
Тайната на Божията сила 
 

пастор Бени Хин 
І част 

Вземете си Библиите. Чувствам помазанието върху мен. Чувствам Божието помазание и 

искам да се слея с Бог. Колко от вас искат същото? Алелуя! Първо Коринтяни 1 глава. Бог промени 

посланието ми от по-рано. Той е Шефът, не аз, и аз се радвам. Казах Той е Шефът и аз се радвам!  

Колко от вас, хора, са гладни за истинско движение на Бог във вашия живот? Колко се 

измориха от фалшивите неща? Колко се измориха само от тръпките и преживяванията на 

тръпките? Колко искат помазанието на Бог тежко върху вас? Колко искат да ходят в това 

помазание? Колко искат то да потече от вашия живот? Колко вече са изморени от традиции и 

искат истинското нещо? Колко вече са изморени от формализъм и искат Божията Слава?  

Днес е денят, в който ще видим това, което пророците са изговаряли толкова много 

години. Някои от вас са познавали славата на Бог, докато са пораствали, и ви казвам, сега ще 

дойде десет пъти по-силно, с десет пъти по-голяма слава, и това ще удари, така че, пригответе се!  

И сега, Божии хора, в І Коринтяни 1 глава, т. е. ІІ Коринтяни 1 глава. Първо ли казах? Ще 

кажеш: Какво става, Бени Хин? Изпява: Нещо добро ще се случи с теб! Сега съм на планината, 

знаеш ли защо? Защото виждаме това, за което сме се молили толкова дълго време. Вчерашното 

молитвено събрание беше толкова експлозивно! Божията сила удари това място. И, хора, знаете 

ли защо съм толкова развълнуван? Поради това, което усещам в духа си. Усещам нещо вътре в 

духа ми. Бременен съм с нещо. Вие, стари петдесятници, мислите си, че сте видели Великата 

сила на Бог? Пригответе се! Това, което сте видели не е нищо в сравнение с това, което идва.  

Няма да бъде вече само тръпки в пръстите ви, ще бъде река върху целия ви живот! 

Библията казва във ІІ Коринтяни 1:21 А Този, който ни утвърждава заедно с вас в Христос и 

който ни е помазал, е Бог. Има помазание върху всеки един от нас. Библията казва: Този, който 

ни е помазал, е Бог! Аз не съм задоволен с малки капки от Божието помазание върху живота ми.  

Аз искам реката на помазанието да потече по целия мен, върху мен. Не съм задоволен 

водите на Святия Дух да достигат само до глезените ми, искам водите Му напълно да ме заливат 

и дори да минават над мен, и аз да плувам в тях. Хора, издигнете ръцете си и кажете: В Името на 

Исус, аз ще полагам ръце на болните и те ще оздравяват. Бог е помазал ръцете ми да ги полагам 

на болните. Бог ми е проговорил и това ще стане. В последните дни Бог каза: Аз ще излея Духа 

Си върху всяка плът. Това означава: И върху мен. Вашите дъщери и синове ще пророкуват. Това 

значи: Моите деца. Значи моите братя, моите сестри ще видят това да се случва! Хора, Божият 

огън тази сутрин ще слезе върху ръцете ви. Казвам ви пророчески, Божият огън ще слезе върху 

ръцете ви. Мисис Бромбак, четох книгата на твоя съпруг. Това е уникална, чудесна книга, първата 

книга, която петдесятното движение въобще е писало правилно за силата на Бог. Какъв мощен 

човек! Вие видяхте силата на Бог, сигурен съм. Това, което тази жена е видяла и което мъжът й е 

видял, това ще се върне хилядократно и ние няма да бъдем задоволени само с едно събрание, с 

малко тръпки по него. Искаме да продължим с месеци, и с месеци, и с месеци. И тогава да влезем 

в църквата и да не трябва да стоим един час, за да усетим нещо, но още когато влезем вътре, ще 

усещаме славата на Бог. Бог е готов за това! И причината защо това нещо още не е дошло, е 

защото ние сме били мързеливи, защото сме стояли в ума си. Вие, хора, на горния етаж, вие, 

хора, мъже, жени, отгоре на балкона, когато тази слава удари, ще удари първо горния етаж. 

Алелуя! И тогава ще премине през цялата зала. Всеки път, когато виждам Бог да се движи, винаги 

идва през задната врата. Така че, от сега нататък, започвайте да сядате първо на горния етаж и от 

там нататък запълвайте залата. В Колумбия и на други места стана същото нещо. Всеки път, 

когато съм виждал Славата да влиза, винаги Бог влиза през задната врата. Ще кажеш: Защо не 

влезе през предната? Не знам, аз не съм Бог, а Той е! Отворете на Числа 11 глава. Благодаря Ти, 

Исусе! И хората се пръскаха наоколо и я събираха, мелеха я в мелници, или я чукаха в кутии, 

и варяха я в гърнета, и правеха пити от нея. А вкусът й беше като на пити, пържени в  

масло. Когато те ядоха манната, тя имаше вкус на масло, на помазание. Хора, Словото на Бог е 

това, което донася помазанието във вашия живот. Не бъдете учудени от това. Докато говоря тази 

сутрин, Славата ще удари. Не се учудвайте на това, което стана. Ще кажеш: Бени Хин, ти се 

майтапиш. Не! Не се майтапя! Чувстват го дори костите ми. Вярвате ли, че Бог ми говори? Ще 



 

“Тайната на Божията сила”, Бени Хин   Разпространява се безплатно. 2 

ви кажа точно сега: Славата на Бог ще ви удари точно преди Коледа и не говорим за някакви 

тръпки. Когато казвам Славата на Бог, имам предвид хора спасявани, тела изцелявани. Славата 

ще удари изведнъж. И точно както Библията казва, Словото на Бог ще бъде изпълнено с масло. 

Идва такова помазание! В момента, в който Го чуете, ще бъде както масло, както манната. 

Отворете на ІІІ Царе 19 глава. Искам да ви покажа много неща тази сутрин. Кога идва това масло, 

това олио? Кога приемаме помазанието? Какво трябва да направим, за да го получим? Какво 

трябва да направим, за да се приготвим? Какво трябва аз да направя, и вие да направите, и всички 

ние да направим? ІІІ Царе 19:19 И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисей, Сафатовия 

син, който ореше. Когато Илия намери Елисей, той ореше. Молеше се! С дванайсет двойки волове 

пред себе си и сам беше с дванадесетата. Илия мина към него и хвърли кожуха си върху него.  

Хора, ако вие орете, Бог ще хвърли мантията Си. Той ореше! Илия дойде и хвърли 

мантията си, кожуха си върху него. Колко от вас искат Божия кожух на помазание върху вас? По-

добре да орете! Докато Елисей ореше, Илия мина покрай него и хвърли кожуха си върху него. Аз 

искам това помазание, а вие? Така че, орете! Отворете на Осия 10:12, казва се: Посейте за себе 

си по правда, пожънете в милост, разработете престоялата си земя. Разработете, или 

разчупете престоялата си земя. Започнете да се молите и разбийте това робство, защото е време 

да потърсите Господ. Защо? Докато дойде и ви научи на правда, докато излее правдата от Небето.  

Сега вижте Амос 9:13. Показах ви го миналата седмица, но е толкова мощно! Ето идват 

дни, казва Бог, когато орачът ще стигне жътваря и линотъпкачът сеяча, и от планините 

ще капе мъст и всички хълмове ще се стопят. Денят ще дойде, светии, когато човекът, който 

свърши да сее, този, който върви зад него, ще жъне веднага. Велико съживление ще настане.  

Обърнете бързо на Исая 21 глава, след това ще вляза в посланието си. Исая 21:5 казва: 

Пригответе трапезата! Тоест: Вземете Словото! Поставете стражата! С други думи: Молете 

се! Яжте и пийте! Тоест, приложете Словото в живота си! След това: Станете, военачалници 

и излъсквайте в нашите Библии, а в техните помажете щитове! За какво се говори тук? Ще ви 

кажа. Казва се 1) Пригответе трапезата, или: Вземете Словото на Бог; 2) Бдете, т. е. молете се; 3) 

Яжте и пийте, с други думи: Приложете Словото в живота си! Бъдете кръстени в Духа! След това 

се казва: Станете и излъскайте, или помажете щитовете си, т. е. живота ви на вяра ще бъде 

зареден с Божията сила. На много хора животът им не е зареден с нищо.  

Сега нека да вляза в посланието си. Деяния 2:1 Като дойде денят на Петдесятница, те 

всички бяха на едно място. Петдесятница винаги е време за жътва на евреина, а също и на нас. 

И изведнъж, внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър. Първият знак, 

първото знамение, първото проявление, първото нещо на Бог, което Той винаги върши в новото 

движение, е прясно помазание на Неговия Вятър. Нека да говоря малко за Този Вятър. Отворете 

на Йов 37 глава, брат Фред ще ни го прочете. Има нещо необичайно за вятъра, когато става дума 

за Духа на Господ… Шерил, остани с мен, нещо става тук. Този вятър! Някой ме попита: Бени 

Хин, някога виждал ли си Святия Дух? Казах: Не. Нека и теб да те питам нещо: Ти някога виждал 

ли си болката? Но си я почувствал, нали? Аз не съм виждал Святия Дух, но съм Го усетил. Това е 

като вятъра, не можеш да Го видиш, не можеш да се скриеш от Него, не можеш да избягаш, не 

можеш да се биеш с Него. Всичко, което трябва да направиш, е да разпънеш крилете си и да литнеш.  

Бог казва нещо в Йов 37 за този вятър. Усещам нещо вече да става тук. Колко от вас 

усещат нещо в духа си сега? Йов 37:21 И сега човеците не могат да погледнат на светлината, 

когато блести на небето, но вятърът подминава и го е очистил. Нека този Вятър да мине 

през нашия живот! Вятърът! Това скъпо помазание! Святи Душе, ние се нуждаем от Твоето 

прясно присъствие. Ние се нуждаем от пресния Ти дъх. Ние сме дали на тези хора много храна, 

но аз се моля тази сутрин, доведи старовременно съживление на Святия Дух в тази къща, на това 

място! Всяка млада жена и всеки млад мъж, нека те да познаят Твоята сила, в Името на Исус... 

Усещам помазанието. Обърнете на Езекил 47 глава. Сюзан, моли се, скъпа. Моли се за 

мен! Нещо става с мен сега... Езекил 47:1 Тогава ме върна при вратата на дома и ето, вода 

извираше изпод прага на дома към изток. Водата излизаше от храма, както излиза от дома на 

Бог. Езекил 47:3 И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, 

премери хиляда лакти, и ме преведе през водата, и водата беше до глезените. Водата, която 

излезе от светилището. Водите на Святия Дух ще излязат от Божията къща, пригответе се! 

Библията казва, че когато той премери водата, тя стигаше до глезените. Това говори за нашето 
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ходене в Христос Исус. Четвърти стих: Отново премери хиляда и ме преведе през водата, и 

водата беше до колене. Водата, която излизаше от храма започна да се увеличава. Коленете 

говорят за молитвения ми живот. Хора, осъзнавате ли, че докато аз ходя в Исус, водата ще 

докосне глезените ми, докато се моля, коленете ми. Но гледайте сега: Пак премери хиляда и ме 

преведе, и водата беше до кръста. Кръстът говори за сила. Бъдете здрави, силни в Господ и в 

силата на Неговото могъщество! Водите излизаха от църквата, от дома на Бог, от Храма, 

започнаха да докосват живота на хората, ходенето им, молитвения им живот, силата им, започнаха 

да ги правят силни. Чувствам помазанието тук. След това измери още хиляда, и беше станала 

река, през която не можех да премина, защото водата се беше издигнала и беше станала 

вода за плуване, река непроходима. О, хора от Християнски център Орландо!  

Водата на Духа ще излезе от това място, ще докосне ходенето ви в Христос, молитвата ви 

в Христос, слабостта ви ще стане сила и ще има толкова огромно изливане, че вие ще можете да 

плувате в нея най-накрая. И когато тази вода започне да се излива, вижте какво става! Библията 

казва, 8 стих: Тогава ми каза: Тази вода изтича откъм източната страна, излиза в полето и 

се влива в морето. С други думи, в човечеството. Винаги, морето символизира хората, народите.  

И когато се излее в морето, водата му ще се изцели. Водите излязоха от Божия дом и 

изцелиха човечеството. Девети стих: И всяко одушевено, с което морето изобилства, ще 

живее на всички места, където би отишла тази пълноводна река. И там ще има твърде 

голямо множество риба, по причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са я 

изцелили. Когато тази вода излезе, хората ще бъдат изцелени, те ще бъдат освободени и всичко 

ще живее, когато реката дойде. Къде са тези води, които трябва да излязат от Божиите хора?  

Погледнете 28 глава на Йов бързо, ако можете. Брус, моля те, ела на пианото, нещо става 

тук. Дали го усещате, или не, аз усещам нещо върху целия мен. Йов 28:10... Ние сме преживявали 

славата на Бог на това място. Имали сме много победа, много войнствена сила, но сме толкова 

гладни да бъдем използвани от Теб! Господи, тези хора са гладни за Теб! Тези майка и татко са 

гладни да видят децата си новородени. Тези жени са уморени вече да виждат съпрузите си да 

проклинат. Донеси прясно помазание! Не спирай да свириш на това пиано, Брус. Десети стих: 

Той разсича проломи между скалите, разсича реки. Той разсича реки. Реката на Бог излиза от 

скалата и Той разсича проломи между скалите. Ние сме живи камъни - това са канарите, Божии 

хора. Той изсича реки, проломи, между тези скали. Те ще излязат. Това идва, хора, идва. Тази 

река идва. Този Вятър ще задуха. Исая 6:5 казва: Тогава казах: Горко ми, защото загинах, 

понеже съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни. Понеже очите ми 

видяха Славата, Царя, Господ на Силите. Тогава долетя при мен един от серафимите, 

който държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от Олтара. И като 

го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устата ти и беззаконието ти се отне, и 

грехът ти се омилостиви. После чух гласа на Бог. Когато Божият огън ви докосне, Той ще 

премахне беззаконието. Искам прясно помазание на Бог, пресен Дъх от Бог върху моя живот.  

Искам реката да тече. Искам Божия Огън. Нека да ви поговоря. Това ще е едно от най-

богатите неща, които сте чували. Вдигнете си ръцете високо и кажете: Скъпи Исусе, помажи 

живота ми! Използвай ме! Отмести плътта и не позволявай на греха да ме управляват! Святи 

Душе! Святи Душе, аз Те викам. Вдъхни прясно върху моя живот! Слушайте сега малко. Колко 

от вас усещат вече помазанието? Само слушайте. Татко, благодаря Ти за това, което става тук!  

Хора, когато Исус си тръгна, Той каза на учениците Си: Не можете да дойдете там, 

където Аз отивам, но чакайте в Ерусалим, докато бъдете изпълнени със сила! И преди да 

напусне, Той каза: Ще ви кажа Кого ще изпратя при вас. Вие осъзнавате, че идването на Исус на 

земята е най-великото нещо, което се е случвало на този свят. Но второто най-важно идване на 

Личност след тази на Исус, е идването на Святия Дух на тази земя. Исус каза на учениците Си: 

Чакайте в Ерусалим, докато Той дойде върху вас. Не отивайте никъде. Той ги погледна и каза:  

Вие Ме познавате, били сте с Мен, ходили сте с Мен. Перифразирам част от това, така че слушайте: 

Ще ви изпратя Един точно като Мен. Вие виждате Мен, можете да докоснете Мен, но Той ще 

живее вътре във вас и Той ще ви открие Кой Съм Аз в пълнота в живота ви. Ученици, Аз Съм 

тук, за да дам Живота Си за света, но Той ще дойде и ще открие този живот на целия свят. Ако 

сега Ме виждате и можете да Ме чувствате и пипнете, тогава светът, целият свят, цялото 

човечество ще Ме познава по-интимно, отколкото някога вие сте Ме познавали. Той ще бъде ваш 
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Утешител, Съветник, ще можете да общувате с Него, Той ще ви бъде Учител, много по-

дълбоко ще ви учи, отколкото Аз Съм ви учил, защото Аз Съм в плът и Съм ограничен, но 

когато Той дойде, Той ще ви открие цялата истина. Той ще бъде Водач. Аз Съм Пътят, но Той е 

Водачът по този Път. Хора, усещам помазанието тук. Той е Духът на Истината, никога няма 

да ви излъже - Святият Дух, Друг Утешител, Един, точно като Мен, Който говори, след като 

чуе Аз да говоря. Исус каза: Ученици, когато Аз дойдох на земята, Той беше Този, който Ме 

образува в плът и Той беше с Мен през всички тези години. Той Ми е бил Единственият 

Истински Приятел. И сега работата е свършена, и Аз трябва да се връщам. И вие сте били 

толкова верни към Мен, че Аз ще помоля Отец Той да ви Го даде на вас и когато Той дойде, Той 

ще свидетелства, Той ще ви каже всичко за Мен, няма да има нищо, което да не знаете за Мен, 

Синът на Бог. Святият Дух ще ви каже всичко. Той ще дойде и ще ви открие Мен и ще Ме 

прослави. Всичко, което трябва да направите, е да Му дадете устата си, тялото си, ума си. 

Той ще дойде да свърши цялата работа и Той търси празни съдове, празни съдове. Така че, 

изпразнете се и Той ще ви напълни. В деня на Петдесятница те седяха и не разбираха напълно 

Този, който щеше да дойде. Пророците говориха за идването на Исус, ангелите Го провъзгласиха, 

но за пророкуване идването на Святия Дух има също толкова много, колкото за пророкуване 

идването на Исус. И сега 120 човека чакаха и стояха, и не знаеха какво точно очакват. Те 

очакваха. Учителя им беше казал: Стойте там, докато Той слезе върху вас. Стояха там вече 10 

дни и всеки ден казваха: Това ли е денят? Това ли е денят? И една сутрин, в 9 часа сутринта, чуха 

шум на вятър. Те погледнаха дали буря беше ударила Ерусалим, и откриха огън в този дом, в 

който се бяха събрали, започнаха да говорят с непознати езици. От там излязоха и проповядваха 

Евангелието. И там беше жътвата... Орландо, Флорида... Я, ела тук с камерата, брат Том!  

Искам да говоря с хората: Вие, хора в Орландо, слушайте ме! Вие, които ме гледате на 55-

ти канал, и вие, служители! Вие, пастири, които ме гледате от църквата си, вие сте умрели, 

загубили сте Божието присъствие и го знаете. Помазанието е напуснало живота ви и вие се 

опитвате да го накарате да стане, но не става. Опитвате се да се разтърсите, както Самсон, но 

нищо не става. Помазанието ви е напуснало и вие го знаете! Вие го знаете, жена ви го знае, 

децата ви го знаят, всички го знаят, но идва пресен Дъх върху тези умрели кости. Ето, Словото на 

Бог за тези хора в Орландо! Тогава Той ми каза: Пророкувай за Духа! Пророкувай за Духа и кажи 

на Духа. Така казва Господ Йехова: Ела, Душе (на английски думата за вятър и дух е една и 

съща), от четирите ветрища и духни върху тези убити! Така че, аз пророкувах, както Той ми 

заповяда. Духът влезе в тях и те оживяха и се изправиха на нозете си; една твърде голяма войска!  

Вие, обезкуражени пастири, вятърът ще задуха. Вие, скъпоценни дами, които проповядвате 

Евангелието от години, Петдесятница идва и вече почти е настанала. Вдигнете си ръцете и 

благословете Бог. Не знам какво става, но всичко, което мога да ви кажа е че Святият Дух е тук. 

Това е Святият Дух, на балкона, на втория етаж, това е Святият Дух, хора. Това е Святият Дух!  

Поискайте от Него този пресен Дъх върху вашия живот. Помолете Го за пресен Дъх върху 

вашия живот. Слушайте ме! Свири нежно, Брус. Започнах тази година да уча върху изповядване, 

влязохме в доста дълбоки поучения, но Святият Дух сега иска да донесе огън на всичко това. 

Искате ли Го? Стойте само още пет минути. Казвам ви, нещо става тук. Вие сте гладни, нали? 

Колко гладни сте? Сериозно, отговорете ми. Фред, колко си гладен? Вземи микрофона и кажи 

колко си гладен. Няма описание, брат! Колко си гладна ти, госпожо? Дайте й микрофона. Говоря за 

силата на Бог, за истинското нещо. Колко си гладна? Скъпа, ти колко си гладна? Какво искаш? 

Искам силата на Бог в живота ми. Какво имаш предвид? Не мога да го обясня. Искаш истинска 

Петдесятница, нали? Да. Госпожо, пророкувам ви, че идва. Следващите няколко седмици. А ти 

какво търсиш? Старовременната Петдесятница. Това ли е всичко? Това, което направихме.  

Идва, хора, идва. Ти какво искаш? Искам да видя хората да се изцеляват и да падат под 

Силата. И нямаш нищо против да стоиш в църквата цял ден? Не. Даже бих го правила. Колко са 

изморени от традицията? Този формализъм? Колко са изморени от това как е било до сега и 

искате да бъде по-силно? Пастири от Канада, вие за какво сте гладни? За силата на Святия Дух, 

за истинското нещо. Когато бях на 14 години и бях спасен, знаех какво е това. Слава на Бог!  

Хора, нито една сила от тези, които искахте няма да дойде без Личността, която довежда 

тази сила - Святия Дух. Пресен Дъх ще дойде върху вас само, когато вие започнете да викате към 

Духа на Бог. Апостолите имаха тази сила не, защото те търсеха нещо поради закона, или защото 
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търсеха нещо по закон. Не! На тях им беше обещана Личност. Личност! Пророците говориха за 

Него, но не бяха сигурни за какво става дума. Всичко, което Господарят беше казал, беше: Един 

като Мен, който ще дойде. Него искам и аз, Този искам и аз. Святият Дух, хора, е върху целия 

мен. Сега искам всеки, който казва: Бени Хин, гладен съм да бъда изпълнен с Духа! Искам да бъда 

пълен. Ставай от мястото си и идвай тук бързо, с максимална скорост. А останалите, станете на 

краката си. Сюзан, ела тук, скъпа. Никой не искам да напуска, защото Бог ще се излее върху нас.  

За това сме гладни и това е, което сме искали. Така че, нека да не напускаме без Него. 

Нека да не напускаме без Него! Той ще дойде върху вас, върху съпруга ви, върху дома ви.  

Вдигнете си ръцете високо! Кажете: О, Душе на Бог! О, Душе на Бог, вдъхни върху мен! 

Вдъхни върху мен отново, в Името на Исус! О, Дъх на Бог, ела сега и вдъхни върху тези убити 

кости! Направи ни мощна армия, в Името на Исус!  
 

ІІ част 

Вземете Библиите си! Слава на Бог за Неговата милост, и хората да кажат Амин. 

Вярвам, че това, което днес ще проповядвам буквално ще разруши вашите хомоти чрез 

помазанието на Бог. Така че, хора на Бог, пригответе се за съживление в душите си. Вдигнете си 

ръцете и кажете: Господи, дай ми да приема богато чрез Святия Дух истина, откровение и 

помазание в живота ми, в Името на Исус! Амин. Езекил 36:26 Ново сърце ще ви дам. Днес учим 

за тайната на Божията сила, така че се пригответе за истинско преживяване със Святия Дух днес.  

Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. Ще отнема каменното сърце 

от плътта ви и ще ви дам меко сърце. 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. И ще живеете в 

земята, която дадох на бащите ви. Вие ще Ми бъдете хора, и Аз ще ви бъда Бог. Също ще ви 

спася от всичките ви нечистотии и като призова житото, ще го умножа, и не ще вече да 

ви докарам вече глад. И ще умножа плода на дървото, и рожбите на полето, за да не ви се 

присмиват вече народите затова, че гладувате. Сега, 26 стих казва, че Бог ще ви даде ново 

сърце и нов дух и тогава ще постави Духа Си вътре в нас, и ще ни накара. Кажете: Накарай ме!  

Хора на Бог, не е това, което вие правите, а това, което Той върши. Не е това, което вие се 

опитвате, защото ако вие се опитвате, ще се провалите. Не е чрез сила, нито чрез мощ, но чрез 

Моя Дух, казва Господ на Силите. Във Филипяни 2:13 Павел казва: Не вие, а Бог е! Защото Бог е, 

който според благоволението Си действа във вас да желаете това и да го изработвате. Така 

че, научете се, че не е чрез това вие да се опитвате, но Той го върши чрез вашия съд. Не се 

опитвайте да вършите Неговата работа! Нека Той да я свърши. Той никога няма да се провали! 

Бог каза: Аз ще ви накарам. Подчертайте това. Много ми харесва: Ще ви накарам! Ще ви 

накарам да ходите в Моите повеления, в Моите закони и ще пазите съдбите Ми и ще ги 

извършвате. Колко от вас искате да ходите в закона на Бог? Колко искате да вършите и да се 

покорявате на Божия закон? Кажете Амин. Не се опитвайте! Позволете Му Той да го направи.  

Вие, които ме гледате по телевизията, обещавам ви, че това, което говорим ще промени 

живота ви. Така че, вземете Библията си и ме следвайте: Езекил 39:29 Нито ще скрия Лицето 

Си от тях, защото излях Духа Си върху Израилевия дом, казва Господ Йехова. В момента, в 

който Святият Дух е излят върху живота ви, Отец ще гледа във вашата посока. Отец ще гледа 

към вас. Библията казва: Нито ще скрия Лицето Си вече от тях, защото Съм излял Духа Си. 

Аз Съм излял Духа Си върху Израилевия дом. И второ, когато Святият Дух дойде върху вас, Бог 

започва да ви гледа. Колко искат Лицето на Бог да свети към вас? Колко искат Бог да ви гледа?  

Тогава бъдете сигурни, че Святият Дух е върху вас. В Захария 4 глава имаме доста 

известен стих, но има нещо, което може би не сте видели, така че, искам да ви го покажа. Захария 

4:6, сигурен съм, че сте чували тази мощна част от Писанието на Бог: Тогава отговори, като ми 

каза: Ето Господното слово към Зоровавел, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но 

чрез Духа ми, казва Господ на Силите. Знам, че това сте го чували и сте го виждали, но 

погледнете 7 стих: Какво си ти, планино велика? Пред Зоровавела - поле! Ще ме погледнете ли 

всички? Вие имате планини във вашия живот, може би планини на страх, планини на дълг, може 

би планини на болести, или някакъв вид робство. Тази планина няма да се измести от пътя ви с 

трактори. Святият Дух не е написал този стих 7 след 6, защото се е бил объркал. Казва се: Не 
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чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ. И след това се казва: Какво си ти, 

планино, която стоиш в Лицето Ми? Планините се преместват от пътя ни чрез Духа на Господ!  

Библията ми казва в Псалм 104:30, че когато Святият Дух дойде на земята, Той подновява 

лицето на планетата. Знаете ли какво пише? Библията казва: Изпращаш ли Духа Си, те се 

създават и подновяваш лицето на земята. Когато Святият Дух дойде на сцената, Той я 

подновява. Америка днес се нуждае от пресния Дъх на Святия Дух. Хора на Бог, погледнете ме! 

Вижте какво става. Като гледам това, което става в Америка, сърцето ми плаче за съживление.  

Колко от вас се молят: Господи, донеси съживление? Когато Пат Робъртс каза миналата 

вечер, какъв велик човек! Когато той ми разказваше какво става в Русия с неговото служение, и 

сега даже те играят, как се казваше, Супер Книгата, нали? Да, в Ленинград. Руското правителство 

е позволило тази пиеса или не знам какво е - Супер Книга, да се играе и да се излъчва по 

телевизията и по всички училища в Русия. Много хора си мислят, че Бог там ходи напред, а в 

Америка назад. Не! Просто ние трябва да застанем с Него. И аз ви казвам, че се радвам на това, 

което става в Русия и на това, което става в Чехословакия и Източна Германия. Вратите за 

Евангелието са отворени. Но точно на това място тук, във Флорида, не можете да влезете в 

училищата като служител, не можете да влезете там и да говорите за силата на Бог. Исус Христос 

не е позволен там. Позволяват на хората да се говори за магьосничество и сатана е освободен.  

В библиотеките на училищата има книги по сатанизъм, а не Библии. Америка се нуждае от 

съживление! Но то няма да стане, като седите на седалките си. Няма да стане, като само казвате: 

Господи, моля Те, направи го! Време е за война! Хареса ми, когато Пат Робъртс каза: Това може 

да изглежда войнствено. Казах: Давай, брат! Време е да станем войнствени. Но не е чрез 

човешки способности. Това съживление няма да дойде чрез някой човек. Не е чрез мощ, не е чрез 

сила, но е чрез Духа Ми, казва Господ. Около 1970 година в Америка дойде такова уникално 

помазание, че хората виждаха Славата на Бог и се спасяваха. Ето какво съживление ние искаме!  

В онези дни Силата на Бог удряше тази нация и баровете бяха затваряни, затваряни бяха 

театрите. Защо? Защото толкова много хора се спасяваха, че никой не искаше да ходи там. Не е 

въпросът да затворим театрите. Въпросът е да спасим душите, които няма да отиват там! Светът е 

гладен, иска реалност. Хората са вече изморени от традиции, изморени са от формализъм. Те 

искат Евангелието такова, каквото е: Не чрез мощ, не чрез сила, но чрез Духа Ми, казва Господ.  

Какво трябва да направим тогава? Да паднем на коленете си и да се молим на Бог да 

изпрати Духа Си. И Библията казва, че когато Той дойде, ще обнови лицето на земята. Нека да ви 

кажа за моето преживяване, набързо. Знам, че сте ме чували да разказвам своето свидетелство, но 

някои от вас не са и аз няма да повтарям, но искам да ви кажа това, което дълбоко впечатли моя 

живот, от една жена, която се нарича Кетрин Кулман, тънка и крехка, можете да си сложите 

ръцете около кръста й. Когато тя носеше таблата с чашките за Господната Вечеря, имах 

чувството, че няма да може да ги занесе до там, до където трябва. Тя заставаше на платформата и 

Славата се изливаше. Тя беше малко драматична, да, но когато Славата те удари, теб не те 

интересува начина, по който изглежда, или какво прави, или какви дрехи носи. Това, което важи 

вече, е Божието изявено присъствие. Първия път, когато аз отидох, беше през декември 1973 г. Не 

знаех на какво отивам. Мислех си, че отивам на някакво друго обикновено църковно събрание.  

Ние отидохме там и чакахме отвън преди да влезем. Много пъти в един, два часа вечерта 

вече има хора отвън, които да чакат. Говорим за служба в 9 часа сутринта и трябва да отидете в 

един, или два часа, за да можете да бъдете сигурни, че ще влезете въобще. Отидох там в един часа. 

Може би и вие щяхте да направите същото, ако бяхте там. Отидох в Първа Презвитерианска 

църква, в Пенсилвания. И хората лежаха там, до вратата отвън, за да могат да влязат, когато се 

отворят вратите. Спяха там вечерта. Казвам ви истината. Там спяха и чакаха с часове. Спомням 

си един човек с жена му, които бяха там два пълни дни. Бяха на вратата, спяха там, при вратата и 

чакаха два пълни дни, за да могат да влязат първи, когато се отвори вратата. И ето, аз бях там. Не 

знаех къде отивам. И аз чаках, и не знаех защо, но започнах да треперя, като че ли ми е студено.  

Два часа вече треперех под Божията Сила. Започнах да се разтривам. Вратата се отвори и 

аз влязох с всичка сила, колкото можех по-бързо. Опитах се да седна на първия, втория, третия 

ред, но не ми позволиха. Кетрин беше много внимателна кой седеше отпред. Не знам какво мислеха 

разпоредителите, но аз се опитах да намеря възможно най-предния ред. Ето, виждат едно дете с 

дълга коса, с джинси, изглеждах небрежен. Така че, не искаха да ме пуснат максимално близо до 
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нея, но аз бях гладна душа, която тичах към първите редове, както казах, опитах на първия, но не 

успях. Когато седнах, още един час седях там и си държах коленете, и се чудех кога ще се 

отпусна. Един скъпоценен човек, Джим Пойнтър дойде също и седна до мен. Като слязохме от 

рейса, той беше по-едър от мен и затова аз пръв можах да вляза в залата, той седна до мен. Ето, аз 

седях там, треперех под силата на Бог и казах: Джим, ти добре ли си? И той каза: Не съм сигурен.  

Седяхме там три часа, два отвън и един вътре, и аз треперех. И си спомням, това беше 21 

Декември 1973 год. и отвън беше студено. Мис Кулман излезе на платформата с тази жълто-бяла 

рокля, почти танцуваше, като се носеше напред-назад и пееше Колко Си велик. Помислих си: 

Какво ще правя? Но в секундата, в която тя излезе на сцената, атмосферата се промени. Стоях 

там с издигнати ръце, и сълзите ми течеха по бузите ми. И тя започна да се движи с всичките 

драматични неща, които правеше. И присъствието на Бог беше толкова силно! Всеки път, когато 

говоря за това, го усещам почти по същия начин... Ръцете ми бяха вдигнати и аз усетих вятър да 

минава през ръцете ми. Помислих си, че някой е отворил прозореца, но нямаше отворен прозорец.  

Това беше Презвитерианска църква с такива стъклени прозорци и никой от тях не беше 

отворен, но вятър минаваше под ръцете ми като на вълни. След няколко минути Кетрин каза: 

Смъмрям тези сърдечни проблеми! Никога не бях виждал това през живота си. Отворих очите си 

и се чудех какво става. След моето учудване, когато тя каза това, имаше около 15 човека с такива 

болести, които излязоха. С рак и с всякакви проблеми излизаха и започнаха да се случват чудеса. 

Имам предвид чудеса, хора. Говоря за хора, които ставаха от колички, говоря за слепи хора и с 

мощни проявления на Святия Дух. Четири часа седях там като дете, бях като залепен за седалката 

си и гледах всяко движение, което тя вършеше. Една жена дойде близо до мястото, където 

седяхме, и Кетрин каза: Смъмрям... И жената отлетя на три метра от това място. Не помръдвах от 

мястото си, не знаех какво става. Бях толкова уплашен! Кетрин дойде по редицата, и полагаше 

ръце на всички, и аз си обърнах лицето, за да мога със сигурност да избегна нейното докосване.  

Бях толкова уплашен! С всичката си сила се противопоставях на това. И я погледнах, и 

очите ни се срещнаха за секунда, и аз казах: Господи, не! Само не ме докосвай. Страх ме е. Бях 

толкова уплашен, че си мислех, че ще умра, и когато тя мина покрай мен без да ме докосва, аз си 

отдъхнах. Но когато тя мина покрай мен, аз усетих нещо. Не знам как да го опиша. Като 

електричество. И аз се държах за това нещо с всичка сила. След това тя се върна отново, 

продължи да служи и направи нещо, което до тогава, както след това ми казаха, не беше го 

правила. Всички разпоредители спряха изведнъж. Тя беше наистина доста придирчив човек и не 

позволяваше никакво движение, вярваше в абсолютното съвършенство, съвършенство отвъд 

съвършенството. И когато аз работих четири години след като тя умря, аз поех служението и за 

четири години бях там, и работих с всички тези нейни хора. В тези дни носех смокинг и лачени 

обувки, защото така трябваше да бъде в това служение. Спомням си като влязох в офиса един 

ден, две години след смъртта на Кетрин, и Кетрин все още управляваше. Те ми казаха: Кетрин не 

би направила това. И аз казах: Кетрин е мъртва. И техните очи просто ме погледнаха: Не казвай 

това! Тази жена управляваше това служение дори и след като умря. Нямам предвид просто така.  

Тези хора се подчиняваха на нейните правила дори и след като вече я нямаше. Чудесно е, 

че хората могат да бъдат толкова лоялни. Това е лоялност! Когато някой умре и ти все още го 

уважаваш, това е лоялност. Но ето, тя стоеше там и хлипаше. Всеки гледаше и се чудеше. И тя 

погледна нагоре и лицето й светна. Не прибавям, нито отнемам нищо от това, което говоря в 

момента. Лицето й наистина светеше. Бог ми е свидетел, като че ли имаше нещо светещо там. И 

ще ви кажа истината, много пъти съм бил на събрания, където съм поглеждал към Джими и съм 

му казвал: Наистина ли свети лицето й като на ангел, или аз нещо се бъркам? Изглежда като че 

ли имаше светлина, както Стефан. В Библията пише, че той изглеждаше като ангел. И с тази бяла 

рокля, която тя носеше. Не беше, обаче бялата рокля, което я правеше такава. Очите й светеха 

като огън. Имаше нещо за очите й, което никога няма да забравя. Тя посочи с дългия си пръст към 

нас и имам чувството, че точно към мен сочеше. Не знам дали на мен го каза, обаче гледах всяка 

стъпка, която тя правеше. И с нейния дълъг, продължителен начин на говорене, думите й се 

запечатваха. Такава агония излезе от тази жена, докато каза: Мо-о-оля ви-и! И тя го казваше с 

пръста си, насочен към лицето ми. И тази уникална сила просто удари хората. Тя каза: Моля ви, 

не наранявайте Святия Дух! Бях толкова уплашен, че се залепих за седалката си и казах: Кой го е 

направил? Бях толкова уплашен, че не знаех на кой говори. И това, което ме шокира, след това, 
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тя каза, тя плачеше през това време, и хлипаше, вече беше толкова интензивна силата! И тя каза: 

Не знаете ли, че Той е всичко, което имам? Когато тя каза това, Силата премина. Това въведение 

беше толкова драматично и силно, колкото тя въобще можеше да Го представя. Не беше начина, 

по който тя го каза, а какво каза. Когато тя каза думите: Той е по-реален за мен от вас. И ме 

погледна, като сочеше с пръст в лицето ми, нещо като огън премина вътре в мен. Това беше 

денят, когато Святият Дух вечерта влезе в моята стая, в моята спалня. Там нямаше килим, просто 

дърво в канадски стил, като паркет. И аз усетих, че някой ме дърпа да застана на колене. Никога 

не бях чувствал така някой да ме дърпа. Това е 11:30 вечерта, вече бях изморен физически. Бях 

пътувал от Питсбърг до мястото, където живея, това би изморило всеки. Вие стойте 6-7 часа в 

автобус и после ще видим дали ще се чувствате добре. Бях уморен и от устата ми излизат тези 

думи, и аз се чудех: Господи, какво говоря? И аз казах: Святи Душе... И си помислих веднага: 

Трябва ли да говоря на Него? Тази жена ми каза, че Той й е Приятел и аз си помислих: Защо да не 

е и мой? И аз казах: Святи Душе... Сега, естествено, аз не го казвах така, както сега го казвам.  

Бях толкова уплашен, че устата ми не го казваше даже с леснота. Бях толкова нервен 

тогава! Просто си представете сцената. Сега аз го проповядвам, но тогава не, тогава почти бях 

умрял вече. И казах: Кетрин каза... Представете си това: едно малко, уплашено, нервно момче, 

което си мисли, че Бог ще го убие, защото никога не бях опитвал това. Казах: Святи Душе... И се 

чудех дали въобще имам право да го правя това. Бях със затворени очи, за да съм сигурен, и 

казах: Кетрин Кулман каза, че Ти Си й Приятел. И аз мисля, че не Те познавам. И нещо влезе 

след няколко минути в стаята ми, и влезе в цялото ми тяло, и ме покри като с чаршаф. И аз бях 

със затворени очи, и си казах: Или съм на Небето, или съм в Питсбърг, на събранието на Кетрин.  

Беше същата атмосфера, която усетих сутринта. И когато говоря за Святия Дух, всичко 

това се връща. Не ви казвам за нещо, което съм си измислил, а което съм преживял. От 16 години 

е това нещо и сега е все още толкова живо. Цялата тази църква беше родена, когато аз казах: 

Святи Душе, искам да Те познавам! Вие сте резултат. Ето колко е реално това за мен! Цялото 

служение, в което съм бил през последните 15 години, е резултат от тази една молитва. И аз 

искам от Бог днес: Господи, това, което ми даде на мен тогава, дай го на 6-те хиляди човека в 

Християнски Център Орландо! Както Ти влезе в моята спалня преди 16 години, влез сега преди 

тази година да свърши, в спалните на тези хора! И аз ви казвам: Нека тази Коледа, нека това 

Рождество да бъде най-великото във вашия живот! Имам предвид да празнувате не само 

Рождество, но и Петдесятница във вашия живот. Кажете след мен: Господи, преди да празнувам 

Рождество, нека празнувам Петдесятница в моя личен живот. Искате ли Го? Отворете на Исая 32.  

Когато говоря за Святия Дух, аз не говоря, защото съм прочел книга за Него. Говоря, 

защото съм Го преживял. Това не е посланието на някой друг. Това си е мое послание! Никога не 

проповядвайте онова, което вие сте чували, но проповядвайте това, което знаете. Християнски 

Център Орландо, искате ли Святия Дух и Силата Му в живота ви всекидневно? Искате ли да Го 

познавате, както Кетрин Го познаваше, както Павел Го познаваше, както Петър Го познаваше? 

Тогава продължавайте да слушате! Това не е преобразяване за една секунда. Това нещо е от 16 

години и аз все още се уча. Някой ме попита: Бени, говориш за онази година, когато Бог е 

посетил живота ти - и аз наистина говоря, - ами, сега как е? И аз казах: Имал съм много по-

велики неща от тогава, отколкото онзи първи път. И нека ви кажа истината. Има времена в моето 

получаване в стаята ми, когато Святият Дух изпълва със Славата Си моята стая така, че аз съм 

казвал: Господи, не искам това да свършва, нека да умра сега. Не искам това да свършва!  

Разбирате ли, колкото повече вие давате от себе си, толкова повече Бог дава от Него. Исая 

32:15 се казва: Докато Духът се излее върху нас от свише и пустинята стане плодородно 

поле. Колко от вас искат пустинята ви да стане плодородно поле? И полето се счете като лес, 

като гора. Но това няма да стане докато Духът не се излее над нас от свише. Ако пренебрегнете 

Святия Дух, вие сте в опасност. Обърнете на Исая 63 и ще разберете защо ви казвам това.  

Пастири, моля се моето помазание да стане ваше. Моля се Същият Свят Дух, който е 

върху мен, да бъде върху вас. Искате ли да чуете нещо, което ще ви бъде като шокиращо: 

Всички можете да имате буквално същото помазание върху вашия живот. Чухте ли ме какво 

ви казах? Исая 63:10 казва: Но те се разбунтуваха и оскърбиха Святия Негов Дух. Ако вие се 

разбунтувате срещу Святия Дух, вие сте в опасност. Затова Той се обърна, та им стана 

неприятел и Сам воюва против тях. Фред, ти обърни на Деяния 28, а вие всички отидете на 
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Исая 6, но Фред ще отвори на Деяния 28, ще ви покажа нещо, което толкова от нас трябва да 

разберат. Трябва да го разберем това! Гладни ли сте, или не? Уморени ли сте от традицията, или 

не? Уморени ли сте от традиционализма и от формализма? Тогава внимавайте на това, което ви 

говоря! Моля, слушайте, хора. Отец не е на земята. Синът не е на земята. Святият Дух е тук! Тази 

сутрин колко от вас усетихте присъствието Му? Защо не се приближите по-близо и да Го 

познавате? Защо искате само капка, а не цялата Личност? Някой ме пита: Имаш ли дарба за 

изцеление? И аз казвам: Не. Нямам дарбата. И те са учудени. Дори нямам и дарбата говорене на 

езици. И те казват: За какво говориш?! Това не е моя дарба. Това си е Негов дар. Как ще кажеш, 

как имаш правото да казваш, че имаш дар? Това не е твой, това е Негов дар! Не се хвали и не 

казвай: Аз имам дарба. Това не е твоята дарба. Това е Негова дарба! Аз нямам дарбата 

пророкуване, нито говорене на езици, нито чудеса и знамения, но аз имам Този, който дава 

дарбите и те се проявяват, когато Той иска. Сега, кой е Святият Дух? В Исая 6:9 Библията казва 

тези думи: И Той каза: Иди и кажи на тези хора: С уши непрестанно ще чувате, но няма да 

схванете и с очи непрестанно ще виждате, но няма да разберете. Направи да затлъстее 

сърцето на тези хора и направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, за 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 се изцелят. Сега, ще ме погледнете ли? Кой каза това? Ще кажете: Господ го каза това.  

Искам да ви покажа нещо. Слушайте много внимателно. Деяния 28:25, просто слушайте: 

И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им каза Павел една дума: 

Добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исая на бащите ви като им е казал: Иди и кажи на 

тези хора: Със слушане ще чуете, но няма да схванете, с очи ще гледате, но никак няма да 

разберете. Спри тук, Фред. Аз мислех, че Отец го е казал това, но Павел ми казва в книгата 

Деяния, че Святият Дух е казал тези думи. Сега, вие всички обърнете на Еремия 31:33, а ти, 

Фред, обърни на Евреи 10:15-16. Нека прочетем Еремия 31:33 Господ каза: Но ето заветът, 

който ще направя с Израилевия дом след онези дни, казва Господ. Забележете тук. Еремия 

казва, че Господ го е казал това нещо. 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. Сега Евреи 10:15-16 

казва това, слушайте внимателно: А и Святият Дух ни свидетелства за това, защото след 

като Той е казал. След като Той е казал! Той е Святият Дух, разбирате ли? Ето заветът, 

който ще направя с тях след онези дни, казва Господ. Ще положа закона Си в сърцата им и 

ще го напиша в умовете им. Сега, светии, Исая Го нарича Господ, Еремия Го нарича Господ, но 

Деяния и Евреи Го наричат Святия Дух. Не осъзнавате ли, че Той е Бог? Сега, слушайте ме!  

Преди да ми бъде представен Святия Дух, за мен Той беше Този, който даваше дарби и 

Този, който даваше тръпки. И Той беше мъглива личност за мен, и аз бях уплашен да се докосна 

до Него, защото ако взема случайно да извърша непростимия грях, и да похуля против Него. И 

бях уплашен от Него. Но открих, че Той е най-радостната и най-живата Личност. Той е Животът, 

Самият Живот. Библията Го нарича Господ. Повече от това - Той е Йехова. Вие казвате: Йехова е 

името на Триединния Бог. В деня, когато осъзнаете, че Святият Дух е Бог, и Му се поклоните 

като Бог, това ще доведе революция в живота ви. В секундата, в която аз казах: Святи Душе! И 

започнах да Го приемам като Бог, животът ми се обърна. Някой каза преди години: Бени, искам 

да те питам нещо. Не казва ли Библията, че ти трябва да прославяш Исус? И аз казах: Сър, ти 

не познаваш Святия Дух! Защото в момента, в който отидеш до Него, Неговата работа е да 

прослави Исус! Не разбираш ли, че не си ти, който прославяш Исус? Той е Този, който Го 

прославя! Като погледнеш към Святия Дух, Той моментално те завежда, насочва ти погледа към 

Господаря Исус. Когато погледна Святия Дух, Той ми казва: Бени, ИСУС! Разбирате ли това?  

Някой ми каза веднъж: Не трябва ли да говорим на Отец? Ти казваш, че трябва да 

говорим на Святия Дух. И аз казах: Госпожо, не знаете ли, че няма състезание между Тях? Не 

мислете така, както хората мислят! Той не е ограничен така, както сте вие. Вие се движите от 

злобата си, от ревността си, от плътта си, от страховете си. Тези неща не съществуват в 

Божеството, Той е ЕДНО, извън вашето обяснение. Аз говоря на Святия Дух и всъщност говоря 

на Отец, говоря на Сина. Но не виждате ли нещо? Когато става дума за Духа, Негова работа е да 

каже: Исус! Исус каза: Той ще прослави Мен, Той ще свидетелства за Мен. Но ето нещо, което 

ние много пропускаме. Искам да ви кажа нещо, което ще ви шокира. Никога никой от вас не е 

чувал гласа на Бог Отец. Знам, че веждите ви в момента провеждат мощни гимнастически 
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упражнения. Но слушайте, ако вие чуете гласа на Бог Отец, ще умрете на място. Неговият глас е 

толкова страшен, че нито едно човешко тяло не може да Го чуе и да остане живо. 

Обърнете на Йов 37 глава, ще ви го покажа. Библията казва, че когато чуете Божия глас, 

ще бъде като гръм. Сега, знам, че казах нещо шокиращо, обаче ми харесва така да ви шокирам. 

Някой казва: Чух Отец да ми говори. Естествено, че Бог ти е говорил, но не точно Той. Кой 

всъщност ти е проговорил? Чий глас точно си чул? Опитвам се да ви покажа колко е реално това. 

Има мощно откровение в Йов 37:2-5. Ще ме погледнете ли всички? Ало! Гласът на Отец, когато 

Бог проговори на Израел казаха: Не можем да го понесем това! Когато Той проговори и каза: 

Това е Моят Възлюбен Син, хората си помислиха, че стана гръм. Гласът на Божият Син, когато 

Йоан чу гласа Му на остров Патмос, той падна като мъртъв човек, пише в Библията. Вие не сте 

способни да чуете гласа на Бог Отец. Чуйте описанието на гласа Му в Йов 37:2 Слушайте 

внимателно гърма на гласа Му и шума, който излиза от устата Му. Това е Отец. Праща го 

по цялото небе, и светкавицата Си до краищата на земята. След нея реве глас, гърми с 

величието на гласа си, и не ги възпира, щом се чуе гласа Му. Бог гърми чудно с гласа Си. 

Върши велики дела, които не можем да разберем. Когато гласът Му говори и нещата започнат 

да се случват, ние не можем да ги разберем. Ще ме погледнете ли? Трябва да ви поговоря нещо, 

хора. Ако Бог Отец ви каже нещо днес, вие може да си помислите, че е станал гръм. Исус каза в 

Йоан 13 глава, че Святият Дух говори това, което чува. Само Святият Дух може да разбере гласа 

на Отец и Той идва и Го повтаря на сърцето ви. Чий глас чувате? Исус каза: Той няма да говори 

от Себе Си, но ще вземе от Мен и ще ви го даде. Казвам ви, това може да бъде още по-голям 

шок за вас от първия, но вие също никога не сте чували гласа на Исус от Назарет. Със сигурност, 

ако Го чуете, ще паднете като мъртъв човек. Той е прекалено страшен. Святият Дух е Този, който 

идва на нашето ниво и казва: Така казва Господ! Вие казвате: Бени Хин, обясни това нещо! Чий 

глас говори тогава? Отец през Сина, но чрез Святия Дух. Чухте ли това? Отец говори на Небето 

и всички, които Го чуват са Синът и Святият Дух. Исус го повтаря и Святият Дух го прошепва на 

нас. Как чувате гласа Му? Обърнете на Римляни 9 глава. Хора, Святият Дух е Този, който 

проявява гласа на Бог Отец към нас, който го донася. Наслаждавате ли се? От къде знаете, че Бог 

ви е говорил? Как Бог ви говори? В Римляни 9:1 четем: Казвам истината в Христос, не лъжа и 

съвестта ми свидетелства с мен в Святия Дух. Когато Святият Дух говори, вие го знаете във 

вътрешния си човек и самата ви съвест свидетелства заедно с това, че Той ви е говорил. Как Той 

говори? Погледнете Римляни 8:16 Така Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух.  

Погледнете ме, светии! Когато Святият Дух ви говори, Той не говори на ума ви. Там 

правим толкова много грешки! Много пъти хората казват: Бог ми каза... Но Бог никога не им е 

казвал. Хората казват: Бог ми каза и на следващия ден си променят ума. Вие правите Бог на 

глупак по този начин, а всъщност вие сте глупаците. Ако Бог наистина ви е проговорил, то няма 

да бъде в ума. Духът на човека е този, който Го чува и това става чрез свидетелство. Нека да ви 

попитам нещо. Колко от вас са новородени? Вдигнете си високо ръцете. Някой ангел ли ви каза, 

че сте новородени? Чухте ли глас от Бог, който да казва: Вече си спасен? От къде знаете, че сте 

спасени? Знаете, че знаете, че знаете, че знаете! Кой ви каза, че сте спасени? Гласът на Бог 

Святия Дух дойде и го подпечати. И този глас е толкова силен, не такъв гласен, както са 

човешките гласове, но когато Бог говори, Той говори вътре във вас. Нещо, което влиза във вас и 

вие го чувате. И вие знаете толкова добре, че ако някой дойде и ви каже: Отречи се от Исус, вие 

ще кажете: Няма! Точно толкова реално е спасението ви. Когато Святият Дух проговори няма 

съмнение. Ако има съмнение, Бог не е говорил. Ще го кажа пак: Когато Святият Дух говори, 

съмнението не е включено в това. Той ви е казал, че сте спасени и в момента, в който сте били 

спасени вие сте казали: Никога няма да го пропусна това! И никой не може да ви убеди, че не сте 

спасени. От къде знаете, че Небето съществува? Били ли сте там? Ще кажеш: Чел съм Библията. 

Милиони хора са я чели, обаче няма да отидат там. Чувате ли ме какво ви казвам? Милиони хора 

са изследвали тази Книга и са по пътя към ада. Не е буквата, а Духът, който дава живот. От къде 

знаете, че Небето е реално? Не, защото сте го чели, не защото сте го чули, а защото Той ви го е 

изговорил вътре във вас. От къде го знаете, че ада е реален? Ще кажеш: Чел съм го в Библията.  

Естествено, че си го чел, но и още хиляди, милиони хора са го чели и не го вярват. Но 

защо вие вярвате? Защото Духът на Бог, този Дух на вяра го е запечатал вътре във вас - не чрез 

сила и не чрез мощ, но чрез Моя Дух, казва Бог. Когато Исус ви проговори, чрез кого го направи 
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Той? Чрез Святия Дух. Деяния 1:2... О, колко обичам това! Толкова ми харесва! В Деяния 1:2 

Библията казва, че Исус даде заповеди чрез Святия Дух. Прочети за мен това, Фред: до деня, 

когато се възнесе, след като чрез Светия Дух даде заповеди на апостолите.  

Светии, Исус не даде просто така заповедите Си на апостолите. Казва се: До деня, когато 

се възнесе. До тогава! Той проговори чрез Святия Дух. От деня, когато Святият Дух дойде до 

тях… Той им даде заповеди чрез Святия Дух. Какво казвам сега? Гледайте ме! Чувствам 

помазанието на Бог тук. Отец го изговори на Сина, но кой беше връзката? Святият Дух. Святият 

Дух е Този, който го прави. Отец казва: Кажи на апостола това и това, и Исус го казва на Святия 

Дух и Святият Дух го казва. Ако Исус се нуждаеше от Него, колко повече ние? Второ Коринтяни 

3:17, завършвам с това, казва се: Духът е Господ, и където Той е Господ, там е свобода! Прочети 

го това за мен, Фред. Сега, Господ е Духът и където е Духът, там е свобода! Хора на Бог, ние се 

нуждаем от Духа. Духът е Господ и Господ е Духът. Сега ще кажете ли след мен? Аз не мога 

дори да кажа, че Исус е Господ, но чрез Духа! Той ви създаде, Йов 33:4 казва: Духът Божий ме 

е направил. Той е Дъхът на Бог. Когато Авраам отвори очите си, първият ден - този шести ден, 

когато той отвори очите си, чий вятър минаваше по тялото му? На Духа. Чий глас той чу? Той е 

Мощта на Бог. В Лука 1 глава ангелът казва на Мария: Силата на Всевишния ще те осени. Той е 

Силата, хора. Вдигнете си ръцете и Го поканете във вашия живот. 
 

ІІІ част 

І Коринтяни 2:9-13 А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, 

нито на човешко сърце е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат. 

А на нас Бог откри това чрез Духа. Но Бог на нас това ни го е открил чрез Духа! Понеже 

Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини, защото кой човек знае какво има в 

човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае какво има в Бог, освен 

Божият Дух. С други думи Той казва: Кой знае по-добре от вас самите, какво има във вас?  

По същия начин е и с Бог. Кой по-добре знае какво има в Него? Духът на Бог. Сега, ние 

сме приели не духа на света, но Духа, който е от Бог, за да познаем това. Подчертайте това: 

за да познаем! Той е тук, за да можем ние да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, 

което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от Духа, 

като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Бихте ли станали за известно време?  

Вдигнете си ръцете и кажете: Святи Душе, аз няма да напусна това място, докато не 

получа от Твоите даващи ръце. Благословени Святи Душе, Ти си Този, който правиш Исус 

реален. Ти си Този, който правиш Синът на Живия Бог реалност. Открий Го на душата ми по 

един пресен начин. Благословени Святи Душе, аз не търся определено преживяване, което ще 

трае само 24 часа. Аз търся преживяване, което ще трае през целия ми живот. Дай ми го! 

Изпълни ме! Задоволи жадната ми душа, в Името на Исус. Амин. Заемете местата си. Вземете 

Библията си и вижте там, където бяхме. Библията казва: Бог ни е открил тези неща чрез Духа.  

Някои са проповядвали и са казвали, че като отидеш на Небето, ще видиш неща, които 

няма да знаеш, че са били там. Чули сме, че са го проповядвали: Неща, които око не е видяло, 

нито ухо чуло. Ние винаги сме имали тази идея, че когато отидем в Славата ще бъдем учудени.  

Сър, искам да ти кажа това, което Библията казва. Госпожо, искам да ти кажа това, което 

Библията казва. Библията не казва, че когато отидем на Небето, ще намерим неща, които не 

знаем. Всяко едно нещо, което е в Славата, може да бъде открито чрез Святия Дух тук на земята. 

Око не е видяло, нито ухо е чуло, нито е влизало в човешко сърце нещата, които Бог е приготвил 

за тези, които Го обичат, но! Духът ни го открива. Винаги ние изпускаме този стих. Ще отидем 

на Небето и ще се учудим. Не, сър! Ти можеш да го получиш и тук, на земята. Защо трябва да 

отидеш на Небето и да бъдеш шокиран? Най-тъжното нещо ще бъде като отидеш в Славата и 

намериш, че всичко това си го имал и тук, долу. Какъв шок ще бъде, когато отидеш на небето и 

откриеш какво си пропуснал тук, на земята. Когато отидеш на небето и кажеш: Господи?! И Той 

ще ти каже: Това можеше да го получиш и на земята. Сър, това, което ти не преживяваш на 

земята, няма да го преживееш и на Небето. Ще го кажа отново: Това, което няма да преживееш 

на земята, няма да го преживяваш и не Небето. Това, което е дадено, е за сега! Когато ти отидеш 

в Славата, ти няма да се нуждаеш от това, от което се нуждаеш сега. Когато влезеш в Славата, 

при Бог, ти ще бъдеш като Него, няма да има нищо, което няма да знаеш. Чувате ли ме? Аз се 
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нуждая сега, докато съм в това тяло от тези неща. Няма да се нуждая от това, когато ще бъда като 

Него. Аз ще бъда като Него! Библията казва: Ние ще познаваме, както сме и познати.  

Библията казва, че вие ще познавате. С други думи няма да има нови откровения. Просто 

ще знаете нещата. Искаш да кажеш, че няма да има нови откровения, Бени?! Не и за Бог. Вие ще 

Го познавате Такъв, какъвто Е. Вечността е съвършено знание. Бог иска да Го познавате и тук, на 

земята. Не чакайте да отидете на Небето, за да Го познаете! Затова и не трябва да пропускаме 12 

стих: Ние не сме приели духа на света, но Духа, който е от Бог. За да можем какво? За да можем 

да познаваме тук, на земята нещата, които са ни дадени, които са ни подарени от Бог. И 

погледнете 10 стих: Святият Дух търси дълбоките неща на Бог, всички неща на Бог, Бог ни ги е 

открил чрез Духа. И Той търси всички неща, издирва ги. Кажете: Всички неща! Дълбоките неща 

на Бог. Бог ги знае тези неща и Той иска и вие да ги знаете. Така че, защо ние не знаем? Защото 

не сме попитали Този, който знае - Святия Дух. Не сме Го попитали! Святият Дух е реалност за 

мен и затова проповядвам толкова много за Него. Той е реална Личност в моя живот. Това не е 

нещо, което говоря, което не е вярно. И сега, хора на Бог, преди 16 години аз го срещнах...  

Аз бях вече спасен, изпълнен с Духа и за тези, които не знаят това, за което говоря, не 

говоря за кръщението в Святия Дух. Не говоря за дарбите, и не говоря за някакви преживявания с 

тръпки. Говоря за Личността, Живата Личност на Святия Дух, Третата Личност на Божеството. 

Реалността на Святия Дух. И аз бях спасен, кръстен със Святия Дух, говорех на езици, бях 

петдесятен, но не познавах Святия Дух. Кетрин Кулман беше тази, която ме представи на Святия 

Дух преди около 16 години (на 22 Декември 1973), в петък сутринта. Когато тя започна да 

представя Святия Дух като Личност, аз седях там и се чудех за какво говори. Същата вечер Той 

влезе в моята стая. Не говоря за някакви преживявания, някакви душевни чувства. Имам предвид, 

че Той влезе! От тогава до сега, аз вече не съм същия човек. Тази църква тук е поради това 

преживяване, което имах тогава. Вие сте доказателството, че това, което говоря е реално. Сега, 

защо говоря за тези неща, които знам? Аз искам вие също да ги знаете. Искам ви също да 

познавате Святия Дух по по-дълбок начин, както и аз съм Го познал. Вие наистина Го искате, 

нали? Не ми казвайте на мен това, кажете го на Него. Вдигнете си ръцете и Му го кажете. Той ви 

слуша. Защо аз трябва да го чувам? Той трябва да го чуе! Кажете това на Него. Не ми го казвайте 

на мен, кажете го на Него. Святият Дух не е бил разбиран правилно и е бил представян по 

погрешен начин. Ние не сме разбирали Неговата Личност. Първо, нека да ви кажа нещо.  

Желанието на Бог Отец е вие да Го имате. Отворете на Числа 11:29. Бог чрез Мойсей даде 

желанието Си. Всички трябва да познаваме Святия Дух не като преживяване, като Личност. Не 

като влияние, а като Личност. Като Личност! Реална, Жива Личност. Той каза в 29 стих на 11 

глава на Числа: А Мойсей му каза: Завиждаш ли за мене? Завиждаш ли ми? Дано всичките 

господни хора да бъдат пророци и Господ да сложи Духа Си върху тях. Божието желание е 

всички вие да бъдете облечени със Святия Дух. Божието най-голямо желание е всички да бъдете 

пророци на Бог. Обърнете на І Царе 10. Най-великото желание на Бог е не само вие да бъдете 

облечени със Святия Дух и да бъдете пророци, не само това е Божието велико желание, вие да 

бъдете мъже и жени на Бог, изпълнени и помазани от Духа, но Бог дори ни даде и още едно 

обещание, свързано с това. И отново, хора, сега, не говоря за кръщението с Духа. Кръщението не 

е това, за което говоря. Има съвсем различно преживяване между това, за което говоря. Така че, 

извадете от ума си всичко, което е свързано с дарби. Не говорим за това. Говорим за нещо много 

по-важно, отколкото да имаме определена дарба. І Царе 10:6 казва: Тогава ще дойде. Това е 

друго обещание, дадено от Бог. Спомнете си, всичко в Библията е дадено на нас и е за нас. И 

Духът на Господ ще дойде върху теб, това е обещание за нас, та ще пророкуваш заедно с тях 

и ще се промениш в друг човек. Колко от вас са се молили с желанието да бъдете променени 

отвътре? Тогава кажете Амин, ако сте искали това. Колко от вас са казвали: Господи, промени 

ме? Нека да ви видя ръцете. Имам новини за вас. Промяната ще дойде, когато Духът слезе върху 

вас. И ти ще пророкуваш и ще се превърнеш в различен човек. Искаш промяна в живота си? Нека 

Божията сила да дойде върху теб! Няма нужда да плачеш и да викаш повече, но когато силата Му 

слезе върху теб, сър, за една секунда ти може да бъдеш съвсем различен човек. На Него не Му 

трябва цяла вечност, за да те промени. На Него не Му трябват 10 години, за да те промени.  

С едно докосване Той може да промени живота ти. Ти можеш да излезеш съвсем различен, 

напълно преобразен човек. Напълно благословен и осветен. Какво е осветен човек? Джон Уесли 
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каза: Освещението е приемането на Христовия ум. Това е, което казва Джон Уесли и аз го 

вярвам. Когато ти приемеш нов ум, осветен, старият ум вече го няма. И освещението идва чрез 

Духа. И на Него не Му трябва цяла вечност, за да го направи. Едно докосване от ръката Му може 

да те промени в друг човек. Святият Дух. Нека да ви кажа това. Господи, помогни ми да предам 

това послание. Чуйте ме и ме слушайте добре! Святият Дух, хора на Бог, не е Отец, и Той не е 

Синът. Нека, моля ви, направете сега нещо, което е много важно. Нека в ума си да Ги разделим. 

Единството на Божеството е тайна. Ние можем да разберем повече разделянето Им, отколкото 

Единството Им. Те са Три Личности. Не едно тяло, три тела. Не една Личност, Три Личности.  

Те са свързани заедно, но са отделни Личности. Ако отидете на Небето, ще видите Отец, 

ще видите Сина в отделни тела, и ще видите Святия Дух. Той е на земята. Не е на Небето сега. 

Сега, помислете върху това. Исус е отсъствал от Небето за 33 години, а Святият Дух - за 

приблизително 2000 години. Той е бил повече време на земята, отколкото Исус. Когато Мойсей 

беше тук, Отец беше тук. И когато Отец напусна, Исус дойде. И когато Исус напусна, Святият 

Дух дойде. И Той е тук. И Той няма да отиде никъде, докато ние с Него не си отидем вкъщи 

заедно. Докато сме тук заедно обаче, защо ние сме Го пренебрегнали? Знаете ли какво Бог ми 

каза? Той ми каза: Представи Ме отново на хората! Представи Ме отново на хората!  

Всеки път, когато Святият Дух е представен, има съживление. Всеки път, когато Той е 

забравян, има смърт. Погледнете в историята. Ще ви го докажа. В деня на Петдесятница Той 

беше представен: велико съживление дойде. Забравен: смърт. Тогава идва някой като Мартин 

Лутер, представя Го отново: велико съживление, забравен: смърт. Джон Уесли - съживление. 

След това - смърт. Всеки един от тези хора какво правеше? Те представяха отново Святия Дух и 

довеждаха ново съживление. Когато Той е избутан настрани и забравен, и знаете ли, че Святия 

Дух може да бъде избутан? Знаете ли, че Той може да бъде утихнат, стихнат? Знаете ли, че има 

хора, които всъщност са Му казвали: Святи Душе, бъди тих? И знаете ли, че Той ще го направи, 

защото това е натурата Му? Ще ви го докажа. Обърнете само за малко в Захария. Това е много 

важно. На Святия Дух може да Му бъде казано да не прави нищо и Той тогава няма да го 

направи. Той е Джентълмен, разберете го това нещо. Не можете никога да стихнете Отец. 

Опитвате се, и умирате. Не можете да стихнете и Исус, но можете Святия Дух, защото такава е 

натурата Му. И ще ви покажа нещо, което е толкова важно. Виждате ли, никога няма да 

прочетете никъде в Библията да се казва: Не оскърбявайте Отец. Защото Отец не може да бъде 

оскърбен. Никога няма да прочетете и Не оскърбявайте Сина. Но винаги ще прочетете: Не 

оскърбявайте Духа. Дори в Битие, където Бог беше оскърбен, това беше Бог Святият Дух, който 

беше оскърбен в духа Си, защото Той е от Божеството, чийто емоции са извънредно 

чувствителни. И ще говоря след малко за това. И това е, което открих за Святия Дух, и затова 

толкова много Го пазя. И затова толкова много се ядосвам, когато някой действа плътски и аз не 

си играя игри с някой, който ме прекъсва по време на събранията, защото това е прекалено свято 

за мен. Захария 6:8 казва така: Тогава извика към мен и ми каза: Виж онези, които излизат 

към северната страна успокоиха Духа Ми в българската Библия, при тях е стихнаха, 

утихнаха Духа Ми. На Него може да Му бъде казано да стихне. И това е много страшно нещо, 

да си представиш, че човешкото същество може да стихне Святия Дух. И това е плашеща мисъл, 

защото ако вие Го стихнете веднъж, Той няма да се върне. Да върнете гласа Му отново ще бъде 

невъзможно. Сега, хора, бихте ли ме погледнали? Нека да Ги разделя за малко пред вас. Бог Отец 

е напълно отделен, има отделно тяло и ще ви го докажа. Божият Син също е отделен. И имате 

Святия Дух. Те са различни в натурата Си дори. Бог Отец в Стария Завет, когато юдеите 

съгрешаваха умишлено. Кажете: Умишлено. Говорим за умишлено съгрешаване, не за 

съгрешаване поради слабост, което всички от нас правят. Говорим за някой, който казва: Ще 

отида и ще убия, и въобще не ми пука какво Бог мисли. Това е умишлено съгрешаване и нито 

един истински християнин няма да направи това. Ако сте наистина новородени, вие няма да 

кажете: Ще отида и ще лъжа умишлено. Не е във вас да го направите. Колко от вас го разбират?  

Кажете: Разбирам го! Но в Стария Завет, когато хората умишлено съгрешаваха, в 

Библията пише, че те бяха убивани моментално. Някои бяха убивани дори без да имат шанса. 

Три хиляди наведнъж! Озия, който хвана ковчега моментално беше ударен от смърт. Давид се 

уплаши от Бог Отец. Така че, има величествена сила в присъствието на Отец, Той е поглъщащ 

огън. И Неговата величествена сила е извън всякакво описание, не мога да ви я опиша. Исус - 
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Неговата Личност е различна. Когато Той беше на земята много пъти характера Му се изяви - 

обичащият, нежен Спасител. Той беше също така доста твърд и много мощен човек. Библията 

казва, че когато Той ходеше в едно място, хората бяха поразени с учудване поради силата Му.  

Исус беше прекалено мощен човек. Ти не можеш да изхвърлиш юдеите от храма, ако си 

слаб. Не можеш да вземеш бича и да ги изхвърлиш всичките, ако имаш малко тяло и никакво 

присъствие на Бог. Йосиф казва, че по онова време триста хиляди животни са били купувани и 

продавани, представете си колко хора са ги купували и продавали. Имаше около 10-15 хиляди 

човека в този храм, когато Исус влезе. Знаете ли колко човека изхвърли Исус от храма? Около 15 

хиляди човека. Вие не изхвърляте 15 000 човека с малко тяло и с нежен глас. Това е мощно 

присъствие, което го прави. Вие се опитайте да изхвърлите така някой, 10-15 човека само и ще 

видите, че те ще ви изнесат вас. Опитайте се вие да изхвърлите хората, а! Вижте дали ще 

спечелите. Разпоредителите в храма няма да го позволят. Но нито един разпоредител не можеше 

да мръдне тогава. Така че, Исус има великолепна Личност. Те съгрешиха и Той им каза: Вие сте 

гробове, изчистени отвън и пълни с изгнили кости отвътре. Той погледна фарисеите и им каза: 

Ще бъде по-лесно за Содом и Гомор, отколкото за вас. Величествен Човек!  

Умишленото съгрешаване довеждаше смърт в Стария Завет, а в Новия - Исус донасяше 

мъмрене. Ще кажете: Той прощаваше. Естествено, на тези, които съгрешаваха от болест, на тези, 

които бяха болни, слаби. Така че, Бог Отец ги убиваше, Синът ги смъмряше. Гледайте сега 

Святия Дух. Когато те съгрешаваха в Неговото присъствие, вие не Го виждате нито да убива, 

нито да ги смъмря, Той просто напуска. Святият Дух е единственият в Божеството, който е 

толкова лесно нараним, Той е толкова лесно раним, че тихо излиза. Единият убиваше, другият 

смъмряше, а третият напускаше. Натурите им са толкова различни! Единственият в Божеството, 

който е толкова лесно нараним, е Святият Дух. Ето защо, хора, ние трябва да бъдем толкова 

внимателни в нещата, които казваме за Него. Искам да ви кажа и това. Не бъдете уплашени от 

Него! Моля ви. Това е едната страна на Неговия характер, където Той е нараним. Това е частта, 

където Той идва като гълъб. Има друга страна, където идва като мощен вятър, частта, която има 

радостта на Бог. Има баланс в Святия Дух. Ако Го познавате, вие не само постоянно ще ходите 

на яйца и ще плачете. Има времена, когато трябва да бъдете внимателни. Повечето пъти това ще 

бъде най-вълнуващото и живо преживяване, което въобще ще имате. Той е просто живот и сила.  

Библията казва, че има свобода в Неговото присъствие, а не робство и страх. Разбирате 

ли? Ние трябва да бъдем внимателни със съгрешаването. Ако съгрешите, ще Го нараните. Нека 

ви кажа и това. Имах едно преживяване веднъж, което наистина ме разтърси. Отворете на Йоан 

14 глава и после ще ви разкажа тази случка. Имам чувство в духа си сега, че нещо ще се случи и 

ще се освободи в тази сграда. Случи се на по-ранното събрание и не мисля, че Той се респектира 

от личности, да благославя тях, а не нас. Кажете: Господи, не благославяй само тях, а не мен.  

Мога ли да ви кажа какво се случи, докато говорех? Изведнъж цялата тази сграда, случи се 

ето така - някой влезе, казвам ви, в сградата. Не знам как да го кажа. Проповядвах и изведнъж 

нещо се случи, тази сграда стана наелектризирана. Аз почти паднах под силата. Проповядвах там 

и чудесата се отпуснаха и се случваха навсякъде. Беше уникално. В Йоан 14 глава Исус каза 

следното нещо за Святия Дух, което аз мисля, че тази сутрин ние трябва да разберем. Йоан 14:16 

И Аз ще поискам от Отец, или ще се помоля на Отец, и Аз ще се помоля на Отец и Той ще ви 

даде друг Утешител. Сега, ще ме погледнете ли? Бях в молитва веднъж, това беше преди много, 

много години, и изведнъж нещо се случи. Много пъти в молитва аз всъщност виждам дълбоки 

неща в Духа и понякога реалността на Бог е отвъд всякакво описание, примерно вчера. Докато 

бях в молитва имах такова преживяване, видях Го и не можех да се измъкна от това, което 

виждах. Молех се и изведнъж една уникална картина на Исус беше в ума ми. Просто не може да 

го опишете. И аз Го видях в бяла роба и синя дреха отгоре. И беше толкова реално, като че ли 

някой го беше напечатал в сърцето ми. И точно по това време, когато стават тези неща, аз знам, 

че нещо става в Духа. Миналата седмица се молех и тъкмо свърших да се моля и отивах към 

банята. Когато се моля, доста викам, след това си издухвам носа и обикновено накрая завършвам 

молитвата с купчина от кърпички. Така че, отидох и хвърлих тези неща точно пред банята, в 

кошчето. И мисля, че точно изхвърлях боклуците, или си оправях косата. Тъкмо бях свършил 

молитвата и видях един човек, който излизаше от стаята. Така че, аз естествено се обърнах, за да 

видя кой е. Бях в молитва и не знаех, че Бог е там. Молих се, след това отидох, за да хвърля 
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боклуците в банята. Точно странично видях ръката, частта от рамото и крака на човек, който 

излиза. И аз се обърнах, за да видя кой беше там, и нямаше никой. Дори и децата ми не бяха там, 

никой нямаше. И аз като че ли се разтърсих тогава и си помислих: Господи! И моментално знаех.  

Той беше тук, докато се молех, но свърших и моментално Той си заминава. Така че, 

веднъж, когато бях в молитва, аз видях някои неща и точно затова казвам всичко това. Казвах на 

Бог да ми даде Святия Дух, исках от Него да ми даде прясно помазание, и аз видях Отец как 

държи здраво един Човек. Просто видях Един да държи Друг много здраво. Държеше Го здраво. 

И Исус, аз четях този стих, четях как Исус ни е обещал Святия Дух, и исках Неговото присъствие 

в живота ми толкова много. И изведнъж видях, че Отец държи Святия Дух толкова здраво, и 

Исус го моли и казва: Моля Те, дай им Го! Поради Мен дай им Го. И тогава Отец каза: Заради 

Теб ще им Го дам. И Той Го освободи. И това толкова много ме впечатли, че аз разбрах нещо, 

което е извън всякакво описание. Исус каза: Святият Дух излиза от Отец. Това е както като че ли 

Отец Го задържа, държи Го здраво. Разбирате ли, Отец е обикнал за всичките тези хиляди, 

милиони години толкова много Святия Дух! Това е уникално откровение! Има такава любов в 

сърцето на Отец, че Той се е заклел да бъде враг на всеки, който Го докосне. Той е Единствената 

Личност в Божеството, слушайте! Това между другото е от Исая 63 глава. Където Бог казва, че 

ако някой докосне Духа Му, Той ще се обърне и ще бъде негов враг. Бог Отец никога не е казвал 

нищо такова за никой друг. Исус толкова много обичаше Святия Дух, че каза на юдеите: Всеки 

грях, който извършите ще ви простя, но един не, Той каза, че можете да говорите срещу Него.  

Исус каза: Говорете срещу Мен и ще ви простя, говорете срещу Него и никога няма да ви 

простя! Има нещо специално за Святия Дух. Той е поставен на отделно място. Защо е това? 

Защо? Защо Отец трябва да бъде помолен от Исус, за да Го даде. Исус каза: Аз ще се помоля на 

Отец. Тази дума, която е употребена в гръцкия, е силна дума. Означава да се моля с 

интензивност, да се моля със сила, не просто да прося, но да искам с увереност: Моля Те, дай им 

Го! Когато Исус каза: Аз ще се помоля на Отец, ще поискам да го направи заради Мен. Точно, 

когато някой казва: Заради мен го направи, моля те! И когато вие сте държали толкова дълго 

време един човек и не искате да го пуснете, защото знаете колко лесно може да бъде наранен и 

колко зли и проклети могат да бъдат хората, за да го наранят. Вие го пазите от нараняване. 

Разбирате ли за какво говоря? Исус каза: Моля Те, Татко, дай им Го, защото те се нуждаят 

от Него. И Той Го пусна. Исус каза: Той излиза от Отец. Защо Той ще го направи това? Защото 

ни обича. Но моля ви, вижте, че Отец толкова здраво държеше Святия Дух, че Исус се помоли и 

каза: Моля Те! Така че, Отец пусна Някой, който Той знаеше, че е толкова лесно нараним, че Бог 

обеща да бъде враг на всеки, който Го докосне. Помислете, Исус също каза, че кръвта Му ще 

изчисти всеки грях, но не и този! Исус каза: Моята кръв е толкова скъпоценна и Аз я проливам 

за света, но един грях няма да позволя кръвта Ми да изчисти и това е да говорят срещу Теб, 

Святи Душе. Това ме разтърсва отвътре навън. Толкова не сме разбирали Тази Личност!  

Той е отделен от Отец, отделен от Сина. Ще обърнете ли на Езекил 1 глава? Нека да ви 

покажа Отец. Хора, наслаждавате ли се на това? Това не е ли динамит? Библията ни дава бегъл 

поглед на това, което е Отец. Езекил 1:26 говори за това как изглежда Отец. И разберете, че Той е 

отделен от Сина и от Святия Дух. Езекил 1:26 И над простора, който бе върху главите им, се 

виждаше подобие на престол на глед като камък сапфир; и върху подобието на престола 

имаше подобие на глед като човек седящ на него на високо. Езекил видя престол и тогава видя 

това, което приличаше на човек. Видя Отец, но не описа характеристиките Му. Той каза само: 

Изглежда като човек. Йоан в Откровение описа същото нещо с малко повече информация, така 

че обърнете на Откровение 4 глава. В Откровение 4 глава Йоан видя същата сцена, но с повече 

детайли, с повече подробности. Езекил не можа да види по-близка картина, както Йоан в 

Откровение видя. В Откровение 4:2-3 се казва: На часа се намерих в Духа и ето, престол беше 

поставен на небето, и на престола седеше Един. Езекил каза, че Той приличаше на човек, 

Йоан каза: Един седеше на престола. Сега, гледайте трети стих, това е допълнителна 

информация, която Езекил не даде: И този, който седеше приличаше на камък яспис и сардис.  

С други думи Бог Отец изглеждаше на Йоан като скъпоценност: И този, който седеше 

приличаше на камък яспис и сардис… Той изглеждаше като светещ камък. Това не означава, че 

тялото на Отец е направено от скъпоценни камъни. Не мисля, че е така, но не съм сигурен. Сега, 
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ще ме погледнете ли за известно време? Никога човек не е виждал Отец, никога! Нито едно 

човешко същество никога не е виждало Отец. Ще кажеш: Аз мислех, че Мойсей Го видя. Не, сър!  

Павел потвърждава, че той видя лицето на ангел, който му говореше. Исус каза, и това 

също го доказва. Исус каза: Никой не е виждал Отец. И Той не можеше да го каже, ако Мойсей 

Го беше виждал. Но Той каза: Когато Аз дойда, Аз Съм дошъл да Го открия. Разбирате ли, Бог 

Отец е толкова величествен, че никой не може да Го види. Спомняте ли си, когато Той говореше 

с Мойсей, Той му каза: Никой не може да види лицето Ми и да остане жив. Така че, това се 

доказва. Когато Езекил видя Отец, той каза: Прилича на човек. Прилича на сянката на човек, но 

до толкова можеше да види. Йоан каза: Един седеше на престола. И каза: Прилича на 

скъпоценни камъни. И единствената личност, която е позволена да се види в пълнотата й, това е 

Исус. Никой човек не беше виждал Отец, но много бяха виждали Сина. Йоан Го видя с пълно 

описание, детайлно. Отворете на Откровение 1 глава и ще видите това. В Откровение 1:13 той 

описва начина, по който Исус изглежда сега, в Славата. Когато беше на земята, Той изглеждаше 

като човек от Средния Изток, от Назарет, но днес Той изглежда като Синът на Бог. Имам новини 

вече за вас. Исус сега не изглежда както всеки човек от Средния Изток. Шокирах ли ви? Когато 

учениците Го видяха, имаше различна форма. Вижте какво казва 13 стих: И сред светилниците 

видях един, който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около 

гърдите със златен пояс, а главата Му и косата Му бяха бели като бяла вълна. Бели като 

сняг. Очите Му, като огнен пламък. Прославеният Христос няма кафява коса. Косата Му е 

самата Слава на Божието присъствие. Очите Му са огнен пламък. Краката Му (15 стих) 

приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът Му беше като на много води.  

Знаете ли защо краката Му бяха като лъскава мед? Славата светеше на Неговото тяло и 

отразяваше светлината, славата на Бог. И по-нататък се казва, че Той държеше в десницата Си 

седем звезди и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, но гледайте след това: И 

Лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. Ако вие видите Исус, вие ще 

ослепеете. Ако видите Исус, очите ви ще ослепеят. Тази ярка светлина от присъствието Му ще ви 

ослепи. Спомняте ли си какво се случи с Павел по пътя за Дамаск? Когато Го видя, той падна на 

земята и ослепя. И му трябваше кръщението на Святия Дух, за да си получи отново зрението. 

Така че, някой казва: Аз съм видял Исус, или видял съм Отец. Ще ви кажа още нещо шокиращо.  

Исус не е напускал трона Си за 2000 години. Ще ви кажа нещо, което аз вярвам. Не е в 

Библията, не мога да го докажа от Библията, но ще го кажа, защото вие сте хората, които 

принадлежите на тази църква и аз съм ви пастир. И аз също принадлежа тук, така че не го 

приемайте като Писание, като Библия. Много пъти Павел казваше: Аз казвам. Така че, аз казвам 

сега, разбирате ли? Бог не го казва това, аз го казвам. Когато аз казвам, може и да бъркам. Може 

другата седмица да дойда и да кажа: Не е вярно това. Но Бог Отец е на Небето. И Синът е на 

Небето и е факт, че Той не е напускал трона Си. Този на земята, за който ние сме виждали бегъл 

поглед, Този, който аз видях вчера, Този, който вие виждате, аз видях Святия Дух. Той е Духът 

на Господ и Той не е вятър, огън, или пушек. Той е жива Личност с глава, коса, очи, нос, глас, 

пръсти, крака. И е дошъл да живее в хората Си. Чувствам помазанието върху мен. И Исус каза в 

Йоан, отидете в Йоан. Много от вас са виждали Святия Дух и не са Го разпознали. И сте Го 

нарекли Исус, нали? Е, Той е Дух. О, Шерил, къде си? Йоан 14:16 И Аз ще се помоля на Отец, и 

Той ще ви даде друг Утешител, Един като Мен. Забележете първото нещо: И Той ще пребъдва 

с вас до века. Завинаги! Кажете: Завинаги! Ще ме погледнете ли всички? Кажете след мен: 

Святият Дух е мой завинаги. Помислете за малко какво е да видите Отец, да видите Сина и да 

бъдете пълни със Святия Дух наведнъж всичко това. Виждате ли, това е Святият Дух и Той ще 

влезе във вас всеки момент, така че, пригответе се. Погледнете сега, ако искате Йоан 14:26.  

Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на 

всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Така че Той е дошъл, за да пребъдва с нас 

завинаги, да ни научи всички неща и да ни припомня. Колко от вас са казвали на някой човек: 

Моля те, припомни ми, че трябва да направя това? Колко пъти сте го казвали на Святия Дух? 

Моля Те, напомни ми! Ето защо Той е тук! Знаете ли, че аз Му говоря? Аз наистина Му говоря. 

Беше толкова чудесно. Преди няколко дни дойде едно малко момче от църквата и каза: Пасторе, 

искам да те питам нещо. И той каза: Трябва ли да се покланям на Святия Дух? И аз казах: 

Естествено, че трябва. И той каза: Добре, но мислех, че… Исус каза, че Той ще прославя Исус.  
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И аз казах: Чакай сега. Когато ти прославяш някого, ти Му даваш трона, ти Му даваш 

престола. Когато ти се покланяш на някого, ти Го правиш Бог. Престолът принадлежи на Отец и 

на Сина. Това е прославяне. А престолът на Святия Дух е твоят живот. Той е избрал твоето сърце 

да бъде вътре. Разбираш ли това? И аз казах: Естествено, ти много пъти си се покланял на Святия 

Дух. И той каза: Така ли? И аз казах: Не си ли пял песента Слава на Бог, който излива всичко 

върху нас! Или: Хвалете Отец, Сина и Святия Дух! Някога пял ли си: Святи Душе, ние Те 

обичаме, хвалим Те и Ти се покланяме! Да. И аз казах: Е, ти си го пял. И ме питаш дали трябва да 

го правиш? И той каза: О, изглежда, че не слушам това, което пея. Естествено, че ще се 

покланяте на Него. Нека да ви питам нещо, което попитах него: Той Бог ли е? Той по-малко 

величествен ли е от Сина, или Отец? Той по-малко славен ли е? Той е наречен Духът на Славата.  

Той по-малко сила ли има? Михей Го нарича Мощта на Бог. Спомняте ли си, ангелът 

каза на Мария: Силата на Всевишния ще те осени. Той е Силата на Всевишния. Но Той е Бог, 

нали? Така че, като Бог ние трябва да Му дадем мястото на поклонение. Има разлика между 

прослава и поклонение. Исус каза: Той ще прослави Мен. Думата прославям означава величая, 

да дам мястото на трона, на престола. С други думи Той е Този, който се вижда - Исус. Святият 

Дух не е Този, който се вижда. Исус каза: Той ще свидетелства за Мен. Той ще постави Мен. 

Така че, човекът, който казва: Кой да прославям? Въобще не познава Святия Дух. Защото в 

момента, в който прославите Святия Дух, Той ще излезе от сцената. Това е Неговата натура, вие 

ще Го нараните, ако Го прославяте. Ако кажете: Святи Душе, аз искам да Те познавам. 

Моментално Той ще ви каже: Аз искам ти да познаваш Исус. Той ще свидетелства за Него.  

Разбирате ли това? Така че, не мислете, че трябва да свършите Неговата работа. Той си я 

върши добре! И така, Исус продължи и каза в Йоан 15:26 А когато дойде Утешителят, когото 

Аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, който изхожда от Отец, който излиза от 

Отец. Виждате ли тази дума? Той изхожда, излиза от Отец. Той ще свидетелствува за Мене. 

Нека видим Йоан 16:13 А когато дойде онзи, Духът на истината, Той ще ви упътва в колко 

от истината? Във всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще 

говори, и ще ви извести за идните неща. Той ще прославя Мен. Той ще прославя Мен.  

Когато Кетрин представи Святия Дух и аз започнах да говоря с Него, и Той влезе в моята 

стая. От този ден до сега аз не съм същият човек. Той е Този, който прави Исус толкова реален, 

толкова жив, такава реалност в моя живот! Мога ли да ви помоля да не правите нещо? Не 

живейте без Него! Ще пропаднете. Трябва да разберете нещо. Отец е на Небето, Синът е на 

Небето, Святият Дух е на земята. И Той има отделно тяло. Ще кажеш: На какво прилича тялото 

Му? Няма нито едно място в Библията, където ние Го виждаме да дойде с човешко тяло. Той 

дойде върху Исус като гълъб. Дойде като огън над шатъра. Дойде като облак над храма. А как ще 

дойде в твоя живот? Ами, това си зависи от Него. Но Той е Личност! Той ще дойде. Той решава, 

Той иска, копнее. Помислете за малко. Шерил, пей тази песен, която ти казах по-рано. Помислете 

за малко сега! Можете ли да се съпротивите на Отец? Не можете. Умирате. Можете ли да спрете 

Сина? Не. Но можете Святия Дух. Можете да се съпротивите на Святия Дух. Стефан каза на 

юдеите: Вие сте се съпротивили на Святия Дух. Противите. Библията ни казва да се 

съпротивляваме на дявола. Някои от вас, обаче са се съпротивили на Святия Дух. Казали сте Му: 

Не! Говорих върху Святия Дух и трима човека излязоха. Това е съпротивление. Те казват: Не Го 

искам. И Той никога няма да бяга след вас и да казва: Чакай, чакай! Но ти току-що си пропуснал 

най-великото докосване в живота си. Как може човек да излезе, когато се говори за Святия Дух?!  

Това не мога да го разбера. Това е съпротивляване на Святия Дух. Казване: Не Го искам! 

Горко на човека, който се е съпротивил на Святия Дух. Светии, искам да ви кажа нещо, което 

никога да не забравяте. Исус каза: Вие можете да се съпротивите на това, което Аз казвам, може 

да отхвърлите това, което Аз казвам и Аз ще ви простя, но ако обидите Святия Дух, няма 

опрощение! Вие сте Го обидили и сте казали: Не Го искам. Господи, аз Те искам! Святи Душе, 

искам Те! Не угасяйте Духа! Не Го угасяйте! Той може да бъде угасен. Ще ме погледнете ли за 

малко? Знаете ли какво е да угасим Духа? Когато има мощен огън, който иска да влезе във вашия 

живот и вие казвате: Не! И огънят веднага загасва. Божият огън ще ви изгори. Огънят на Святия 

Дух зависи от вашия избор. Колко не искат този огън да изчезва? Вие може да Го оскърбите.  

Може да кажете неща за Неговата сила и Той може да бъде наранен. Нека да ви кажа 

нещо. Трябва да ви го кажа това. Когато Той дойде в живота ви, Той е толкова радостен, че идва 
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с вятър и със сила, с мощ и целият свят го знае. Той обича да идва! Но когато излиза, даже и ти 

не го разбираш кога е излязъл. Библията говори за Самсон, който не знаеше, че Духът го беше 

напуснал. Когато Святият Дух дойде на Петдесятница, беше мощен вятър, но когато напусна 

Анания, нямаше никакъв шум. Хора, чувствам помазанието. Защото Той обича да идва и мрази 

да напуска. Има такава радост, че Той е дошъл! Но когато напуска, Той е толкова наранен! 

Толкова наранен и има толкова мъка, че просто тихо излиза. Излязъл ли е от вашия живот? Само 

вие знаете. Святи Душе, аз се покланям на Теб. Хваля Те. Ти си Този, който правиш Исус 

реалност. Ти си Този, който си ни дал тази Библия. Ти си Този, който я правиш реална. Достойно 

е Агнето, което беше убито. Достойно е Агнето, което беше убито. Неговата кръв е това, от което 

се нуждаем сега. Защото където е кръвта Му, там ще бъде и помазанието. Шерил, достойно е 

Агнето, което беше убито. Тихо и нежно просто. Тази музика! Духът на Бог, Вятърът на Бог.  

Святи Душе, без Теб всички щяхме да бъдем мъртви. Без Теб реалността на Исус нямаше 

да бъде в нас. Без Теб ние нямаше да бъдем тук. Святи Душе, чрез Кетрин Кулман Ти влезе в моя 

живот преди 16 години. Тази вечер, спомняш ли си? Аз дори си спомням часът, когато влезе в 

стаята ми и това служение беше родено. И сега тези хора, които си ми доверил и си ми дал, Ти си 

ме счел верен, за да ми дадеш тези хора и аз върша най-доброто от себе си да ги науча за Теб. Но 

моите думи са прекалено слаби. Моята плът е прекалено слаба и неспособна да открия толкова 

дълбоки истини. Моля Те, открий Личността Си на тях! Всичко, което Кетрин направи беше да 

Те спомене като неин Спътник. Всичко, което Те моля да направиш, както го направи за мен 

преди 16 години, направи го за тези овце тук, този месец. И аз познавам силата Ти, виждал съм 

Те да вършиш чудеса в живота на толкова много хора! Но най-великото чудо, което съм Те 

виждал да правиш, е когато Ти влезе в моя живот и направи Библията толкова реална, и 

молитвата толкова реална, и Исус толкова реален! Ти откри Отец в такава реалност! Моля Те, 

направи го за хората тук! В Името на Исус! В Името на Исус! Святи Душе, Святи Душе, аз Те 

викам сега. Ти не можеш да гледаш в лицето на греха, Ти си прекалено Свят. Ти си Свят!  

Неговото име е Святият Дух! Не просто Дух. Святият Дух! Вдигнете си ръцете и Го 

наречете така, както е: Святият Дух! Святи Душе! Святи Душе, Ти дойде върху Мойсей, слезе 

върху Давид и върху Илия, слезе върху Елисей с такава уникална сила, толкова велика беше 

силата Ти при Елисей, че мъртвият човек, който беше хвърлен върху костите му възкръсна чрез 

Твоята сила. Ти слезе върху девицата Мария, за да може тя да роди Сина на Бог и Ти изпрати 

Гавраил, който й каза: Това, което ще се роди от теб чрез Святия Дух, ще бъде Синът на Бог и 

Силата на Всевишния ще те осени. О, Святи Душе, Ти си Този, който възкреси Сина на Живия 

Бог от мъртвите. И днес силата Ти е, която побеждава силата на сатана. 
 

ІV част 

Нека всяка ръка да бъде издигната. Кажете след мен: Святи Душе, добре дошъл! Това е 

Твоето събрание. Движи се свободно между нас в името на Исус. Заемете местата си и Библиите 

си. Шерил, стой с мен, не спирай да свириш, но по-нежно. Нека Бог да те води. Всичко може да 

се случи днес, така че, пригответе се! Искам Бог да влезе тук тази сутрин. Обърнете с мен на Йов 

33 глава. Това ще бъде съвсем различна проповед от това, което мислех да бъде. Бог ще изпълни 

хора със Святия Дух още по средата на събранието. Ние не се занимаваме с някаква невидима 

личност, която хората на Бог не познават. Тази жена от Вашингтон беше лютеранка и тя не е 

гладна за някакво влияние, а за Личност! Казах на Сюзан преди няколко седмици: Скъпа, толкова 

много уважавам хората от Християнски Център Орландо, защото ги видях да правят нещо, което 

не вярвам някой друг да направи. Вечерта в неделя 2000 от вас, две хиляди човека се наредиха в 

тези редици до платформата и чакахте Бог да ви докосне зад амвон, на който нямаше никой.  

Святият Дух ми беше казал, Той каза: Аз искам да стоя зад амвона, ти се махни от 

там. И аз напуснах амвона и стоях заедно с вас за два часа и петнайсет минути. И аз ви казах, че 

Бог е там, на амвона и че Той ще ви докосне, и вие го вярвахте ето така. И две хиляди човека 

излязохте и като че не искахме да свършваме. И хората отиваха до амвона, видях и хора с дълги 

коси, и силата на Бог ги удряше, и те падаха. Около две хиляди човека бяха ударени под силата 

на Бог. И никой нямаше на амвона, когото да можете да видите. Знаете ли какво ми говори това 

за вас? Вие познавате Святия Дух. Иначе нямаше да вярвате, че има Някой тук. Така че, аз 

виждам нещо, което става в Християнски Център Орландо и в тази църква ще влезе съживление, 
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както никога преди. Знаете ли защо? Защото в момента, в който познаете Святия Дух като 

Личност, внимавайте, Той ще посети и кухнята ви! Когато вие Го познаете като Личност, тогава 

нещата започват да стават в живота ви. Пастир Чо има 600000 човека в църквата си знаете ли 

защо? Защото той научи тези бивши будисти, че Святият Дух е реален. Той не е влияние, Той е 

Личност. Той не е безформен, Той има тяло. Той има духовно тяло. Той говори, чувства, обича. 

Той може да докосва. И Той е реален! През последните няколко седмици аз уча за Святия Дух. И 

Бог ми каза още преди доста дълго време: Представи Ме отново на хората! За повечето от вас 

Святият Дух е станал толкова реален, че вие можете да Го опитате. Колко са съгласни с това, че 

Той е станал реален във вашия живот? Знаете ли колко реален Той може да стане? Толкова 

реален, че вие можете да усещате присъствието Му и да се движите след Него, да Му говорите.  

Може да не виждате нищо с физическите си очи, но да знаете къде е точно и да Му 

говорите, и Той е толкова реален, че Той ще ви отговори. Но кой е Той? Почти мразя да спирам 

да проповядвам за Святия Дух. Йов 33:4 казва: Духът на Бог ме е направил и Дишането, 

Дъхът на Всемогъщия ми дава живот. Той е Дъхът на Бог, Дъхът на Всемогъщия. Защо 

църквите губят? Защото те Го пренебрегват. Той не само е Дъхът на Бог. Той е повече от това.  

Обърнете на Псалм 33:6, какво се казва там? Ние не се занимаваме тук просто с един бриз, 

или вятър. Ние се занимаваме с Могъща Личност. В Псалм 33:6 Библията казва: Чрез Словото 

на Господ станаха небесата и цялото им войнство чрез дишането на устата Му. Святият 

Дух е Дишането, Дъхът на Бог. Но Той не е само Дъхът на Бог, Той е Личност. Йов казва: Чрез 

Дъха на Бог бях създаден. Псалми казва, че чрез Дъха на Бог небесата бяха направени. Ние не се 

занимаваме. Ще ме погледнете ли? Не се занимаваме с някой срамежлив и нервен човек, който 

стои в ъгъла постоянно и винаги вика и плаче. Святият Дух е Мощна Личност. Когато Той дойде 

върху някои хора, те наистина може да плачат, но Той ще дойде върху други и те ще се смеят, 

върху други и те ще викат, върху други и те ще скачат и ще танцуват. Той е Колоритен, Той е 

различен, Той е толкова разнообразен! Толкова много цветове! Ще ви кажа още нещо. Той има 

чувство за хумор. Четете Библията и някога ще се смеете, някога ще плачете, някога ще викате.  

Знаете ли какво ме убеждава, че Той има чувство за хумор? Когато ви гледам. Гледам ви и 

знам, че Той има чувство за хумор. Погледнете се в огледалото и ще знаете. Погледнете мен и ще 

видите, че Той има чувство за хумор. Веднъж един човек отишъл на събрание с Кетрин Кулман. 

На него му било казано от някой, че той ще бъде изцелен, ако донесе една чанта с картофи. Така 

че, той дошъл с чантата картофи и си я придърпвал постоянно към него. Бог в милостта Си 

наистина изцелил този човек. Така че, той донесъл чантата с картофи при Кетрин и й казал: Е, 

чантата с картофи е това, което го направи. Моят рак наистина изчезна. Тя започна да се 

смее толкова силно, и каза: Това ми доказва, че Бог има чувство за хумор. Неговата милост 

наистина е толкова голяма, че Той изцелил човека, който всъщност вярвал, че чантата с картофи 

ще го направи. Той ще изцели хора, които даже на вярват, че Той може да го направи. Ние не се 

занимаваме с Бог, който е толкова ограничен в пътищата Си. Имам новини за вас. В момента, в 

който си мисля, че имам Святия Дух и всичко ми е измислено, изведнъж всичко се разпада на 

парчета. Казвам ви: Не пишете никога книга върху доктрина, защото Той може да дойде и да 

промени нещо. Така че, ще трябва после да си върнете книгата и да кажете: Направих грешка.  

Святият Дух е толкова колоритен! Така че, ние не се занимаваме с Личност, която стои в 

ъгъла и само шепне, и плаче, и винаги трябва да го докарате в залата с Алелуя! Той може да 

дойде с вик, може да дойде с бриз, или с буря. Може да дойде с малко помазание, с олио, с малко 

дъжд, или с ураган. Това е Святият Дух! Но мисля, че Той е най-неправилно разбраната Личност 

на вселената. Не знам защо, но може би защото виждате Отец като нещо с тяло и може би с бяла 

коса, вие нямате проблеми с Него. Така че, като че ли лесно можете да говорите с Него и да 

кажете: Татко! Въпреки че не сте видели чертите Му, знаете, че е там някъде. С Исус също 

нямате проблеми, знаете ли защо? Защото в ума ви има образ. Може би сте влезли в някоя църква 

и сте видели някоя картина и Той е изглеждал като обикновен израилтянин, с голяма брада, с 

дълга коса. И така, вие нямате проблеми да Го видите в ума си и да говорите с Него. Но никога 

не сте виждали картина на Святият Дух. Не знаете как изглежда и повечето проповедници, които 

сте слушали и в църквите, в които сте били, винаги са Го наричали “то”, и вие сте си мислили, че 

това е топка в стомаха ви. Това е факт! Така че, Святият Дух за вас е някаква тръпка в 

гръбначния ви стълб, която се мърда надолу-нагоре по гръбнака ви. Не сте Го виждали като 
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Личност. Така че, когато ви изпълни – главата Му да влезе във вашата глава, ръцете Му да влязат 

във вашите ръце, краката Му във вашите крака, Той не е топка в стомаха ви, Той е цяла Личност 

в тялото ви! Това е Святият Дух. Помнете, това е откровение – Той не е топка, Той има крака.  

Когато вие сте кръстени със Святия Дух, Той не ви дава само една капка. Когато Той 

влиза, влиза с краката, изпълва цялото ви тяло и казва: Вътре съм! Така че, сега вече вие ходите 

и Той ходи с вас, и ако Му позволите, Той ще говори през устата ви. И вашите уши ще чуят 

устата ви какво говори и ще кажете: Аз не казвам това! Нещо се случи вчера, което ме 

благослови уникално. Ние имахме молитвено събрание, както го имаме всяка събота сутрин, но 

нещо се случи вчера, което никога не бях виждал преди това. Дадох ви молитвените нужди, на 

хората, които бяхте там. Имахме добра тълпа тук, както обикновено, около двеста човека може 

би се молехме тук. Това е повече, отколкото много хора имат в неделя сутринта. Някои от тях 

плачеха, някои бяха седнали, някои коленичили. И изведнъж Бил Дюран, един здрав мъж на Бог 

седеше тук и аз му дадох микрофона, за да се помоли. Помазанието слезе върху този човек 

толкова силно, че за пръв път в тази църква. Друг път ми се е случвало това нещо лично, но 

никога на цяло събрание. Чух Святият Дух да се моли чрез този човек. Бях толкова слисан!  

Библията казва: Той ходатайства за светиите със стонове, които не могат да бъдат 

изговорени. И изведнъж Бил Дюран започна да ходатайства. Никога не бях чувал нещо подобно в 

тази църква. В моята собствена стая съм имал такива времена, когато Святият Дух е идвал върху 

мен и аз съм започвал да ходатайствам, както Духът вътре ходатайства, и това е неописуемо. За 

мен това е нещо много лично, не искам да го описвам. Помазанието слезе върху Бил и той 

започна да ходатайства. Аз никога няма да забравя какво се случи тогава. Бях толкова слисан и 

толкова завладян от това! Силата на Бог беше толкова голяма, че не можех да се държа на 

краката си. И изведнъж начинът, по който той се молеше, се промени, когато тази агония излезе 

от него. Брус свиреше на органа, някои от нас проповедниците се молеха, и сълзите се стичаха по 

моето лице и по лицата на повечето от хората, които виждах. Помислих си: Чувам как Святият 

Дух се моли до мен. Беше неописуема сила! След това вие не знаете какво да кажете и какво да 

направите. Ние не се занимаваме с влияние тук! Говорим за Личност, която е толкова реална и 

толкова жива и която може да хване емоциите ви и да ги промени. Дъхът на Бог Всемогъщи!  

Дъхът, който създаде този свят живее в нас. Хора, Той ще влезе в тази зала след няколко 

минути, усещам го. Спомнете си, че Той е Бог. Ние говорим за Бог! Святият Дух, светии, казвал 

съм го преди, но ще го кажа пак, защото мисля, че поради някакви причини традицията до 

толкова ви е обхванала, че ще ми трябват няколко недели, за да я разбия. Вие сте били учени, че 

всичко, за което Святият Дух е дошъл тук, е от време на време да усещате тръпки всяка неделя и 

да можете да говорите на езици, но това не е така! Святият Дух, хора, не е тук, за да дава дарби! 

Той е тук, за да бъде на мястото на Исус Христос на земята. Осъзнавате ли, че ние трябва да се 

отнасяме към Него така, както апостолите са се отнасяха с Христос? Той е реален! Святият Дух е 

жив! Той е Личност! Вие можете да говорите с Него! Той има форма! Той е жив и е толкова 

колоритен и вълнуващ! Той е Бог! В Деяния 5 глава Петър каза: Как можа да излъжеш Бог 

Святия Дух? Той е Господ! Вижте ІІ Коринтяни 3 глава: Където е Духът, там е свобода и 

Духът е Господ! Нека да ви кажа нещо за Святия Дух. Знаете ли, че когато Исус Христос ходеше 

по улиците на Ерусалим, хората не усещаха никакво помазание? Слушате ли ме? Нямаше 

помазание и никакво обвинение за грях. Евреите слушаха Исус и нямаше обвинение за грях. Те 

се обърнаха и Го разпънаха. Слушайте! Когато Святият Дух беше тук в Стария Завет, Той 

слизаше само върху определени хора и това беше поради върховната власт на Бог. Той не 

можеше да влезе на определено място и да го изпълни, и хората да влязат и да усетят 

помазанието. Само хората, които бяха в служението, свещениците в храма усещаха помазанието, 

но не и хората. Мойсей го усещаше, но не и израилтяните. Израилтяните видяха делата, но 

Мойсей познаваше пътищата на Бог, защото той познаваше присъствието Му. В Стария Завет 

Той слезе върху Давид, Самсон, Соломон, Исая, Езекил, Йона, Захария - тези хора бяха 

изпълнени със Святия Дух и това беше поради върховната власт на Бог. Той не изля Духа Си 

тогава върху целия свят. Когато Исус проповядваше на тълпите в Ерусалим, те не усещаха нищо.  

Те само виждаха чудесата, виждаха делата, но нищо не можеха да усетят. Не можеха да 

усетят силата. Те се обърнаха и Го разпънаха. Но един рибар, наречен Петър можеше да 
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проповядва проповед и Святия Дух да ужили сърцата на юдеите, и три хиляди човека да кажат: 

Искам Този Христос! Трябваше Святият Дух да бъде там, за да ги обвини за грях. Помислете!  

Исус проповядваше Евангелието и нито един не се спаси. Слушате ли? Той проповядваше 

Евангелието три и половина години и нито един не се спаси. Но Петър проповядва една проповед 

и три хиляди души се спасиха. Ще кажеш: Защо? Вижте, Исус каза: Аз не съм дошъл тук, за да 

върша работата на Святия Дух! Аз трябва да платя цената за вашето спасение, а Той ще 

дойде след Мен и ще свидетелства за Мен! Той ще дойде и ще Ме прослави! Той ще дойде и 

ще ви направи да знаете кой Съм Аз, Синът на Бог, Христос! Слушате ли ме? Всичко, което 

Исус направи е да плати цената! Всичко, което Святият Дух прави е да направи тази цена реална 

във вашия живот! Исус проповядваше Словото, Святият Дух позволи на това Слово да живее 

вътре във вас. Разбирате ли? Ние не можем да видим това напълно, защото умовете ни са толкова 

ограничени! Ако живеехте преди 2000 години и можехте да видите Исус Христос, можехте да 

седите до Него и да не усетите нищо. Той можеше да ви докосне и да не усетите нищо, защото 

помазанието не течеше тогава. Само чудесата се случваха. Ако Той ви докоснеше, вие щяхте да 

бъдете изцелени, но нямаше да усетите нищо, защото Святият Дух още не беше даден чрез 

полагането на ръцете на Исус Христос. Той никога не полагаше ръце на хора, за да им дава 

Святия Дух. Просто преди да си тръгне само каза на учениците: Приемете Святия Дух и духна 

на тях, но на никой друг. Защо? Защото Святият Дух беше в Него и не беше все още в плана на 

Бог Той да бъде даван чрез ръцете Му. Двеста хиляди юдеи чуха Исус да проповядва. Йосиф ни 

казва, че двеста хиляди юдеи са живели по това време в Ерусалим и повечето от тях са Го чували 

веднъж или повече пъти. Нито един от тях не се спаси. Той беше Синът на Бог, който 

проповядваше! Той не дойде тук, за да спасява по този начин. Той дойде, за да плати цената. И 

тогава погледна един рибар и му каза: Ти ще направиш нещо, което Аз не мога. Аз ще те 

направя ловец на хора. Ще те науча как да ловуваш. И един рибар, който няколко дни преди 

това се отрече от Него, стана и каза: Вие, хора, от Юдея и Ерусалим, вие Го разпънахте! И те 

казаха: Кого? Святият Дух дойде и разтърси сърцата им. И те казаха: Ние не знаехме кой е Той!  

Виждате ли, те не можеха да разберат кой е Исус, докато Го виждаха. А сега, когато не Го 

виждаха, след като чуха посланието, казаха: Защо? Кой? Святият Дух беше Този, който предаде 

откровението. Не можете да бъдете спасени без откровението, което се предава от Святия Дух.  

Той е нужен, за да може вие да бъдете спасени. Ние не се занимаваме и не говорим тук за 

някой, който не е Бог. Исус напусна Небето, когато Отец Му каза: Иди и умри за света. Библията 

казва в Евреи, че Той представи Себе Си чрез Святия Дух. С други думи Той каза: Святи Душе, 

без Теб няма да отида. Татко, ще отида чрез Святия Дух - Той ще трябва да Ме вземе и да 

Ме направи семе. Помислете за силата на Святия Дух. Да вземе Безграничния Христос, да Го 

направи семе, да Го постави в утробата на жена, това е сила. Святи Душе, ще се нуждая от Теб, за 

да Ме направиш плът. Защото Исус дойде в плът, а преди това беше с духовно тяло. Ще се 

нуждая от Теб да Ме пазиш чист. Когато Исус беше кръстен в Святия Дух, знаете ли каква 

беше първата работа на Святия Дух? Да Го заведе в пустинята, за да бъде изкушаван. Първият 

урок, на който Святият Дух Го научи, беше как да побеждава сатана. Първият урок, на който Той 

ще научи и вас е същият! Когато Исус излезе от пустинята, Той излезе със силата на Бог върху 

Него. И тогава започнаха да се случват чудесата! Тогава мъртвите бяха възкресявани. Но веднъж, 

когато те Го разпънаха на кръста, Святият Дух вече не можеше да стои до Него, защото Исус 

трябваше да стане грях. Ще ви кажа и това. Знаете ли, понякога чета Словото на Бог и виждам 

такива вълнуващи неща! Те са три отделни Личности, разбирате ли? Те не са една Личност! Те са 

три отделни Личности, но един Бог. Един в работа, един в мислене и действие, но не и един в 

Личност. Почти мога да видя как Святият Дух казва: Исусе, трябва да напусна, но ще се върна, 

както Ти обещах - след три дни. Святият Дух напусна кръста и се върна в Славата.  

Исус на кръста започна да вика към Бог Отец: Господи, Господи, защо си Ме оставил? И 

тогава Той отиде и победи сатана долу, в ада. И ви гарантирам, че ангелите за тези три дни бяха 

учудени и казваха: Защо тялото Му е в гроба? Но само Отец и Святият Дух знаеха какво ще 

стане. И съм сигурен. Хора, аз не виждам Бог Отец като нежива личност, виждам Го как Той е 

толкова развълнуван и казва на Святия Дух: Хайде да изпълним обещанието вече! И Святият Дух 

казва: Татко, ще Го оживя отново. И ангелите са казали сигурно: Къде отива? Къде отива Святия 

Дух? Не осъзнавате ли, че Святият Дух може да бъде виждан от ангели? Къде отива? Не знам. Но 
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Отец знаеше. Святият Дух беше Този, който влезе в гроба и видя убитото тяло на Агнето - 

мъртво, лежащо там. Нещо се случи тогава. Отец гледаше всичко това. Тогава ангелът каза: 

Момчета, дайте да се приближим. И те отидоха там, до камъка. Те бяха тези, които преместиха 

камъка на гробницата. И Святият Дух влезе и каза: Исусе! Мога да го видя. Усещам помазанието 

върху себе си. Исусе! И когато Той чу гласа Му, пръстите на Исус започнаха да се движат.  

Святият Дух трябва да Го е хванал за ръката. Разбирате ли, Исус и Святият Дух са толкова 

близки! Аз не вярвам, че Той е стоял от разстояние, вярвам, че е отишъл до Него и Му е казал: 

Ела! И когато Святият Дух Го възкреси... Някакъв езичник беше казал: Защо Исус сам не си беше 

преместил камъка? Толкова ли беше слаб? Сър, ангелът не отмахна камъка, за да може Исус да 

излезе от гроба. Той го премести, за да може хората да влязат вътре и да видят, че Го няма и че е 

възкръснал от мъртвите! Нека да чуя Алелуя! И Святият Дух Го заведе при Отец този ден. Исус 

преди това каза на учениците Си: Аз ще помоля Отец и Той ще ви изпрати Утешителя! И тогава 

каза на Отец: Татко, имам петстотин човека долу, на които съм обещал, че ще изпратя Святия 

Дух. Исус трябва да е погледнал Святия Дух и да е казал: Святи Душе, Аз ще стоя тук и ще се 

моля за тях. Ти отиди долу и ги събери. И Святият Дух е казал: Исусе, ще изпълня обещанието. 

Ти плати цената. Аз сега ще отида и ще донеса Твоето притежание. Елате тук, Ричард и Кен.  

Елате и направете това, което направихте и на миналата служба. Елате тук. Представете 

си, че Кен е Святият Дух. Вие не можете да го видите, но Той не е летяща топка, Той има ръце, 

коса, очи, уши, коса, Той е Личност. Ти отиди сега отзад, скрий се и аз ще те извикам, когато 

трябва... Това момче тук не е спасено. Стани, Ричард, обърни се така, че камерата да те хване. 

Това момче не е спасено, само предполагаме, сигурен съм, че разбирате. Той е дошъл на църква, 

защото майка му го е накарала и за да угоди на майка си, той идва, но не знае, че тя се моли за 

него от три години. И от секундата, в която майка му започнала да се моли, Святият Дух го е 

гледал през всички тези години. Майко, когато ти се молиш за момчето си, Святият Дух започва 

да ходи след него. И когато Той ходи след някого, Той няма да го изпусне през пръстите Си, 

докато се увери, че е спасен. Така че, сега Той прави това не заради майка ти, а заради 

обещанието, което е дал на Исус: Аз ще Ти върна притежанието, за което Ти си платил цената.  

Така че, майка му го е довела на църква. Святият Дух започва да идва до него. Вие не 

гледайте, защото Святият Дух не се вижда. Той е невидим. В секундата, в която Той идва до него, 

аз проповядвам Словото и аз не мога да видя Святия Дух, но Той е дошъл до момчето и момчето 

започва да Го чувства. Краката му започват да треперят и някак си, Святият Дух не знам как го 

прави, но Той го прави. Взема Словото, което аз проповядвам, тези думи, и ги прави живот в 

неговия дух. Всяка дума, която аз казвам, Той я взема и я оживява в сърцето му, и вече той 

започва да трепери вътрешно. В продължение на един час той е бил обвинен от Духа на Бог. Сега 

аз давам призив за покаяние. И през цялото това време Святият Дух шепне в ушите му: Той ти 

казва истината! Той ти казва истината! Това момче чува и друг звук, обаче от другия край, 

демоните в него казват: Това е лъжа! Лъжа е! Обаче Святият Дух отвън се опитва да изгони 

демоните отвътре, но не може, без да има покана. Слушате ли? Той му казва: Той ти казва 

истината. Истината! Но гледайте сега какво става. Аз давам призива за покаяние, и когато дам 

призивът за покаяние две неща започват да се случват в това момче. Първо, демонът иска той да 

бъде залепен за тази седалка. Ричард се чувства залепен за мястото, на което седи. Но Святият 

Дух тогава започва да се бори с него. Има война, която започва да става! Продължавайте да се 

борите. Има борба, която можете да видите в духа. Колко от вас са преминали през тази борба, 

самите вие? Вдигнете си ръцете. И не само плътта се бие с Духа, но и демоните се опитват да 

накарат плътта да остане долу. Но по-велик е Святият Дух! И когато кажа: Елате и приемете 

Исус Христос! Святият Дух го поглежда и му казва: Ставай! И го подръпва от мястото му.  

Сега този човек става и не знае защо е станал. Някой знае ли за какво говоря? На някого 

случвало ли му се е някога да дойде напред и да се чуди, и да казва: Не зная защо го правя. Не 

знам какво ме накара да го направя. И този човек тръгва напред, и е нервен, и трепери и не знае 

защо го прави, и казва: Господи, какво правя тук? И сега, той започва да повтаря тези думи: 

Господи Исусе, ела в моето сърце. Нещо фантастично започва да се случва. Този, който е бил с 

него, сега влиза вътре в него. Той ще бъде с вас и ще бъде във вас. Слушате ли всичко това? Този, 

който се е борил с него, и го е гледал, и го е следвал, в секундата, в която той казва: Влез в мен! 

Моментално влиза в него. Сега можеш да си тръгваш, но не и ти, ти имаш още работа по него. 
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Този човек сега усеща, че нещо е различно. Нещо е различно. Нещо различно се е случило. В 

момента, в който е казал: Исусе, влез! Дяволът е казал: Давайте, да се махаме! И той е новороден.  

И сега нещо се случва вътре в него, и той усеща като че ли иска да говори на Бог за първи 

път. И до сега той се е молил като католик, молил се е само за храната, или е казвал: Ако има 

някой да ми помага, защото умирам! Но сега той казва: Татко, в името на Исус, моля Те за 

Святия Дух! И Святият Дух, който е вътре в него, го изпълва нагоре като кладенец и той започва 

да говори сега на език, на който никога преди това не е говорил. Когато се връща на седалката си, 

някой казва: Има нещо в очите му, нещо различно. Разбирате ли, очите му преди това бяха очите 

на демони, които гледаха. Но сега същите тези очи, са очи на друга Личност, наречена Святият 

Дух! Той не е топка, която се движи в стомаха ви. Очите Му са там, където са вашите, ушите Му 

са там, където са вашите и сега вашите ръце стават продължение на Неговите - същите пръсти, 

същите крака! И Святият Дух казва: Ти си Мой съд вече! Когато полагаш ръце, Аз ще тека 

през теб! Осъзнайте, че когато Исус полагаше ръце на апостолите, те не бяха изпълнени още със 

Святия Дух, защото Святият Дух още не беше планиран преди кръщението. Това, което ставаше, 

беше, че те бяха изцелени, но нямаше атмосфера на помазание, присъствие. Разбирате ли това?  

Но когато този човек вече полага ръце, другият човек вече усеща славата на Бог. Защо? 

Защото вече не е плът и кръв. Това е Святият Дух вътре в този човек. Слава на Бог! Ние не 

говорим за топка, която се движи в стомаха ви. Говорим за по-великия - Този, който е вътре във 

вас, от този, който е в света. Говорим за не чрез мощ, нито чрез сила, но чрез Духа, казва Господ. 

И тази Личност, защо Святият Дух е вътре? Усещам присъствието на Бог. Запишете си го. 

Откровение 2:7, Той е вътре във вас, за да ви говори. Святият Дух е вътре във вас, Римляни 8:26, 

за да ходатайства вместо вас, защото Святият Дух ходатайства за светиите според Божията воля.  

Вие, хора, които се молите на английски (български - бел. прев.) и когато вие нямате думи 

да изразите на английски (български - бел. прев.) това, което трябва и започвате да се молите на 

език, и в този момент умът ви се разделя от духа ви. Вече умът не е включен. Умът ви е бил 

свързан с английския, но сега се разделя в духа. Не можете да се молите в Святия Дух и умът ви 

да бъде свързан. Но сега вече има раздвижване отвътре, което е толкова дълбоко! Има движение 

вътре, което е толкова голямо, което емоциите ви не могат да произведат, това е ДУХ! Йоан 

14:26 - Той ще ви научи на всички неща и ще ви припомни всички неща! Колко често, когато се 

нуждаете, думите, от които се нуждаете. Може би започвате да пеете някаква песен и тогава 

осъзнавате какво пеете. Ще ме погледнете ли? Колко от вас са имали толкова ужасен ден и в един 

момент започва някаква песен да излиза от устата ви и вие не внимавате на това, което пеете? И 

изведнъж се сепвате и казвате: А! Песента казва точно това, което трябва! Кой е започнал да я 

пее, а не вие? Святият Дух! Случвало ви се е, защото Библията казва: Бъдете изпълнени със 

Святия Дух и пейте псалми и духовни химни! Преди няколко години аз се биех в една духовна 

битка и някак си, не знам как се случи, докато бях под душа, започнах да пея: Той е способен, 

способен е, знам, че е способен! И започнах да си мисля: Святият Дух ми припомня това, че Той е 

способен. Той ще ви припомня неща! Колко често сте седели и сте били в тъмнина и един стих 

просто е минавал през главата ви. Кой мислите, че ви е казал това? Не е дяволът, а Святият Дух!  

Защо е вътре в нас? Римляни 8:14 - За да ни води! Тези, които са водени от Божия Дух, те 

са синове на Бог. Защо е вътре? Ефесяни 3:16 - за да заздрави вътрешния човек! Вътрешният 

човек се подновява ден след ден чрез Духа. Вътрешният човек всеки ден се нуждае от Святия 

Дух, за да бъде жив. Защо е вътре? Римляни 8:2 - за да ни освободи от силата на тъмнината. Ако 

ние следваме Духа, няма осъждение. Тези, които са в Христос, които не ходят по плът, но в Духа!  

Защо е вътре? Галатяни 5:22, плодът на Духа, Той произвежда плод. Защо е вътре? 

Филипяни 3:3, да ни води в поклонение. Знаете ли, че Той ни води в поклонение? Казва се: Ние 

сме обрязаните, които се покланяме на Бог в Духа. Ние сме обрязаните, които се покланяме на 

Бог в Духа, с Духа, чрез Него. Ще ме погледнете ли сега? Когато сатанистите имат събрание, 

първото нещо, което те правят, е да викат демони. Преди да говорят директно на сатана, те 

говорят с други духове. Слушате ли? И когато демоните дойдат, атмосферата се променя, тя 

става студена. И сатана тогава започва да говори, след помощта на демоните, които са им 

помогнали да стигнат до него. Когато вие говорите на Бог, не ви ли е срам, че сатанистите знаят, 

че не могат да говорят със сатана без дух да им помага? Ние обаче не се нуждаем от демони, за да 

говорим с Бог, нуждаем се от Святия Дух! Сатанистите се нуждаят от много духове, но Той е 
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Един Свят Дух, Той влиза, а когато Той влезе, всички демони излизат. Където е Той, там има 

свобода. Ефесяни 1:13, защо е Той вътре в нас? За да ни запечата с присъствието Си. Библията 

казва, че ние сме запечатани със Святия Дух. В Ефесяни 1:13 е това. Защо е вътре? За да пази 

телата ни живи. Същият този Дух, който възкреси Исус от мъртвите, ще съживи вашите смъртни 

тела. И този скъпоценен човек, когото вие всички обичате, вие сте Негов храм, храм на Святия 

Дух. Мога ли да попитам колко от вас са усещали как Той влиза много пъти? Колко пъти сте 

усещали как Той идва върху тялото ви, докато се покланяте на Исус? Имам новини за вас.  

Израилтяните никога не Го усетиха по този начин. Библията казва: Славата беше върху 

Мойсей и върху никой повече. Но днес славата слиза върху цялото ви тяло. Има времена, когато 

се покланяте и искате да полетите. Той ви изпълва от главата до петите като мощно присъствие.  

Чувал съм хора да ми казват, че огън е влязъл в петите им и не могат да стоят на едно 

място. Други са ми казвали, че усещат като електричество в пръстите им, докато се покланят на 

Бог. Това е силата, за която говорим. Тази Личност, хора са лъгали срещу Нея, измамвали са Го, 

като Ананий и Сапфира. Хора са се бунтували, Исая 63 глава, и са богохулствали. Той е бил 

пренебрегнат от тялото на Христос, избутан настрана. Не е ли тъжно? Никой няма по-добър от 

Него, но сме Го пренебрегнали. Но има една група в Християнски Център Орландо, които казват: 

Няма начин! Ще продължавам напред! Ще се отнасям към Него правилно! Искам да обърнете на 

Матей 12 глава. Завършвам с това. Исус изказа мощно твърдение за Святия Дух. Бихте ли станали 

всички докато го чета? Това е едно невероятно твърдение от Господ, направо не е за вярване.  

Като отида на Небето, ще попитам Бог за това твърдение. Никога не съм го разбирал, и все 

още не го разбирам. И ако си мислите, че го разбирате, ще ви кажа, че не знаете какво говорите. 

Това е най-учудващото Писание за мен, и най-плашещото. В Матей 12:32 се казва: И ако някой 

каже дума против Човешкия Син, ще му се прости, но ако някой каже дума против Святия 

Дух, няма да му се прости нито в този свят (век), нито в бъдещия. Знаете ли какво ни казва 

Исус? Той казва: Вие може да говорите срещу Мен. Колко от вас вярват, че Исус е Свят?  

Естествено, че е! Той е Господарят, Царят на царете, Господ на Славата! Но Той поставя 

разлика тук, която е зашеметяваща. Разлика. Той каза: Можете да говорите против Мен, и Аз 

мога да се справя с това. Ще ви простя. Но ако говорите срещу Него, няма да отидете на Небето! 

Какъв беше грехът? Те казаха: Той има нечист дух. Никога не наричайте Святия Дух сатана! 

Направите ли го, и аз не искам да бъда на ваше място. Бог няма да ви прости! Но има хора, които 

го правят в невежество. Павел в І Тимотей 1:13 Аз богохулствах в невежество и затова намерих 

милост. Невежеството Бог ще ви прости, обаче умишлено - никога! Евреи 10 глава казва, че ако 

презрете Духа, няма прощение, но това е умишлено действие. Не вярвам, че някой истински 

християнин ще го направи. Той е Свят! И е вашият Приятел. Най-добрият, който имате! Амин. 
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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 от цялата страна, 

Призоваваме ви да се присъедините към нашите молитви: да искаме от Отец да издигне 

работници на нивата Си, които да ходят в помазанието на Святия Дух, да полагат ръце на болните и 

те да оздравяват, да изгонват демони, да съсипват делата на дявола, да проповядват Евангелието със 

сила, както го правеха първите апостоли, и както ни заповядва Господ Исус в Словото Си.  

Нека Бог ни дари с духовно съживление за Своя Слава! Нека направи Христовите църкви 

ЕДНО: с едно сърце - Божието, с една вяра - Божията, с един ум - Христовият, за да познае светът, 

че ние сме Негови! Алилуя! Амин. 
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