наистина 

да Му говоря. Имаше период в моя живот, когато не го правех. И когато не го правех, аз умирах.  

Дойде сухота... Преди известно време Святият Дух ми каза: Бени Хин, говори Ми! И от 

невежество, аз бях забравил важността на тази връзка. Откакто съм започнал това общуване, 

Славата на Бог слиза в тази църква. Аз ставам отново Негов приятел. И когато и вие направите 

това, Той ще дойде с вас, и когато влизате в една стая, познайте какво: И Той ще влезе с вас. Бог 

ми каза преди няколко седмици: Всеки в Християнски Център Орландо ще има тази връзка с Мен!  

Всеки! Това означава - ако я искате. Точно затова поучавам върху това. Хора, аз не уча 

предмет, за който не знам нищо. Аз съм преживял това, което ви говоря. Мога да ви кажа, че това е 

истина. Библията казва във ІІ Коринтяни 3 глава, искам да ви го покажа - може би никога не сте 

виждали този стих в същата светлина, в която сега ще го видите. Това е много известен стих, но не 

вярвам хората все още да са го видели в тази светлина. Колко усещат сърцата ви да горят в 

момента? Колко усещат пробуждане в духа? Това го прави Святият Дух. Погледнете ІІ Кор. 3:17, 

нека да го четем заедно: А Господ е Духът. Ето го! Прочетете го отново: Господ е Духът. Някога 

нарекли ли сте Го Господ? Ще кажеш: Не. Защо не? Той е Господ! Ще кажеш: Исус е Господ. Да, 

но Той е Духът на Исус - абсолютно равен в господство. Нека прочетем отново стиха: Господ е 

Духът и където е Господният Дух, там е свобода! Брат Джон ми каза нещо преди събранието, 

което наистина ме развълнува. Той каза, че в гръцкия, и аз наистина не съм го проверявал, но той 

явно знае, слушайте какво той ми каза за този стих. Брат Джон: На мен ми беше казано, че този 

стих всъщност на гръцки звучи така: Където Духът е Господ, там е свобода! Бени Хин: Не 

където е Господният Дух. Разбирате ли, Святият Дух е навсякъде! Той е навсякъде, но свобода 

няма навсякъде. Можете да отидете в някои църкви, където няма свобода, защото Духът не е 

Господ там, в тази църква. Но където Той е Господ, там е свобода. Харесва ми това. Господ е 

Духът и където Духът е Господ, там е свобода. Сега, никога не съм виждал следващия стих така, 

както го видях преди известно време и никога не съм успявал да проповядвам много върху него. 

Сега ще го спомена. Вижте 18 стих, нека да го прочетем заедно: А ние всички с открито лице, 

като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, 

и Кой го прави това, както от Духа Господен. Хора, знаете ли Кой е Славата на Бог? Святият Дух.  

Ще кажете: Исус е. Естествено, че е Исус. Опитвам се да ви представя Триединството на 

Бог. Отец е Славата на Бог. Исус е Славата на Бог. И Святият Дух е Славата на Бог. Кой проявява 

тази Слава? Кой проявява тази Слава? Казах: Кой проявява тази Слава? Получихте Го! Чие лице 

ние виждаме? Задръжте малко така! Светии, вие никога не сте виждали Исус. Нито един път! Той е 

на Небето от 2000 години. Мога ли да ви задам един въпрос? От къде знаете, че сте спасени? Чухте 

глас от Небето? Или Исус ви се появи и ви каза: Спасен сте? Как го знаете? Как знаете, че сте 

спасени? Вижте, знаете го, защото Духът ви го е казал и това знание е толкова силно, че вие ще 

умрете за това. Никога не сте се съмнявали в спасението си, нали? Защо? Защото когато Святият 

Дух говори, Той говори в цялото ви същество и това влиза и в кръвта ви. Колко от вас знаят, че 

Исус е Жив? От къде го знаете? Попитайте се! Виждали ли сте Го? Виждали ли сте Лицето Му? 

Били ли сте на Небето и да кажете: О, да, Той е Жив. От къде знаете, че е Жив? Погледнете колко е 
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важен Духът за живота ви! Без Него никога нямаше да знаете, че сте спасени. Ако аз погледна 

някой и му кажа: Как знаеш, че си спасен? Ами, знам. Да, но как? Ами, просто знам! Добре, де, как 

така просто знаеш? Ами, знам, че знам, че знам, че знам. И аз казвам: Точно това е начинът, по 

който Святият Дух го прави! Точно по този начин - ти знаеш, че знаеш, че знаеш, че знаеш. Това е 

начинът, по който Той ще те води през целия ти живот. Ти знаеш, че знаеш, че знаеш. Колко от вас 

никога не са виждали физическото лице на Исус? Никой не го е правил, и аз не съм. Ще кажеш: 

Ами във виденията? Това е видение. Никога не сте Го виждали физически, защото Той е бил на 

Трона Си през последните 2000 години и се моли за нас. Но тук ние четем, че виждаме като в 

огледало Славата на Бог. Кой е на земята? Кого виждаме? Получихте Го! Ще кажете: Никога не 

съм Го виждал. Радвам се, че ми го казвате. Святият Дух не е някой облак, който се носи из 

небето. Той е реална Личност с лице, с очи, с уши, с крака и с лице, Той ходи, Той е навсякъде, Той 

знае всичко, Той е Бог! Той е Бог! Ако мога да ви Го покажа това, то ще промени живота ви. 

Михей 3:8 казва: Но аз наистина съм пълен със сила, и със съдба, и с мощ чрез Духа Господен, 

Той е Мощта на Божеството. Михей 3:8 казва, че Той е Мощта на Божеството. Лука 1:35 казва, че 

Той е Силата на Всевишния. Спомняте ли си, че ангелът каза на Мария: И Силата на Всевишния 

ще те осени? Той е Силата на Всевишния. Кажете го: Той е Силата! Ще ви задам един въпрос: Кой 

ви пази от сатана? Започвате да схващате. Ще кажете: Бог го прави. Когато дойде врагът, като 

поток Духът на Господ ще издигне стена срещу него. Ще кажете: Да, но Исая 59:19 не казва 

това. Да, казва го! Някои хора четат този стих така: Когато дойде врагът като поток, но аз имам 

новини за вас. Святият Дух е този поток, а не дяволът. Това, което се е случило е много просто. В 

еврейския няма запетайки. Преводачите на Кинг Джеймс са сложили в нашите Библии запетайката 

след “поток” и са направили потока да изглежда, че е дяволът. Но тук се казва друго: Когато 

дойде врагът, като поток Духът на Господ ще дойде срещу него. Така че, кой ви пази спасени?  

Святият Дух! Исус Го изпрати за това. Исус не е дошъл от Небето все още. Вие Го наричате 

Исус, естествено - Той е Духът на Исус! Виждате ли? Разберете ме, аз Ги разделям, но всъщност не 

мога да Ги разделя, защото каквото е Святият Дух, това е Исус и това е Отец. Когато Святият Дух 

дойде, Всички идват! Но Святият Дух е Този, Който чувате. Святият Дух е този, когото усещате и 

следвате. Исус каза: Следвайте Ме! Нали? Защо не Го последвате към Небето? Той каза: 

Следвайте Ме! Защо просто не полетите с Него към Небето? Защото когато Той даде Святия Дух, 

каза: Той ще ви води! Така че, кого следваме днес? Наистина започвате да схващате. Римляни 8 

казва, че ако сме водени от Божия Дух, то ние сме синове и дъщери на Бог. Запишете си го това.  

Римляни 8:14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Искам 

да ви покажа нещо. То наистина ще ви помогне много. Колко се наслаждават на това? Колко 

усещат Бог вътре в тази проповед? Вижте Римляни 8:5, прочети го за нас, брат Фред: Защото 

тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, които са духовни - за духовното. 

Знаете ли какво ни казва това? Погледнете ме! Ако желаете плътта, ще следвате какво? Плътта. 

Ако желаете Святия Дух, ще следвате Святия Дух. Всичко, което трябва да направите, е да 

започнете да желаете Святия Дух, защото тези, които желаят плътта, следват плътта. Тези, които 

желаят да следват Духа, следват Духа. Галатяни 5:18 казва: Но ако сте водени от Духа, не сте под 

закон. Това е чудесно! Ако следвам Святия Дух, няма робство в моя живот. Прочети го отново.  

Това наистина е много силно: Но ако сте водени от Духа, не сте под закона. Ако ние 

позволим Той да ни води, Исус каза: Следвай Ме и после отиде на Небето, но преди да замине, 

каза: Святият Дух ще ви води, т. е. Исус каза: Спрете да следвате Мен, Той ще ви води вече, Аз 

ви напускам. Той ще ви вземе от там, от където Аз Съм ви пуснал и ще ви води. Библията дори ми 

казва, че Той толкова много водеше учениците, че вижте Деяния 16:7, казва се, че те като дойдоха 

срещу Мизия, се опитаха да отидат във Витания, но Исусовият Дух не им допусна. Святият Дух им 

каза: Аз не отивам, така че и вие не отивайте там! Духът им забрани да отидат. После Той 

проговори чрез сън на Павел, един мъж се беше показал в съня и му каза: Ела и ми помогни! Езикът 

на Духа е нещо, което вие и аз трябва да схванем. Как говори Той? Римляни 9:1 ни казва как Той 

говори. Това ще ви помогне до края на живота ви. Прочети го за мен, Фред: Казвам Истината в 

Христос и не лъжа, и съвестта ми свидетелства с мен в Святия Дух. Спри тук! Той дава на 

съвестта ни свидетелство. Хора, точно както знаете, че сте спасени... Колко от вас никога не сте се 

съмнявали в спасението си? Вие трябва да бъдете сигурни в посоката, в която Той ходи! Трябва да 
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бъдете сигурни дали Го следвате, или не. Ако не Го следвате, съвестта ви ще ви притеснява. Няма 

да имате мирна съвест. Ако вътрешното ви естество е притеснено, не се движете, защото ако се 

задвижите, ще бъде от вас самите. Слушайте този вътрешен глас, който ви говори на сърцето. 

Много е просто: начинът, по който знаете, че сте спасени, е и начинът, по който знаете, че Той се 

движи в определена посока. Някой ще каже: Защо изграждаш църква? Знам, че Бог ми каза. Как го 

знаеш? Ами, знам. Е, как знаеш? Ами, знам! Знам, както знам, че съм и спасен!  

Всяко решение, което трябва да вземем в живота си, е основано върху това. Как знаеш? 

Ами, знам. Е, добре, как знаеш? Знам! Знам, че знам, че знам. Не можеш да го опишеш. Никой 

човек отвън не го разбира. Не разбира нещата на Духа. Светът казва: Как знаеш? Защото те са 

слепи. Колко от вас знаят, че Небето е реално? Никога не сте били там. То е повече от Словото. 

Много хора четат Библията и отиват в ада. Повече, отколкото само Словото е, защото Това Слово 

не е влязло в сърцето им. Буквата ги е убила, а Духът е Този, Който дава живот. Духът!  

Кажете го: Духът дава живот! Така че как знаете, че това е вярно? Чрез Духа. Исус каза: 

Той ще ви води в цялата истина! Учудващо е как някой може да чете и да казва: А-а-а, Той не е 

имал предвид това. И да пропуснат цялата Библия. Не-е, Той не извърши това чудо, не-е, Той не 

беше роден от девица. Но вие знаете. И знаете, че е точно така. Как?! Те си мислят чрез ума и са 

объркали нещата, но вие сте толкова сигурни, че можете да умрете за това. Кой ви го е казал? Кой? 

Обърнете отново на Римляни 8 глава, искам да ви го покажа, това ще ви помогне. Дори Кинг 

Джеймс е объркал този стих. Той Го е нарекъл с неодушевена представка на английски. Другите 

преводи казват Той в 16 стих: И така Самият Дух, кажете го: Самият Дух свидетелства заедно 

с нашия дух, че ние сме Божии деца. Той говори чрез свидетелства. Той е наречен Свидетелят, 

нали? Погледнете ме, хора! Какво каза Петър? Той е Свидетелят! В Деяния 5 глава Петър казва: 

Ние сме Негови свидетели и Такъв е и Святият Дух. Ще ви покажа нещо. Това е толкова 

вълнуващо! Тези, които сеят за плътта, от плътта ще получат какво? Обърнете на Галатяни 6:8, за 

да видите това: Който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление. Това е уникално.  

Брат Фред, искам да прочетеш целия стих много бавно и искам всеки да обърне специално 

внимание на това, което четем, много откриващ стих: Който сее за плътта си, сега, гледайте, 

това е неговата плът, кажете го: за неговата плът: който сее за плътта СИ. Добре, да продължим: 

От плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа. Спри там. Тук не се казва: за своя дух! 

Казва се: за Духа. Кажете: който сее за Духа. Нека да прочетем по-нататък: От Духа ще пожъне 

вечен живот. Сега искам да ви питам нещо. Не гледайте повече Библиите си, ще изпуснете това. 

Как сеете за плътта? Като приемате връзка от външния свят. Всеки път, когато отворя очите си, аз 

сея за плътта си. Отварям ушите си и сея за плътта си. Всеки път, когато чуя някой да ми говори 

нещо, той сее за плътта ми. Вие сеете чрез приемането на съобщенията от връзките с външния 

свят. Ние сме вземали този стих и сме си казвали: Ако сеем за плътта си, ще умрем, а ако сеем за 

духа си. Но не се казва за духа ни, а за Духа! Ние сме тези, които сеем в Духа. В Святия Дух!  

Брат Джон, ела тук да ти покажа нещо. Това е семе - това нещо, което държа тук, е семе. 

Всеки път, когато той ме чува да говоря, аз посявам семе в сърцето му. Пускам това семе - това е 

твоето сърце. И това семе донася плод. И ако той посее в Духа, това ще му даде живот… Сега, по 

същия начин, както ние сеем за плътта чрез общение, така сеем и за Духа в Святия Дух чрез 

общение. Начинът, по който сеете за Святия Дух е, когато Му говорите. Точно така, както когато 

хората говорят на вас, те сеят във вас. Аз сея във вас, когато ви говоря и сея за Духа, когато Му 

говоря на Него! Защо сте толкова тихи? Знам, че това е добро. То е Божието Слово, ето защо е 

Добро. Този, който сее за Святия Дух - тогава ти поставяш твоето сърце в Неговия Живот и Той ти 

дава вечен живот. Този, който сее за Духа, от Духа ще пожъне какво? Живот. Вечен живот. Ако аз 

посея празни думи в него, Джон ще пожъне смърт от тях, както и аз, но докато сеем в Духа, това 

ще даде живот. Как ние сеем в Святия Дух? По същия начин, по който и светът сее в нас. Чрез 

говор. Ние посяваме живота си в Него, посяваме сърцето си в Него. Чувствам помазанието тук.  

Ние трябва да посеем в Него. Правим го, когато казваме на Святия Дух: Святи Душе, 

посявам се в Теб. И резултатът е вечен живот! Ще ви дам още един стих. Усещам присъствието на 

Бог. Стихът, който наистина промени моя живот е ІІ Коринтяни 13:14. О, как съм изследвал този 

стих! Колко хора искат да видят стиха, който промени живота на Бени Хин преди няколко години?  
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Точно този е, ІІ Коринтяни 13:14, този стих ще ви обърне, ще ви промени от смърт към 

живот. Нека да го прочетем заедно: Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бог, и 

общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Сега, благодатта на Господ Исус Христос. 

Кога познахме Неговата благодат? Когато Той умря за нас. Любовта на Бог. Кога познахме 

любовта на Бог? Когато видяхме Кръста. Сега вижте: и общението. Прочетете го с мен: общението 

на Святия Дух да бъде с всички вас. Думата да бъде не съществува в Оригинала. Тук е в курсив, 

виждате ли го? Тоест общението на Святия Дух не трябва да бъде с нас в бъдеще време. Казва се: 

Общението на Святия Дух с вас. Той иска това да бъде в сегашно време. Има седем значения на 

тази дума общение и аз съм ги търсил така, както вие търсите вода в пустинята. Думата общение 

означава присъствие, запишете си го: 1) присъствие. Той иска присъствието на Святия Дух с нас.  

Това е молитвата му. Второто значение на тази дума е 2) дружба, разбирателство. Какво е 

това разбирателство? Кой може да ми каже какво е това разбирателство? Ще ви покажа какво е. 

Моля те, дай ми това. Направи това. Това е молитва, но разбирателството ето какво е: Как си? 

Какво правиш? Наранен ли си? Бъди с мен, ходи с мен, бъди ми приятел. Това е разбирателство. Не 

се молим на Святия Дух, ние имаме дружба с Него! Той се моли с нас и за нас чрез стенания, които 

не могат да бъдат разбрани. Друго значение е 3) участвам заедно, или споделям заедно, това е 

директно от гръцкия превод. Някога споделяли ли сте заедно със Святия Дух? Споделяте сърцето 

си и Той споделя Неговото. Споделяте радостта си и Той споделя Неговата. Ще кажеш: Никога не 

съм го чувал това преди. Виждаме го в Словото, където Той споделяше, участваше с учениците, 

относно едно писмо в Деяния 13 глава. Колко са виждали това? Учениците казаха: Видя се добре на 

нас и на Святия Дух. Той споделяше, участваше заедно с тях, Той пишеше писмата им в книгата 

Деяния. Следващо значение на думата общение е 4) участие с. Участвате с Него, Той става вашият 

Партньор. Участие, партньорство - ходи с вас. Писанието казва, не си ли спомняте стиха, който 

казва: Господ, който работеше с тях? Не си ли спомняте, че Петър каза: Святият Дух и ние - ние 

сме Негови свидетели и също Такъв е и Святият Дух. Това е Партньор! 5) Интимност. Никога 

няма да имате интимност с Исус, ако не познавате Духа, Който ви довежда до интимност с Него.  

Колко искат да познават Исус интимно и да Го обичат? Това е чрез Духа, по никакъв друг 

начин! Любовта на Бог е излята в сърцата ни чрез Святия Дух, Римляни 5:5. Не можете да 

обичате Бог без Святия Дух. Шестото значение е 6) приятелство. Приятелство. Някога счели ли 

сте Го като ваш Лоялен Приятел, Който се залепя до вас и ви е по-близък от брат? И седмото 

значение е уникална дума, 7) другарство. Тази дума за руснаците може би означава приятел, но на 

гръцки означава Господар - Един, Който е над теб - Босът, Шефът, Капитанът, Който казва: 

Отиди! Той каза на Филип: Иди. На Павел каза: Не отивай там, отиди там! Той управлява 

дейността на вярващите, Той е Босът тук, на земята, Той е Шефът, Господарят. Да! Хора, искам да 

чуете това! Учудващо е, че Святият Дух е Този, Когото сте познавали през всичките тези години.  

Никога не сте виждали Исус, никога не сте чували Исус. Чували сте Духът. Били сте в 

контакт с Духа Му. Колко са Го усетили днес? Колко усетиха присъствието на Бог? Кой беше това? 

Някои от вас усетиха тръпки, други различни неща - Той е толкова близо и е толкова Реален! 

Издигнете ръцете си нагоре и Му благодарете за това, че Той е ваш Приятел, за това, че ви открива 

Исус. Той е Този, който прави Исус толкова Реален. Той е Този, Който прави Исус толкова Реален. 

Толкова е Славен Духът на това място! Това е Святият Дух. Знаете ли, много хора бяха изцелени, 

докато говорех. Това се случи миналата неделя, сега също. Искам всеки човек, който усети 

изцелителното докосване на Бог докато говорех да стане! Моля, станете! Точно така. Някои 

усетиха как мина топлина през цялото им тяло, изтръпване, станете! Моля ви, елате бързо тук.  

Ако Духът на Бог, Който присъстваше в Християнски Център Орландо по време на тази 

проповед, служи и на вас сега, позволете Му да ви спаси, да ви изцели и да ви изпълни. Той ще 

отговори на всеки съкрушен и каещ се дух. Няма значение какъв е грехът ви и колко безпомощни се 

чувствате. Ако отворите сърцето си към Него, пишете ни и ни позволете да знаем за това. 
 

ІІІ част 

Вдигнете си ръцете с мен: Вдъхни върху нас отново, Святи Душе. Още един Дъх, моля. Моля 

Те за още едно докосване. Изпълни хората Си отново! Изпълни хората Си с прясно присъствие, в 

Името на Исус. Нека да застанем тихи. Кажете Му най-дълбоките желания на сърцето си. Дай им 

ги! Дай им ги, в Името на Исус. Да, Господи, Амин. Можете да седнете. Благодаря ви! Искам днес 
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да влезем в Словото максимално бързо. Искам толкова много да ви кажа. Толкова много имам да 

ви покажа в Божието Слово. Толкова се радвам, че сме в Господния Дом! Обърнете с мен на 

Езекил 36:27, прочети го Фред: И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в 

повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги извършвате. Когато Святият Дух влезе в нашия 

живот, изведнъж ние не трябва да се бием вече, за да се случват нещата. Светии, вие се борите да 

пазите Божиите заповеди. Имам новини за вас днес. Вие не можете да го направите сами! Искам да 

вдигнете ръцете си и да кажете след мен: Святи Душе, бъди моят Учител тази сутрин, в Името 

на Исус. Говорим за Святия Дух, и ви бях казал, че тази сутрин ще завърша тази серия, но честно 

казано, Той не ми позволява - Той няма да ми позволи. Аз мисля, че вие, хора, сте се молили: 

Господи, нека да продължава. Колко са се молили за това нещо? Това е, защото сте гладни. Езекил 

36:27 казва: И ще вложа Духа Си вътре във вас, и тогава ще ви направя да ходите в пътищата 

Ми. Как съм се борил като млад християнин да живея християнския живот! Как съм се борил да 

обичам Господ! Как съм се борил с всичко, което е вътре в мен! И тогава, един ден открих 

простотата на християнския живот. Това, което открих е, че простотата на християнския живот, се 

намира в Святия Дух. Повечето от спасените хора днес живеят без въобще да са получили това, 

което Бог има за тях. Денят ще дойде - аз ще се моля това да не се случи на вас, но мнозина ще 

застанат пред Господ и ще видят колко много са пропуснали - колко още Той е имал за тях. Но ние 

не можем да открием повечето, докато не открием Третата Личност на Божеството - Този, който 

прави нещата да станат, да бъдат приети от нас. Езекил 39:29 казва: И няма вече да скрия лицето 

Си от тях, защото излях Духа си върху Израилевия дом, казва Господ Йехова.  

Библията казва, че веднага след като Духът стане част от вашия живот, Бог повече няма да 

скрие Лицето Си от вас. Това означава, че когато Святият Дух не е в живота на някой, Божието Лице 

не гледа към живота на този човек. Нито Божието Лице свети над този човек. Колко от вас искат да 

бъдете угодни на Бог? Тогава приемете Духа Му! Бъдете изпълнени с Духа Му!  

Искам да ви покажа тази сутрин уникалната връзка, която апостолите имаха със Святия 

Дух, но преди да направя това, нека да обърнем на ІІ Коринтяни 13 глава. И аз се моля за теб, 

скъпи пастир, който гледаш по телевизията, докато ние говорим за Святия Дух - това, което говоря 

толкова да направи ефективно твоето проповядване, че никога повече да не проповядваш 

проповеди, които да удрят хората, и да носиш живот вместо смърт. Слава на Бог, че има много 

чудесни пастири, които са живи, но съм чувал и някои много скучни, досадни послания. Чувал съм 

проповедници, които не са проповедници, те трябва да спрат да проповядват и да продават 

сладолед примерно, или пица, или нещо такова. Не мога да разбера как е възможно човек да 

проповядва Евангелието на Живота и да носи смърт на хората. Не съм го разбрал това все още. Как 

е възможно? Как човек, който се нарича проповедник, може да носи смърт? Колко от вас са били 

на някое място, където сте си извадили лист и химикал и се опитвате да записвате и не можете 

въобще да разберете за какво става дума в проповедта? Святият Дух там ли е? Не е. Виждате ли, 

хората са гладни за реалността на Духа. Всеки на това място знае, че вие сте новородени. Колко от 

вас не се съмняват, че сте спасени? Искам да ви попитам нещо. Брат Джим, подай ми този 

микрофон тук. Искам да ви задам някои въпроси. Първо искам да ви попитам как знаете, че сте 

спасени? Имам предвид, Бог не ви е изговорил от Небето, да ви каже, че сте спасени. Не сте видели 

ангел, но знаете. Знаете го толкова добре, че бихте умрели за това и няма да се откажете от това, 

което имате и знаете. Питах ви миналата седмица, и сега пак ви питам: Как знаете? Как става така, 

че ние знаем нещо, което не сме видели? Но го знаем. Знаете го толкова добре, че никой не може 

да го изкара от вас. Кой ви го е казал? Кой ви го е казал? Казах: Кой ви го е казал? Ето колко ясно 

Той говори! Ето колко високо Той говори! Никой от нас не е виждал Исус в плът. Никой не Го е 

виждал. Той е седнал от дясната страна на Отец. Той е там от 2000 години. Той не е мръднал от 

там, от Този Трон. Единственият път, когато виждаме Той да е мръднал в Библията е когато 

Стефан беше убиван, защото по всяко друго време Той беше седнал, а сега беше станал. Ще кажеш: 

Да, ама, аз съм виждал Господ във видение, и видях Бог. Не се опитвам да разделя нищо тук, искам 

да ви покажа нещо. Казвате, че сте виждали Господ. Аз също Го видях, когато бях на 11 години, 

имах видение.Когато Уили се спаси, това е факт, Уили се спаси, докато лежеше на кушетката в 

нашия стар апартамент в Канада. Живеехме там в един апартамент, и той лежеше на тази кушетка, 

и когато повтори Господната молитва за покаяние, аз видях едно лице на Исус над неговото.  
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Спомняш ли си го това? Има времена, когато в ума си вие виждате ясно човек с бяла роба, 

нещо такова. Има случаи, когато сте в молитва и изведнъж като светкавица нещо минава и вие 

знаете, че сте видели Исус. Никога няма да забравя, когато веднъж се молехме за един господин и 

той започна да вибрира - беше на смъртния си одър. Лежеше на леглото, умираше и когато ние 

започнахме да се молим, той започна да плаче, да се тресе и да трепери, и после каза: Видях Го! 

Видях Го! Божието Лице се е появило пред неговите очи и той Го е видял. Но физическият Исус 

седи от дясната страна на Отец. Той беше възкресен физически, това не беше духовно възкресение, 

а физическо - Той възкръсна телесно и телесното Му тяло е на Престола в Небето, и Той е там от 

2000 години. Кой тогава са видели тези хора? Духът Му. Ако Господ се появи при вас във 

физическа форма, както на апостолите след като Той беше възкресен, Той каза: Елате и Ме 

докоснете, Аз Съм плът и кръв. Духът няма плът и кости. Елате и Ме докоснете. Нали така 

го направи? Ние сме Го виждали. Всеки ден някой описва как е видял Бог. Вие сте Го видели във 

въображението си, в сърцето си, в емоциите си, Той е част от всичко, което вършите. Можете да си 

помислите и да видите Исус - не физически, не с очите си, но Той е по-реален за вас, отколкото 

физическото зрение, Той е Реален. Тогава може ли да ви попитам, какво носи тази реалност и този 

образ в ума ви? Кажете ми. Виждате ли колко ясно Святият Дух свързва Христос с нас? Колко от 

вас осъзнават, че Христос е вътре във вас? Колко от вас от деня, в който сте спасени, вие сте 

познали, че Бог живее във вас? Кой прави това послание толкова реално за вас? Ето как започваме 

като вярващи! И ако Той започва с толкова мощно послание, Той има много повече да ви даде.  

Мисля, че пропуснахте това, което казах сега. Ако спасението започва с такава реалност, 

тогава колко повече има след това? Много повече! Сега, помислете с мен, аз също трябваше да 

размишлявам върху това много пъти преди, помислете си: Ако Святият Дух е Този, Който носи 

такава реалност на спасението, вие не можете да обясните това и как го знаете. Просто знаете, че 

знаете, че знаете, че знаете, че сте спасени. Духът на Господ е Този, Който влиза вътре във вас и 

слага това послание в кръвта ви. Имам предвид: това не е в ума ви, това е в душата ви, в духа ви. 

Той е толкова част от вашия живот. И ако тази реалност е толкова силна, толкова дълбока, плътна, 

тогава колко е реален Този, който дава тази реалност? Надявам се да го схванете. Колко реален 

трябва да е Посланика, ако посланието Му е толкова реално? Колко реален трябва да е Той, ако 

посланието, което освобождава влиза във вашата душа? Ако това, което Той говори, влиза толкова 

дълбоко в мен, а аз бих умрял за това, което знам вътре в мен, то колко Реален тогава трябва да е 

Той като Личност? Колко от вас започват да схващат това, което се опитвам да ви кажа? Вдигнете 

си ръцете. Святият Дух беше толкова реален за учениците! Толкова реален! Те въобще не се 

движеха без Него, не говореха без Него, не проповядваха без Него, не пееха без Него, не ходеха без 

Него. Нямаше нищо, което да правеха без Него! Светии на Бог, това послание може да промени 

живота ви! Обърнете с мен на Деяния 1 глава. Но първо искам да ви кажа това: Ние сме били 

раздвижвани от Божия Дух в тази църква и през последните 3-4 седмици сме се запознали със 

Святия Дух. Аз вярвам, че идващите дни ще бъдат доста тежки и че днес се нуждаем от Духа 

повече от всякога. Добре, искам да попитам този човек тук. През последните няколко седмици 

какво е направило посланието за теб? Ами, заведе ме по-близо до Святия Дух. Как разбра това?  

Имам предвид, какво се случи? Можеш ли да ми дадеш нещо като описание? Преди ти да 

проповядваш за това, аз не Го познавах като Личност, само като нещо духовно, но след като 

започна да проповядваш, тази Личност стана Реална за мен. И молила ли си Го да ти помага да се 

молиш и да ходиш в Словото? Да. Той започна да ми припомня стиховете и да ми ги обяснява. 

Стиховете в Библията започнаха да идват в ума ми и аз казвах: Господи, обясни ми ги! Защото 

преди бяха просто стихове, но сега станаха реалност за мен. А колко е реално? Радвам се, че 

моето послание е докоснало някого. Брат Ричард, какво е направило посланието за теб? Пасторе, 

това ме е раздвижило да търся Бог по нов начин, да търся Лицето на Бог. Сега, разберете нещо!  

Ние говорим за Личност. Той не е Източникът, Той е Помощникът ни, Който ни води до 

Източника. Сега, нека да започнем да виждаме Неговото отношение с апостолите. Да отидем във ІІ 

Коринтяни 13:14 Благодатта на Господ Исус Христа, любовта на Бог и общението на Святия 

Дух да бъде с всички вас. Думата общение има седем значения, които ви дадох миналата неделя, 

но тази дума е уникална, защото тя означава: приятелство, интимност, партньорство. Много повече 

ви дадох миналата седмица, така че ако не сте били там, вземете си касетката. Тази уникална дума 
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общение е това, което ние ще погледнем сега през цялата книга Деяния. Ще видим какво означава 

да имаш общение със Святия Дух. Това не означава да седим в стаята си и да получаваме тръпки. 

И това не е защото Той е дошъл. Той дойде, за да ви използва, така че силата на дявола да бъде 

смазана. Той дойде, за да свидетелства за Исус, да прослави Исус, да ви доведе по-близо до Исус.  

Всеки човек, който казва: Аз познавам Святия Дух и все пак не познава Исус по-добре, е 

лъжец. Защото не можете да познавате Святия Дух, без да познавате Исус повече. Повече от Духа, 

Който сте приели - по този начин получавате и повече от Христос. Не можете да кажете: Познавам 

Святия Дух, ако Исус не е станал по-скъп за вас, защото Духът на Бог открива Исус, прославя 

Исус, свидетелства за Исус. Всеки човек, който има Святия Дух, ще бълбука, ще бъде пълен с Исус 

през целия ден. Нека да погледнем Деяния. Искам да ви накарам да направите нещо. Вземете един 

молив и си слагайте някакво означение върху всеки стих, който ви давам. Вземете си молив, не го 

записвайте на лист, а просто си вземете Библията и всеки път, когато ви покажа нещо от Словото, 

просто си сложете някакъв знак там и ще видите колко Святият Дух е вътре в Деяния, и колко 

близо е бил до апостолите. Готови ли сте за това пътешествие сега? Готови ли сте да го поемете?  

Кажете след мен: Святи Душе, аз искам същото отношение, което апостолите имаха с 

Теб, в Името на Исус. Готови ли сте наистина за такова общение? Добре, гледайте сега. Исус каза 

в Деяния 1:8 стих: Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще Ми бъдете 

свидетели. Но Той каза: Чакайте, докато Той дойде. Добре, Той дойде във 2 глава 2 стих. Сега 

започнете да слагате белезите, маркировките си по Библиите, докато ви давам тези стихове. Точно 

както беше реално идването на Исус на земята, така беше реално и идването на Святия Дух. Както 

пророците бяха пророкували за идването на Исус, така те бяха пророкували и за идването на Духа 

Му. Идването на Господ беше пророкувано чрез пророците Му и идването на Святия Дух също. 

Той дойде, Библията казва, че Той дойде с мощна сила, със звук на вятър. Когато Исус беше роден, 

Той беше роден тихо в една ясла. Когато Святият Дух дойде, Той дойде с мощно идване. Неговото 

влизане в тази планета не беше тихо, то беше мощно. Толкова мощно, че шестият стих казва, че 

когато този шум се чу, се събра една цяла навалица. Аз винаги си мислех за този шум, че се е 

появил, когато хората разпространиха тази мълва и те бяха видели, че някой говори и затова бяха 

дошли, или че някой беше изтичал и беше казал: Елате да видите тези хора как говорят. НЕ!  

Казва се, че шумът от Идването Му беше толкова силен, че буквално беше чут по целия 

Ерусалим. Нека да продължим! Това уникално идване не дойде върху храма, направен от камък, а 

дойде върху 120, които вече бяха храмът на Бог. Трябва да знаете, че когато Соломон посвети 

храма, той имаше 120 тромпетиста. Колко? Сто и двайсет, които когато започнаха да духат в 

тръбите си, Библията казва, че Славата на Бог изпълни Храма. Сто и двайсет бяха и в Горницата, и 

те чакаха, и Бог изпълни храма Си. Това 120 е число за завършване на века, на епохата на плътта и 

за започване на епохата на Духа. Виждаме това и в Битие - Ной беше в ковчега 120 години и ерата 

на плътта, или векът на плътта свърши и започна векът на Духа. Бог каза: Духът Ми няма да се 

бори постоянно с човека. Годините му са 120 - това са годините на плътта. Затова Бог имаше 120 

сега, за да освободи века на Духа. Това беше началото на века на Духа. И сега, Той дойде върху 

тези 120 и Библията казва в 15 стих: Защото тези не са пияни, както вие си мислите, понеже е 

едвам третия час. Изведнъж Той изпълни Тялото толкова много - Святият Дух изпълни телата им 

толкова много, че те не можеха да стоят. И Той взе контрол над телата ви. Хора, имам новини за 

вас. Искам да ви кажа нещо. Ако алкохолът може да контролира тялото ви, така може и Святият 

Дух. Ако алкохолът може да промени държанието, толкова повече Святият Дух би могъл да стори 

това? Колко много повече Святият Дух би могъл да контролира ума, ако алкохолът може? Затова 

се казва да не се опиваме с вино, но да се изпълваме с Духа. Той ще дойде и ще промени нашите 

емоции, нашето отношение, нашето държание. Ако алкохолът може да контролира живота ни, 

колко повече може Духът?! Той дойде върху тези хора и те станаха като пияни. Библията казва. 

Това, което се случи може би е, че хората ги видяха как говорят на езици и как се движеха насам-

натам и не можеха да се контролират, и си помислиха, че са пияни. Има радост - уникална радост, 

когато Святият Дух слезе върху вас. Сега, нещо започна да се случва. Това нещо хвана и Петър и 

той започна да проповядва, и Кой мислите, че проповядваше вместо Петър? Защото І Солунци 1:5 

казва, че нашето благовестие дойде между вас в Святия Дух. Така че, Евангелието е проповядвано 
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от Духа. Библията казва, че Господ работеше с тях. Петър започна да проповядва уникално 

послание и Кой мислите, че му даде думите? Кой му даде това послание? Точно така. Духът!  

Вижте какво се случи по-нататък. Погледнете Деяния 3:4! Един човек, който беше болен, 

куц, сакат от рождението си, седеше при така наречените Красни врати на Храма. Погледнете 4-я 

стих, прочетете го високо: А Петър с Йоан се взря в него и каза: Погледни ни! Светии, нека да го 

прочетем отново: А Петър с Йоан се взря в него и каза. Това е уникално! Ще кажеш: Защо?  

Когато човек е напълно предаден на Духа, буквално Духът гледа през очите му. Колко 

от вас са виждали демони в очите на хората - на обладаните хора? Ако демоните могат така да 

контролират човека, че да можете да видите демона през очите на човека, колко повече може 

Святият Дух? Вашите очи могат да бъдат Неговите очи! И когато хората гледат към вас, ще кажат: 

Има Някой вътре. И Този Някой не носи страх чрез очите ви, а носи Любов. Но има още нещо за 

този стих. Пише, че Петър каза: Погледни ни! И очите му бяха какви? Очите му бяха какви? Той 

не си играеше просто - имаше смелост в очите му - поглед на Авторитет, Който беше носен от 

Духът. Погледни ни! Човекът погледна и внимаваше на тях, беше напълно превзет от погледа на 

апостола. И тогава Петър проговори... Имал съм случаи в събранието на Кетрин, където изведнъж 

лицето й е ставало като на лъв. Авторитет слизаше върху тази жена. Нейното тяло беше толкова 

крехко, че можеше да си сложите ръцете около кръста й, но изведнъж нещо идваше върху нея и тя 

изглеждаше като гигант, и говореше с такъв Авторитет! Веднъж една жена дойде и не знам какво 

направи Кетрин, но като я погледна - казвам ви истината - само веднъж в живота си аз съм влизал 

през стъкло, всъщност минах през една врата, но не знаех, че има стъклена врата там, и знаете ли, 

когато попаднете на такова нещо и се ударите. Това ми се случи веднъж и се моля повече да не ми 

се случва. Като се удариш, отскачаш назад. Изглежда, че около Кетрин имаше точно такава стена. 

Когато тази жена се затича срещу нея, тя се удари, лицето й стана вцепенено и тялото й отскочи 

във въздуха около три метра и падна някъде. И никога няма да забравя Кетрин. Тя си вдигна тогава 

главата и очите й бяха огън. Никога няма да го забравя! Бяха пълни със славата на Бог. И всеки 

път, когато чета тази случка в Деяния и когато прочитам думите на Петър: Погледни ни, аз си 

мисля за Кетрин. Защото имаше огън в лицата на Петър и Йоан, и човекът се стресна, и Петър каза: 

Сребро и злато нямам, обаче ставай! И когато очите ви имат такъв огън, вие сте изпълнени с 

Духа и преливате. Сега, когато гледате човек, обладан от демони, като видите демоните в очите му, 

вие знаете, че човекът е наистина обладан. Има много тежки обладавания. Колко от вас разбират 

това? Святият Дух не обладава по този начин, Той изпълва. Но Той изпълва до такова преливане, 

че това може да се покаже през очите ви. Колко искат това нещо да се случи с вас? Добре. 

Нека да продължим да четем, за да видим какво стана. Деяния 4:8, това изпълване, това 

общение беше толкова велико в живота на Петър: Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, и 

забележете, всеки път, когато Библията казва изпълнен със Святия Дух, това е ново изпълване. 

Чухте ли ме? Не се говори за някое минало изпълване. Всеки път, когато се говори за изпълване, то 

е ново. Стефан беше изпълнен наново. Означава ново изпълване. Това не означава, че те бяха 

изпълнени вчера. Означава изпълнен в момента. Петър, изпълнен с Духа, каза: Началници 

народни и старейшини, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен 

човек. Това, което се случи тогава е, че Петър беше толкова изпълнен с Духа, че той взе власт над 

лидерите в Ерусалим. Хора, осъзнавате ли, че може да достигнете до това място - да можете да 

бъдете толкова изпълнени с Духа, толкова да сте в общение със Святия Дух, че буквално можете да 

говорите на лидери на нации и не да гледате нагоре, а надолу към тях?! Когато станете толкова 

изпълнени с Духа, вие ставате толкава смели, че когато се срещате с Рейгън, вие не се страхувате 

от него, а той трябва да се страхува от вас. Затова се говори. Хора, Петър се изправи срещу 

правителството в Израел и по много начини той се конфронтираше с тях, говореше им смело, не: 

О-о, ами…, а имаше сила. Изпълването и общението с Духа ни дава такава смелост, че нищо не 

може да ни спре. Толкова велико беше общението на Петър със Святия Дух, че в Деяния 5:3, 

погледнете го - той стана срещу Ананий и му каза: Защо сатана изпълни сърцето ти, та да 

излъжеш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Докато стоеше непродадена, не 

беше ли си твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоята власт? Защо си 

намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бог! Той нарече Святият Дух Бог. 

И Анания като чу тези думи, падна и издъхна и голям страх обзе всички, които чуха това. 
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Светии, има място, където общението с Духа е толкова реално, толкова дълбоко, толкова 

велико, че буквално можете да стоите, и когато усещате, че Той е бил наранен, да говорите за Него, 

и Той ще изпълни това, което сте казали. Идва денят, когато точно в тази църква и в събранията 

около Америка, хора, които са били в такова общение с Духа... Ние не само довеждаме изцеление 

за болните, но довеждаме и смърт за тези, които се борят срещу Святия Дух. Ще кажеш: Къде е 

това в Библията? Точно тук е едното място и много други места има. Елисей каза на Гиезий: Защо 

трябваше да излъжеш сириеца Нееман? Тогава проказата се лепна върху него. Думите на Петър 

бяха, които освободиха съдът на Бог върху Анания. Исус каза нещо много силно един ден. Той 

каза: Чиито грехове вие простите. Слушате ли ме? Той не говореше просто на всеки християнин.  

Исус току-що им беше казал: Вие ще приемете сила, давам ви силата и чиито грехове 

простите, и чиито не простите. Има място, където човек ще ходи толкова близко с Бог, че 

буквално може да донася благословението и да сваля съдът. Хората бяха толкова изпълнени в 

Деяния 5:32: И ние сме свидетели на Него за тези неща, така както и Святия Дух, Когото Бог 

даде на онези, които Му се покоряват. Той беше толкова близко до Духа, че каза: Ние сме 

Негови свидетели и също така е и Святият Дух. Той беше толкова близко с тях. Обърнете на 

Деяния 7:51 Стефан, изпълнен със Святия Дух, каза: Вие, коравовратни и с необрязано сърце и 

уши, вие всякога се противите на Святия Дух. Както правеха бащите ви, така правите и вие. 

Защо той каза това? Защото беше толкова близко до Духа! Той стана и каза: Как смеете да се 

съпротивлявате, както и вашите бащи го правеха?! Деяния 7:55 А Стефан, бидейки пълен със 

Святия Дух, погледна на Небето и видя Божията Слава и Исус, стоящ отдясно на Бог.  

Присъствието на Бог беше толкова богато, че той погледна нагоре и видя Божията Слава. 

Има място във вашето общение, където помазанието ще е толкова дълбоко върху вас и 

присъствието на Бог толкова близко, толкова интимни ще бъдете със Святия Дух, че ще можете да 

погледнете нагоре и във видение да видите Бог. Стефан беше толкова близко до Духа, че дори 

имаше емоциите на Духа, когато каза: Не им считай този грях! Това е невъзможно да се каже, 

когато хвърлят камъни върху вас. Нека да видя колко от вас, когато ви замерят с камъни, ще 

кажете това? Ще кажете: Господи, убий ги, унищожи ги, съди ги! Но Стефан каза: Не им считай 

този грях! Това е Святият Дух в него. Какво уникално общение имаше той с Духа, за да каже това! 

Нека продължаваме да обръщаме, Деяния 8:29. Наслаждавате ли се? Погледнете 29 стих, 

колко реален беше Святия Дух в техния живот! Няма да ви дам всичко, но искам да ви дам само 

най-важните неща. Прескачам някои стихове, но се опитвам да ви кажа колко важен е бил Святия 

Дух в техния живот, 29 стих: А Духът каза на Филип Кой го каза на Филип? Приближи се и 

придружи тази колесница и Филип не просто вървеше, а се завтече. Вижте сега 4 стих на 9 глава: 

Апостол Павел Го срещна по пътя за Дамаск и падна на земята и чу глас, който му каза: Савле, 

Савле, защо Ме гониш? В шести стих какво стана? И той какво направи? Силата на Святия Дух 

беше върху него и той трепереше. Той се срещна със Святия Дух по пътя за Дамаск. Изправи се 

лице в лице със Силата на Бог. Колко от вас сте треперили така? Цялото ви тяло? Това е силата на 

Духа във вас. Погледнете 31 стих на 9 глава! Учениците бяха толкова близко до Него, толкова 

близко! И толкова се бяха запознали с Него, че се казва: И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария 

църквата имаше мир и се назидаваше и като ходеше в страх от Господа и в утехата на 

Светия Дух, се умножаваше. Хора, има място, където Духът трябва да стане толкова Реален за 

вас, че Той ще дойде за цялата църква. Той е Този, Който прави тази болка, която чувствате да се 

махне - Той е Този, който я маха и дори да не я усещате вече, Той е Този, Който премахва скръбта 

ви. Погледнете колко беше включен Той в живота на Петър. Деяния 10:19, прочетете го с мен: 

Докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза: Ето, трима човека те 

търсят, стани, слез и иди с тях и никак не се съмнявай, защото Аз Съм ги изпратил. Моля 

повторете последното: Защото Аз Съм ги изпратил. Отново: Защото Аз Съм ги изпратил.  

Сега нека да ви покажа нещо. Преди това четем, че ангелът каза на Корнилий: Господ ме е 

изпратил, Бог видя твоите молитви, твоите давания, така че иди и прати да извикат Петър. 

Господ беше пратил ангела. Святият Дух каза: Аз Съм го изпратил. Така че Кого слушаше ангела? 

Кой беше пратил ангела? Точно така. Хора, колко от вас виждат това в нова светлина? Кажете 

Амин. Той каза: Аз Съм го изпратил. Той е Духът, Който работи на земята. Хора, всичко, което 

става тук на земята, Кой го прави? Получихте го! Нека да продължим 44 стих на 10 глава: Докато 
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Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които чуха словото. Чуха 

какво? Колко от вас искат Святият Дух да слезе върху вас? Ами, тогава чуйте Словото. Деяния 

11:28, толкова беше близо Духът в ранната църква, че Той дори откриваше бъдещето: И един от 

които на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че щеше да настане голям глад по цялата 

вселена; какъвто и настана в дните на Клавдия. Толкова беше близо Духа в техния всекидневен 

живот, че Той им откри глад, който щеше да дойде и ги осигури с храна предварително. Слушате 

ли ме? Колко от вас искат да живеят този вид живот, където Бог ще показва на църквата Си какво 

ще се случи предварително - неща, които ще се случат на земята? Нека да продължим! 

Деяния 13:2 Като служеха на Господ и постеха, Святият Дух каза: Отделете Ми 

Варнава и Савла за работата, на която Съм ги призовал. Кой ги е призовал? Кой призовава в 

служение? Аз си мислех, че е Бог Отец. Бог Отец даде работата на Кой? Получихте го. Сега нека да 

видим 4 стих. Четете с мен първата част: И така те, изпратени от Святия Дух. Кой мислите, че 

ви е изпратил в Орландо? Мога ли да ви попитам Кой ви е изпратил в тази църква? О, значи Го 

познавате вече? Подчинили сте Му се. Сега, вижте! Какво още? Девети стих. Четете с мен 9-ти 

стих: Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него. Ето, 

още един поглед: И каза: О, ти пълен с всякакви лукавщини и с всякакво коварство, сине 

дяволски, враже на всичко, което е право, няма ли да престанеш да извращаваш правите 

пътища на Господа? И сега, ето, Господната ръка е върху тебе и ти ще ослепееш.  

Осъзнавате ли какво Бог ни показва? Да видим Деяния 13:52 А учениците се изпълниха с 

радост и със Святия Дух. Той е навсякъде по Словото. Деяния 15:28, почти свършваме. Те 

пишеха писмо, вземаха решение. Кой го написа? Кой взе решението? Защото се видя добре на 

Святия Дух и на нас да не ви се налага никоя друга тегота, освен тези необходими неща. Той 

беше толкова свързан с живота им! Прочетете шести стих на 16 глава, високо: И апостолите 

преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им се забрани от Святия Дух да 

проповядват Словото в Азия. Учудващо е как Святият Дух им забрани. Защо? Защото Азия все 

още не беше готова за Евангелието.  

Хора, как ние жадуваме и гладуваме за Бог - да бъдем водени от Него, да се свържем и да се 

запознаем с Него! Исус беше роден от Духа, беше помазан от Духа, получи пълнотата на Духа, 

беше воден от Духа, беше учен от Духа, гонеше демони чрез Духа, изцеляваше чрез Духа, беше 

възкресен от Духа, даде заповеди чрез Духа, изпълни ни със сила и управлява църквата Си чрез 

Духа. И ако Исус се нуждаеше от Него, колко повече ние? Вдигнете си ръцете с мен. 

 

 

* * * 
 

Официален сайт на служение Бени Хин: http://www.bennyhinn.org.  

Проповедите се разпространяват безплатно отпечатани и в mp3-формат.  

За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11.  
 

Електронно ги има тук: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html и тук: http://www.gracebg.org/. 

 

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

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

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

Скъпи братя и сестри, ако двама от нас се съгласят за нещо, Бог ще ни го даде, заради 

обещанието Си, което ни е дал в Матей 18:19, затова нека се молим заедно: Татко Небесен, дай 

ни една вяра - Твоята, едно сърце - Твоето, една цел - Твоята. Ела, Исусе, царувай над нас! 

Изпълни ни с Твоя Дух! Издигни работници на нивата Си, Господи! Издигни молитвени воини! 

Прослави името Си мощно в България! Посвещаваме себе си на Теб отново, Татко. Вземи всичко, 

което сме! Приеми сърцата ни, живота ни, телата ни в жертва жива, свята и благоугодна и 

използвай всеки от нас за Твоя слава! Излей Духа Си над България и дари ни съживление, в името 

на Исус! И, Святи Отче, молим Те, започни от днес, и започни от мен! Алилуя! Амин. 
 

Мир, милост и любов нека се умножават на твоя дом, твоята църква и твоя град! 

http://www.bennyhinn.org/
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