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Слушайте ме, само ме слушайте. Това, което Бог прави, е пророческо, ние трябва да бъдем 

част от него. Слушайте, светии, това са последните дни. Исая 60:1-2 Стани, свети, защото 

светлина дойде за тебе и славата Господна те осия. Това Слово не е празно. Това е Слово, 

пълно с помазанието. Вижте 2 стих. Когато слезе това помазание, нещо се случва. Ето, чуйте: 

Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а над теб ще осияе Господ и 

славата Му ще ти се яви. Кажете: Господ ще осияе над мен, кажете го. И славата Му ще ти 

се яви или ще бъде видяна над теб. Кажете: Славата Му ще бъде видяна над мен. Спомнете си 

това: славата на Бог се отнася за Неговите атрибути. Тя не е някакво чувство или нещо 

физическо. Тя е Самият Бог, Той е Славата. Стефан видя славата на Бог и кого видя той? Самия 

Бог. Самият Бог ще застане над вас. Когато Мойсей каза: Покажи ми славата Си, Бог Му се 

яви и каза: Господ е. Господ е! Така че, славата на Бог не е някаква емоция или нещо 

естествено, плътско, но това е Самият Бог. Бог ще се издигне над хората Си и когато Бог се 

издигне, всеки враг си заминава. Когато славата на Бог започва да се издига, всеки демон 

започва да бяга. Когато славата на Бог се издига, всяко робство се строшава, унищожава се.  

Бог ми каза веднъж в молитва: Търси Ме, защото в Мен е твоята свобода. Ние не 

търсим нещо - ние търсим Исус Самия. Словото на Бог продължава и казва: И народите ще 

дойдат при светлината ти. Когато славата слезе над нас, светът ще каже: Нека да отидем 

да видим какво става тук. Нека да видим! И те ще видят Исус. Те няма да видят вас, нито 

мен, те ще видят Него - Господ Самия. Той ще се открие чрез нас. Това казва Бог. Славата Му 

ще бъде видяна над нас и тази слава е Исус Самият, защото Словото казва, че славата Му се 

вижда в лицето на Исус. И когато славата Му се открие, Той ще я открие чрез нас, Той няма 

да открие нас. И езичниците ще дойдат при светлината ти, и царете при бляскавата ти 

зора. Вдигни наоколо очите си и виж, те всички се събират и идват при теб. Тук вече 

славата на Бог се издига върху нас и следващото нещо, което знаем е, че светът ни гледа.  

Казва се, че те ще дойдат - народите, езичниците ще дойдат при светлината ти, не се 

казва църквата или светиите. Те всичките ще се съберат заедно. Вижте сега - и вашите деца 

също ще се върнат при Бог. Вие, които имате синове и дъщери, които са извън Бог, пригответе 

се, Бог ще ги повика съвсем скоро. Казва се: Синовете ти ще дойдат от далеч и дъщерите 

ти ще бъдат носени на ръце. Така че, вие, майки и бащи, които се молите за децата си и 

казвате всичките тези години: Господи, те никога няма да се върнат, пригответе се! Те ще се 

върнат. Не се учудвайте, не бъдете шокирани, като стане. Това може да стане през следващите 

няколко месеца. Светии, казвам ви, нещо ще стане между сега и 2000 година. Ето защо. Тази 

година е годината на израелско пророчество, годината на юбилей за Израел - 50 години като 

нация. Винаги, когато нещо става в историята с Израел, това довежда нещо славно в църквата.  

Когато станаха през 1948 г. нация, стана мощно изцелително движение. През 1967 г. 

беше 6-дневната война и връщането на Ерусалим и какво стана тогава? Мощно харизматично 

движение. През 1973 г. - войната в Йон Кипур. Телевизионният канал ТBN беше роден тогава. 

Също така това беше главна година в тялото на Христос. Също тогава Бог докосна и моя 

живот, докато бях хипи с дълга коса, на събранието на Кетрин Кулман. Сега, нещо се случи 

след войната в залива. Много християни въобще не знаят дори за това, защото когато войната 

удари, Израел беше включена, и познайте какво стана в тялото на Христос. Ние започнахме 

да виждаме нещо да става в църквата и много от нас го преминаха, като че ли нищо не става.  

Мощно съживление, възстановяване започна. Има едно движение на възстановяване на 

църквата през последните години и то започна по време на войната в залива. Това беше след 

Буш. Започна в най-различни градове. След тази война дъждът на Бог започна да се излива 

наляво и надясно. Сега сме в нова област, нов етап от пророческата история. Следващата 

година ще бъде петдесетгодишнината - юбилеят на Израел. Познайте какво става на юбилея. 

По време на юбилейната година всяко робство е разчупено, всички дългове са простени. През 
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юбилейната година е отсичането на дълга, отсичането на всякакъв вид робство, всички стават 

свободни тогава. Пригответе се, светии, ще започнете да виждате всеки демон да бяга от вас и 

всяко робство да се маха. Ще започнете да виждате как тези неща се случват. Славата на Бог 

ще слезе върху църквата на Исус Христос и вие, светии, по-добре се пригответе. Това не е време 

само да гледате CNN или да четете вестници. Трябва да бъдете в молитва, защото мощно 

движение на Бог идва. Брат Орал Робъртс казва, че Божията сила или ще дойде при теб, или 

ще те подмине. Нека да не позволяваме да ни подминава. Нека да бъдем готови да хванем 

силата на Бог. Знаете ли, Бог само издишва. Винаги издишва. Наистина, Той винаги излива 

Своя Дух. Той винаги духа върху нас. Той никога не вдишва. Ние обаче, ние само вдишваме. 

И гледайте сега, когато Бог издишва, вие по-добре вдишайте! Защото ако вие не вдишате, ще 

изпуснете Неговото издишване. И казвате: Как да го правя? Чрез молитва. Всеки път, когато 

се молите, вие вдишвате. Всеки път, когато се молите, вдишвате. И какво прави Бог? Дава. 

Той дава, и дава, и дава. Бог постоянно дава. Такава е Неговата натура. Това е природата на 

Бог - да дава, и ние трябва да започнем да получаваме чрез молитва. Славата на Бог ще дойде.  

Пригответе се, светии. Съпругът ти ще бъде новороден. Устата му ще се изчисти, умът 

му ще бъде обновен и изпълнен със Святия Дух. Пригответе се за този син, който е далеч от 

Бог. Пригответе се да го получите отново, синът или дъщерята, които са отгледани в 

християнски дом и са ходили на църква с вас, но поради нещо са напуснали. Пригответе се, те 

ще се върнат вкъщи, защото славата на Бог ще се издигне над вас, и те ще дойдат и ще кажат: 

Мамо, нуждая се от Исус. Слушайте, Словото на Бог казва в 5 стих: Тогава ще видиш и ще 

се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото изобилието на морето 

ще се обърне към теб и имотът на народите ще дойде при теб. Това е време не само на 

духовен растеж, това е време и на материален растеж. Бог ще ви изкара извън дълга. Слушайте, 

това е част от Словото. Ние не сме след парите, а сме след душите. Някои хора в света имат 

идеята, че ние проповядваме алчност, ненаситност и лакомия. Ние не проповядваме такива 

неща, ние знаем какво учи Библията за просперитета. Бог иска да се грижи за вас, да види 

нуждите ви задоволени, да ви изкара извън дълга. Вие наслаждавате ли се на дълга? Не 

вярвам, че някой се наслаждава. Някой тук наслаждава ли се на дълга? Вдигни си ръката, ако 

се наслаждаваш. Ако го направиш, ще изгоня демона от теб. Никой не се наслаждава на дълга.  

Дори и светът не се наслаждава на дълга. Попитайте някой по улицата: Наслаждаваш 

ли се да бъдеш в дълг? И ще видите какво ще ви кажат. Обаче ние като че ли трябва да бъдем 

в дълг, защото сме светии. Не! Никъде в Библията не пише такова нещо. Исус нямаше дългове, 

Илия нямаше дългове, никой от апостолите нямаше дългове. Естествено, те не живееха в замъци, 

обаче това въобще не е просперитет. Ти може да имаш голям замък и да си най-бедният човек.  

Истинският просперитет е, когато всичките ти нужди са снабдени. Истинският 

просперитет е, когато са платени сметките ти, когато не си в робство. Истинският библейски 

просперитет следва съживлението, той следва мощното движение на Бог. В Деяния 2 глава 

стана мощно съживление, в 3 глава силата на Бог започна да изцелява и какво стана в 4 глава? 

Хората започнаха да просперират. Пише, че на никого не му липсваше нищо. На нито един не му 

липсваше нищо. Те всички идваха и слагаха парите в краката на апостолите и човекът, който 

задържа от парите, умря. Това е в Словото на Бог. Така че, нека да не го изваждаме от 

Библията! Бог иска да благослови хората Си мощно, така че да можете да бъдете благословени. 

Той каза: Аврааме, Аз ще те благословя и ще те направя благословение. Как би могъл да 

бъдеш благословение за другите, ако ти не си благословен? Как би могъл да нахраниш 

гладните, ако ти си гладен? Как би могъл да облечеш голия, ако ти си гол? Разбирате ли?  

Всичко принадлежи на Бог и Бог иска да те благослови и да снабди нуждите ти. Бог не 

иска хората Му да ходят като просяци. Ние не сме просяци, ние сме Божии скъпоценни деца. 

Чух това, да го казва Кетрин Кулман. Тя каза: Някои от нас ходят като просяци, а нашият 

Господ е Цар на царете и Господ на господарите, и земята е Негова и всичко, което е на нея. 

Някои от нас изглеждат точно като просяци. Ние не сме просяци! Вдигнете си главата нагоре 

и кажете: Аз съм дете на Царя. Бог иска да посрещне твоите нужди. Единствената причина да 
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не може да ни благослови е, защото ние не Му се подчиняваме. Не Му се покоряваме, затова. 

Всичко, което Бог обещава на вас, е ваше, но с условие - вие трябва да се подчинявате на Бог.  

Бог казва: Искайте и ще получите... Каквото посеете, това и ще пожънете.  

Тази вечер е пророческо време, светии. Ние ще помолим Бог, да ви отвори очите, за да 

видите времето на жътва. Ние ще се молим 60-та глава на Исая да влезе във вас. Ще се 

помоля на Всемогъщия Бог да изпълни 60-та глава на Исая във вашия живот, когато станете 

част от това мощно изливане на Духа. Светии, влезте в Него! Вижте сега, ние прочетохме 

Исая 60:1-4, където се говори за славата на Бог, но вие не можете да получите славата на Бог, 

освен ако не влезете в положение, в което можете да я получите. И тогава, Словото казва в 5-

ти стих за мощното изобилие, което идва. Но не можеш да получиш мощното изобилие, освен 

ако не си на място, където това изобилие се получава. Така че, как го правиш? Като го посееш.  

Не можеш да получиш отговор на молитвите си, ако не искаш. И не можеш да 

пожънеш, освен ако не посееш. Слушайте, Всемогъщият Бог не дава, освен ако ние не искаме 

от Него. Не ни дава, освен ако не искаме! И не ни дава жътва, ако не посеем! 

Ще ви кажа нещо, което е много мощно. През 1989 година Бог ми проговори и ми каза: 

Поискай от Мен да ти дам. И това, което имам днес, аз съм го поискал в молитва. И Той 

каза: Поискай от Мен, да ти дам служението на изцеление, което ще напълва стадиони 

в Америка. Аз дори не исках да се моля с такава молитва. Бях уплашен да се моля за такова 

нещо. И Бог каза: Ако не го поискаш от Мен, не мога да го направя. И аз казах: Господи, ако 

е в Твоя план, защо трябва да го искам? И Той каза: Поради Моя закон: Аз съм ти казал, че 

трябва да искаш, за да получиш. Така че, Бог тук ми казва да искам нещо, което Той е 

планирал. Ние всички казваме: Господи, ако Ти си го планирал, защо ще го искам? Но Бог 

няма да го направи иначе. Той се е обвързал със Словото Си. Той се е вързал към обещанията 

Си. И Бог идва и казва: Поискай нещо от Мен. Кенет Копланд дойде веднъж при мен и ми 

каза: Как го получи това, всичко? И аз му казах: Поисках го. И той каза: Какво каза? И аз му 

казах: Поисках го. И той погледна към Глория и каза: Чу ли го какво каза? Че го е поискал! И 

аз казах: Да, така е. Бог ми каза: Помоли се за това! Знаете ли колко време ми отне, докато 

се помоля с тази молитва? Седем месеца. Защото седем месеца аз казвах: Не, не мога да се 

моля с такава молитва. Не мога да се моля за нещо, което не е правилно. Кой си мислиш, че 

съм аз, че да мога да се моля за такова нещо? Знаете ли колко е тъжно? Не смеем да се 

молим с големи молитви, защото манталитетът ни е толкова малък! По-добре слушайте какво 

ви казвам. Ние толкова дълго сме се молили с малки молитви, защото имаме малки умове.  

Не можем да видим колко Бог е голям, защото всичко, което виждаме е колко ние сме 

малки и колко сме недостойни. Бог ни направи достойни! Не разбирате ли това? Той ви 

направи Негови деца! И за седем месеца аз не исках да се моля с тази молитва на глас. Веки 

ден Духът ми казваше: Поискай! Поискай! Поискай! И най-накрая аз станах достатъчно 

смел и отидох, и поисках, и тогава славата слезе върху мен - 1989 година, ноември. Още март 

1990 година тази мощна ръка на Бог беше върху мен, още по време на молитвата, а това беше 

ноември. Аз имах смелостта да поискам от Бог това, което вие видяхте преди малко на този 

екран. Аз трябваше да го поискам. Аз може би си мислех, че ангелите ще трябва да дойдат и 

да ми го донесат. Така че, ако сте в дълг, поискайте днес да бъдете освободени. Ако сте 

вързани, поискайте да бъдете свободни от това робство. Ако децата ви са си заминали, 

поискайте да се върнат при Бог. И не спирайте да го искате, докато те не се покаят! Не 

спирайте да искате, докато дългът не е изплатен! Не спирайте да искате, докато робството не 

е разчупено! Ще кажете: Защо Бог се бави? Бог не се забавя, защото Той не гледа и не вижда, 

а защото вие не можете да понесете отговора. Бог чака ръцете ви да станат достатъчно здрави, 

за да може да ви даде това, което искате. Веднъж аз Го питах и казах: Господи, аз Ти искам 

едно нещо, а Ти не ми го даваш. И Бог каза: Ти ми искаш голяма молитва, а ръцете ти са 

прекалено слаби за нея. Той каза: Причината, поради която Аз чакам, е да станат 

ръцете ти по-здрави, за да могат да носят това, което ще ти дам. Ние всички казваме: 

Господи, направи това. Но нашата вяра е слаба и възможностите ни ги няма, затова Бог 

трябва да ни развие, преди да ни даде, защото иначе няма начин да го задържим. Така че, ако 
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тази вечер вие искате да излезете от дълг, нека вярата ви да стане по-голяма, за да можете да 

носите. Нека силата ви да стане толкова голяма, че да можете да носите тази свобода! Сега, 

ако вярата ви току-що се е увеличила, тогава по-добре да увеличите и даровете си, защото ако 

не го направите, тази вяра ще умре. Ще ви го кажа пак. Ако вярата ви току-що е станала по-

голяма, ако Святият Дух ви е увеличил вярата чрез Словото Си, ако това се е случило, добре 

ще е да увеличите дарението си, защото ако не го направите, вярата няма да бъде там, когато 

се нуждаете от нея. По-добре е да вкарате този подарък. Ако сте се обадили преди няколко 

часа и сега вярата ви се е вдигнала още повече, тогава увеличете този подарък. В Библията 

пише: Който сее оскъдно, ще пожъне оскъдно, а който щедро - щедро! Така че, ако вярата 

ти става щедра, нека тя да съответства на дара, и дарът ти - на вярата ти. Слушаш ли?  

Колко схващат това, което говорим сега? Ако Бог е увеличил полето, върху което сте, 

по-добре е да имате достатъчно семе, за да го засеете цялото. Ако Бог ви е увеличил полето - 

вярата, в която живеете, добре е да увеличите и семето си. Това е както фермер, който има 

малка част от земя и има достатъчно семе за нея, но когато Бог ти даде по-голяма собственост, 

не смей да сееш същото семе. Увеличи това семе за по-голямата почва. Бог е увеличил полето 

ти. Бог ти е дал по-голямо място, в което да ходиш, така че, вкарай семето вътре. Някои от вас 

ви е боляло и сте плакали, викали да видите чудото и не сте го видели, но пригответе се, сега е 

времето. Не вярвам, че юбилеят на Израел идва просто така, случайно. Вярвам, че това е 

пророческо за тялото на Христос. Искате ли юбилея във вашия живот? Пригответе се за 

юбилея във вашия живот! Виждам това нещо в Духа. Някои от вас, които гледате тази 

програма, вярата ви за чудо току-що се е увеличила. Вие сте вярвали за нещо малко, но сега 

нещо се е случило в сърцето ви и вярата ви е била разширена. Спомняте ли си това, което 

казва 60 глава на Исая? Вие ще бъдете разширени. В Исая 60 глава Словото на Бог казва, че в 

това съживление ще бъдем разширени. Какво означава разширени? Бог ще увеличи мястото, в 

което ходим. Той ще увеличи вярата в живота ни, полето, в което ходим. В Исая 60 глава, 

четох го малко преди това, но не сте обърнали внимание. Слушайте какво се казва в пети 

стих: Тогава ще видиш и ще се зарадваш и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири.  

Какво ще стане? Ще се разшири. Кажете го: Ще бъде разширено. Вижте след това: 

Защото изобилието, поради това разширение, защото изобилието на морето ще се обърне 

към теб. Не можете да приемете изобилието на морето, освен ако сърцето ви не е разширено. 

Някои от вашите сърца са прекалено малки, за да получат изобилието на морето. Бог иска да 

ви даде изобилието на морето. Слушате ли? Бог иска да ви даде изобилието на морето, но не 

може, ако вярата ви е прекалено малка за това. Той ще увеличи, разшири вашата собственост, 

така че да можете да приемете изобилието на морето. Това е Неговата воля. Изобилието на 

морето принадлежи на вас, но ако вярата ви е прекалено малка, то ще ви залее, ще ви смаже, 

ще ви помете. Това е като следното: Представете си една чаша и една голяма цистерна с вода. 

Бог иска да ви даде голямата цистерна, но вие имате само чаша. Не, вие трябва да вземете по-

голяма чаша. Отървете се от малкия манталитет, от малката чаша. Отървете се от това. 

Вземете си по-голяма цистерна, понеже изобилието идва. Изобилие идва. Виждате ли?  

Вярвам, че хората, които се обадиха в понеделник имаха само чаша. Те не бяха още 

готови за голямата цистерна от Небето. Бяха готови само за малка чаша. Бог казва, че сърцето 

ви ще бъде разширено. Той ще разшири това, в което ходите във вяра, ще разшири това, което 

имате в Духа, защото изобилието на морето идва към вас. И вие не можете да получите това 

изобилие, ако сте в малкия ъгъл с малката вяра и с малкото очакване. Вие трябва да вярвате за 

това, което идва. Спомнете си, Исус каза: Давайте и ще ви се дава добра мярка, стърсена, 

претъпкана и ще прелива, хората ще ви дават в пазвата. Ние даваме с ръцете си, но когато 

това се връща, ръцете ви са малки и е нужна и пазвата ви, за да можете да го носите това, 

което Бог ви връща. Така че е време да се приготвите за това, което идва. Господи Исусе, аз Те 

моля... Чувствам помазанието, хора. Вдигнете си ръцете, вярвайте и се молете на Бог с мен.  

Господи, моля Те за всеки, който гледа тази програма, Святи Душе, движи се в тях 

сега, за да могат те да Ти се подчиняват, защото Ти си приготвил изобилие за тях, Господи. 

Нека те да не се съгласяват с малкото. Нека те да искат изобилието, което е промислено в 
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Исус, в Твоето Могъщо Име. В Твоето Слово казваш, че ние ще бъдем разширени, защото 

изобилие идва на нашия път. Господи, нека да не Те ограничаваме, в Името на Исус. Нека да 

не Те ограничаваме, в Името на Твоя Син. Всички да кажат Амин. Сега, Господи, увеличи 

техния капацитет в Името на Исус. Увеличи вярата им в Името на Исус. Освободи 

способността им да приемат. Господи Исусе, ние Те молим точно сега, разбий малката 

вяра, която те имат и я смени с по-голяма вяра! Ще кажеш: За какво се молят? Те се молят 

да ми се разбие вярата?! Да! Така се помолих. Вярвам, че някои от вас са с толкова малък 

капацитет и манталитет, че вярата ви трябва да бъде разбита и да бъде свързана отново - Бог 

да ни даде ново нещо. Ново нещо! Казвам ви: Ново! Бог понякога направо я сменя, прави я 

нова, а не я поправя. Понеже някои хора са вярвали в някои неща толкова дълго, че не може 

вече да се поправи. Време е за нова вяра. Нова вяра - Святия Дух да дойде във вас. Вдигнете 

си ръцете и Му благодарете за нея. Нова вяра във вашия път. Нова вяра, разширена вяра в 

Могъщото и Славно Име на Исус. Знаете ли, светии? Това е библейско. 

Искам всички да станете, защото ние ще се помолим с една мощна молитва сега. Аз 

току-що се помолих с молитва, за която някои се чудят дали е библейска или не. Но Бог разби 

вярата на Авраам. Когато той отиде в обещаната земя и очакваше да види нещо, което го 

нямаше там, тогава вярата му беше разбита. Когато Бог му каза: Излез от Ур Халдейски, той 

очакваше да види огромна и изобилна земя, но намери, че беше пустиня. И беше толкова 

разочарован, и той каза: Кой иска това нещо? Отивам на юг. Бог трябваше да разруши вярата 

му, да я направи нова, защото вярата му беше в неправилното нещо. Бог разбива вярата ви, 

ако тя е в неправилното нещо. Ако вярата ви не е в Него, тя ще бъде разрушена, унищожена.  

Вярата на Авраам трябваше да бъде разбита, така че Бог да му даде Неговата вяра - 

вярата, която вярва, когато не може да види нищо, вярата, която очаква, когато няма нищо, 

което да се очаква. Всемогъщият Бог трябваше да изчака, за да го научи - почти, докато 

човешкото му тяло не можеше вече да функционира. Тогава Бог му каза: Сега ще видиш 

Моята вяра какво може да направи. И когато неговото тяло не можеше вече да произвежда, 

Бог му каза: Моята вяра не се нуждае от твоите способности. И Исаак дойде не чрез 

възможността на плътта, но чрез Божията способност. Когато Авраам отиде, той очакваше да 

ходи в земя, която е пълна с изобилие, но намери нещо, което не можеше въобще да работи и 

каза: Аз отивам на юг. Бог трябваше да разбие вярата му и да му даде нещо различно - това, 

което Той беше планирал за него. И сега, когато вярата вече беше родена в него от Духа…  

Знаете ли от къде дойде тази нова вяра? Тя дойде, когато Исмаил не проработи. Неговата 

вяра беше мъртва, когато Исмаил беше роден, защото когато той беше роден, Авраам каза: 

Господи, задоволен съм с Исмаил, достатъчен ми е. Но Бог му каза: Това не е семето.  

Исмаил трябваше да излезе от него, за да може да влезе вярата на Духа. И когато Бог 

изгони Исмаил, Авраам каза: Господи, това нещо не проработи. Опитах със собствените си 

сили, но не стана. И тогава Бог му каза: Сега ще ти покажа какво вярата, дадена от Бог 

може да направи. И вярата, дадена от Бог, беше родена в него от Духа, когато тялото му беше 

вече почти мъртво. Тогава Авраам каза: Господи Всемогъщ, аз живея вече чрез Твоята сила и 

чрез Твоята вяра, а не чрез моята. Защото Бог му каза: Моята вяра не се нуждае от твоето 

тяло, за да може да произвежда. И когато той беше на 99 години, Бог каза: Моята вяра е 

вярата на Ел Шадай. Напълно достатъчна вяра! И Исаак беше роден. Виждаме това нещо да 

се повтаря постоянно, и постоянно, и постоянно в Писанията. Яир отиде при Исус и Му каза: 

Знам, че когато Ти дойдеш, моето момиче ще оздравее. Но когато умря момичето му, и 

неговата вяра умря заедно с него. Той не беше напълно уверен. Когато дойде при Исус, той 

казваше: Ще доведа Исус, Той ще дойде и ще оправи момичето ми. Но в момента, в който 

момичето умря, докато Исус слушаше свидетелството на една жена, която Го забави, която се 

докосна до полата на дрехата Му, и Му разказа всичко, което й се е случило и знаете колко 

време отне това, докато Му разкаже всичко, за което става дума, и момичето на Яир умря. 

Тогава те му казваха: Яир, вече не притеснявай Учителя. Късно е, тя умря. Но Исус го 

погледна и му каза: Не се страхувай! Само вярвай! В този момент Божията вяра влезе в него, 

защото неговата собствена вяра беше вече мъртва. Тя си беше отишла. И когато той се показа 
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вкъщи, съседите и хората, които се бяха събрали там, му се подиграваха, но Божията вяра 

пазеше Яир. Точно там вярата, дадена от Бог, родена от Неговия Дух възкреси това малко 

момиченце от смъртта. Някои от вас все още имат собствена вяра, която Бог ще разруши и ще 

ви даде Неговия вид вяра. Нека ви кажа нещо. Вашата вяра, вярата, която вие произвеждате е 

прекалено малка, за да извърши това, което Бог има за вас. Всичко, което вашата вяра може 

да произведе, е Исмаил. Единствено Божията вяра може да произведе Исаак. Чувствам 

помазанието тук. Някои от вас се обадихте в понеделник, вторник и сряда и посяхте семе с 

вашата собствена вяра, но аз ви казвам, по-добре се обадете отново и посейте семе с Божия 

вид вяра, защото вашата вяра иска да плати само вашите задължения, дългове, сметки, а 

Божият вид вяра иска да върши Неговата работа, не просто да плати вашите сметки. 

Разбирате ли? Ние даваме с нашата вяра и казваме: Мен, Господи! Аз имам проблем, Господи. 

Мен! Но когато Бог дойде с Неговата вяра, Той казва: Аз не само ще се погрижа за теб, но 

ще се погрижа и за милиони чрез теб. Аз ще мина отвъд теб. Хора, вдигнете си ръцете и 

се молете в Святия Дух! Така че какво трябва да направим сега? Ние трябва да влезем в това 

нещо и да кажем: Искам да дам ново дарение, изпълнен с вяра от Духа, защото очаквам по-

голяма жътва. Исусе, ние Ти отдаваме благодарение и слава! Виждате ли, братя и сестри, 

вярата на Авраам произведе един човек - Исмаил, но Божията вяра роди Исаак, който даде на 

Авраам толкова много деца, колкото са звездите на небето и пясъка. Вярата на Авраам сама 

по себе си произведе едно момче, което беше родено от възможностите на плътта и нищо 

повече, но Бог каза: Моят вид вяра, която Аз ще ти дам, няма да ти произведе един. Ще 

ти произведе множество. Сега, светии, тази вечер Бог иска да ни даде Неговата вяра, за да 

посеете семе, което е родено от тази вяра, за да ви даде жътва, която е дадена от Духа не само, 

за да плати вашите малки дългове и сметки, но да отиде извън вас и да докосне милиони.  

Бог каза: Аз ще те благословя и ще те направя благословение. Повечето от нас искат 

да бъдем ние благословени, но не и да бъдем благословение. Знаете ли какво става, когато вие 

станете благословение? Когато вие станете благословение, вие ставате като оръжие срещу 

сатана. Вие ставате оръдие в ръцете на Бог, което унищожава портите на ада. Исус каза: Аз 

ще изградя църквата Си и портите на ада няма да я победят, когато църквата Ми ходи 

срещу тях. Така че, продължавайте да се обаждате, не спирайте. Тази вечер ще се молим Бог 

да вкара в духа ви мощна вяра, за да получите мощна жътва, за да мине във вас и през вас.  

Кажете: То ще дойде до мен и през мен. Кажете: До мен и през мен. Разбирате ли? Ние 

не сме заинтересувани да си платим само нашите сметки, защото ако ги платим, другата 

година ще има още повече. Бог иска да ни даде жътва, която ще се погрижи за тазгодишните 

сметки, за следващата година и за сметките на Царството, а не само за нашите сметки.  
 

Исусе, ние Ти благодарим! Вдигнете си ръцете и хвалете Бог за жътвата, която идва.  

Господи Исусе, ние Те благославяме. Господи Исусе, ние Те въздигаме. Господи Исусе, 

ние Ти отдаваме славата за жътвата, която идва. Господи, аз Ти благодаря за вярата, 

която идва от Бог, за вида вяра, който беше роден в Авраам, така че да роди Исаак. Сега, 

Господи, роди я в Твоите светии. Роди я във всеки един точно сега. И нека мощна жътва да 

се върне. Не само жътва, която да се погрижи за тях, но и за други чрез тях. В Името на 

Исус. В Името на Исус. Хора, искам да издигнете ръцете си и просто да Го хвалите! Господи, 

ние те хвалим за жътвата, ние Те хвалим за изобилната жътва. Алелуя. Алелуя! Алелуя! 

 

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

отпечатани и в mp3-формат. За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11.  

Електронно ги има тук: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html и: http://www.gracebg.org/. 

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

молитва, хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, Татко! 

Започни от мен и започни от днес. Научи ни да обичаме Теб, молитвата, Словото, Твоите хора 

и... враговете си. 
 

Мир, милост и любов нека се умножават на твоя дом, твоята църква и твоя град. 
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