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Това послание се отнася изцяло за всемогъщата сила на Божието присъствие и как можем да 
се хванем за тази сила! Библията ни дава безброй примери за това как Божието присъствие 
дава сили на децата Му да живеят за Него. Един от най-силните примери е в живота на 
Моисей. Той беше убеден, че без Божието присъствие в живота си, за него е безполезно да 
се опитва да направи каквото и да е. Когато говореше очи в очи с Господ, той казваше: „... 
Ако Твоето присъствие не дойде с мен, не ни извеждай оттук” (Изход 33:15). Той казваше: 
„Господи, ако не си с мен, няма да отида никъде. Няма да направя нито една крачка, докато 
не се уверия, че присъствието Ти е с мен!” 

Моисей знаеше, че Божието присъствие в Израел беше онова, което ги отделяше от всички 
народи. Същото важи и за църквата на Исус Христос днес. Единственото нещо, което ни 
отделя от невярващите, е Божието присъствие „с нас”, което ни води, напътства, извършва 
волята си във и чрез нас. Моисей не се интересуваше от това как другите народи получаваха 
напътствието си, формираха стратегиите си, управляваха правителствата си и армиите си. 
Той каза: „Ние се ръководим само от един принцип. Единственият начин да бъдем водени 
или управлявани, да водим война и да оцелеем в тази пустош, е да имаме Божието 
присъствие сред нас! Когато то е сред нас, никой не може да ни нарани. Но без Него сме 
безпомощни и не ставаме за нищо. Нека всички нации по света вярват в мощните си армии, 
железните си колесници, обучените войници и новите си оръжия. Ние ще вярваме в 
изявеното присъствие на нашия Бог!” 

Ето как Бог отговори на смелото твърдение на Моисей: „... Моето присъствие ще върви с теб, 
и Аз ще ти дам почивка“ (стих 14). Какво невероятно обещание! Думата на иврит за 
„почивка” тук означава „удобна, спокойна увереност”. Бог казваше: „Няма значение пред 
какви битки или изпитания се изправяте, винаги ще можете да намерите тиха почивка в 
Мен!” 

Помислете за това: ако една църква разполага с изявеното Божие присъствие, в нея няма да 
има никакви борби. Събранията за поклонение няма да бъдат бързи, със само 3 песни, 
дарение и кратка проповед. Вместо това ще има успокояващ мир, тиха почивка и всеки, 
който влезе през вратите й ще почувства това! Разбира се, това не означава, че в църквата не 
може да има високо хваление или буйно поклонение. Напротив, аз вярвам, че тези неща 
често са резултат на това, че хората са спокойни. Църковното тяло, което разполага с 
Божието присъствие ще живее, ще се движи и ще се покланя с тиха увереност в Господ по 
всяко време. Същото важи и за всеки християнин. Ако имаш присъствието на Исус в живота 
ти, ще чувстваш Божествения ред на Бог. Ще имаш мир и спокойствие, няма да се страхуваш 
и да си неспокоен, няма да тичаш напред назад, за да търсиш водителство, няма да губиш 
почва под краката си. Ще живееш в мир и ще знаеш, че Бог държи всичко под контрол! 
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Старият Завет е пълен с разкази за чудесни благословения, които 
идваха при онези, които имаха Божието присъствие. 

Помислете за тези старозаветни примери за благословенията, които донесе Божието 
присъствие в живота на последователите Си:  

Божието присъствие беше толкова очевидно в живота на Авраам, че дори езичниците около 
него виждаха разликата между неговия и техния живот: „... Авимелех... говори на Авраам и 
каза: Бог е с теб във всичко, което правиш” (Битие 21:22). Този езически цар казваше: 
„Аврааме, в теб има нещо различно. Бог те води, пази и благославя където и да отидеш!” 

Бог обеща на Исус Навиев, че никой враг няма да може да го победи, когато присъствието 
Му е с него: „Никой няма да устои пред теб през всичките дни на живота ти; както бях с 
Моисей, така ще бъда и с теб; няма да отстъпя от теб и няма да те оставя. Бъди силен и смел” 
(Исус Навиев 1:5-6). Когато Божият Дух е с нас, ние можем да бъдем силни и окуражени, 
защото никой враг не може да ни навреди! 

Бог каза на Гедеон: „... ГОСПОД е с теб, силни и храбри!... Иди с тази твоя сила, и ще 
освободиш Израил...” (Съдии 6:12, 14). Фразата „и ще” се отнася за предишния стих: „Господ 
е с теб”. Виждате ли какво казва Бог? „Гедеон, в теб има толкова силна мощ, че тя може да 
спаси Израел. Тази мощ е присъствието Ми!” Библията описва Гедеон като страхливец; защо 
тогава Бог го нарича „силен и храбър”. Защото Той искаше да докаже какво може да направи 
всеки човек, когато присъствието Му е с него! 

Бог предупреди Еремия, че цялата нация ще се обърне срещу него и ще отхвърли 
пророчествата му. Но Бог обеща: „... Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, 
Защото Аз съм с тебе, за да те избавям...“ (Еремия 15:20). Бог казваше: „Няма значение дали 
цялата страна ще е срещу теб, Еремия. Само едно има значение – дали присъствието Ми е с 
теб. Бъди убеден, че съм с теб!“ 

Бог каза на Исая за специалното обещание, което дава на онези, които обича: „Не бой се, 
защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой. Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с 
теб; и през реките – няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и 
пламъкът няма да те опали. Защото Аз съм ГОСПОД, твоят Бог... и Аз те възлюбих... Не бой се, 
защото Аз съм с теб!” (Исая 43:1-5). Бог казваше: „Когато присъствието Ми живее в теб, ти 
можеш да преминеш през всеки огън и ще оцелееш. Не само, че ще оцелееш, но ще бъдеш 
благословен през цялото време, защото присъствието Ми е с теб!“  

Тези Старозаветни пасажи не са просто истории от един мъртъв закон. Те имат за цел да ни 
окуражат да търсим Бог за присъствието Му в нашия живот. Можем да благодарим на Бог за 
това, което направи присъствието Му за Авраам, Исус Навиев, Гедеон, Еремия и за цял 
Израел. Но всеки от нас има мощно свидетелство за това, какво е направило Божието 
присъствие за нас – водило е живота ни, отваряло е врати, премествало е пречки, 
разтопявало е сърца, правило ни е безстрашни. 
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Виждал съм, че това е истина в моя живот. Може би ще кажеш: „Само се хвалиш!“ Не, 
истината е, че Божието присъствие е било с мен въпреки мен! 

Когато основахме Таймс Скуеър Чърч в Ню Йорк преди 10 години, Христовото присъствие се 
излъчваше от нас във всичко, което правехме. Спомням си, че веднъж влязох в офиса на 
един известен продуцент от Бродуей, понеже търсехме театър, който да направим на 
църква. Секретарките и персонала на този човек ми се подиграваха, думите и отношението 
им ме увериха, че съм само дребен служител и че няма да мога да се срещна с продуцента. 
Всъщност, помислих си, че вероятно ще ме изритат от там. Но след това продуцента излезе 
от офиса си и когато ме видя, ме покани вътре! 

През следващите няколко седмици ние с продуцента се опознахме. Понякога той ме 
поглеждаше зад бюрото си и ми казваше: „Не знам защо прекарвам толкова много време с 
теб. Разписанието ми е абсолютно запълнено.“ Но когато и да влезех в сградата, където 
беше офиса му, секретарката ме пускаше да вляза преди всички останали хора, които чака и 
казваше: „Направо влизайте, Преподобни, той ви очаква!“ 

В крайна сметка този човек продаде театъра си на нас, за да го ползваме за Таймс Скуеър 
Чърч. Дори и когато подписваше документите за продажба, той каза: „Не знам защо правя 
това!“ Само Божието присъствие го накара да продаде тази сграда на нас. Само няколко 
години след сделката, той и адвокатите му ни умоляваха да купят театъра от нас! 

Виждал съм също и как Бог променя сърцата на други хора. Човекът, който продаде 
съседната сграда, отказа да я продаде на нас. Но с времето той ми стана приятел и в крайна 
сметка ни продаде сградата. През цялото време ми казваше: „Някой там горе работи за теб!“ 

Това е силата на Божието присъствие. И всеки християнин може да каже същото: „Божието 
присъствие в мен е извършило велики неща!“ 

Има едно условие за това да получиш и съхраниш Божието 
присъствие в живота си 

Бог поставя едно условие за присъствието Си в живота ни. Това условие се намира във 2 
Летописи 15, в предишната глава цар Аса беше водил армиите на Юдея в голяма победа над 
едномилионната армия на Етиопия. Аса свидетелства, че Божието присъствие беше това, 
което разпръсна врага: “Тогава Аса извика към Господа своя Бог и рече: Господи, 
безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на оня, който няма никаква сила; помогни 
нам, Господи Боже наш, защото на Тебе уповаваме, и в Твоето име идем против това 
множество... И Господ порази етиопяните пред Аса...” (2 Летописи 14:11-12) 

Докато Аса водеше победоносната си армия към Ерусалим, пророк Азария го посрещна на 
градската порта с това послание: „Чуйте ме, Аса... ГОСПОД е с вас, когато вие сте с Него. Ако 
Го търсите, ще Го намерите, но ако Го оставите, и Той ще ви остави. Израил беше дълго 
време без истински Бог... но в бедствието си се обърнаха към ГОСПОДА, Израилевия Бог, и 
Го потърсиха, и Го намериха” (15:1-4). 
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Ето я тайната за това как да се сдобиеш и поддържаш Божието присъствие в живота си. 
Господ припомни ясно на Аса: „Аса, никога не забравяй как постигна тази победа. Когато 
беше в беда, ти ме потърси с цялото си сърце и аз ти изпратих присъствието си. Моето 
присъствие прогони враговете ти!” 

Азария казваше на Аса: „Помниш ли на какво приличаше царството преди да дойдеш на 
власт? Всичко беше разрушено, нямаше закон, нямаше водителство, нямаше праведно 
поучение. Всеки беше закон сам за себе си, правеха каквото си поискат!“ 

Това е картината в много християнски домове днес. Всичко е в безпорядък, няма ред, няма 
власт, няма мир и почивка. Всеки прави каквото си реши. Много такива семейства са се 
превърнали в трагични, нефункциониращи бъркотии. А не трябва да е така. Никой 
християнски дом не трябва да бъде развален. Божиите обещания са непроменими, а 
Словото Му казва: „Ако продължиш да Ме търсиш до края на живота си, ще бъда с теб. 
Когато и да извикаш, ще Ме намериш!” 

Това не е някаква сложна теология. Просто казано, ако и мъжа, и жената търсят Господ, няма 
как дома им да е в проблеми или „без закон“. Всеки може да притежава Господното 
присъствие, ако просто го потърси. 

“... Господ... ще бъде намерен от вас...“ (15:2). Гръцката дума за „намерен“ тук е „матса“, 
което означава „излизащото, за да благославя Негово присъствие“. Накратко, този стих ни 
казва: „Търси Господ с цялото си сърце и Той ще дойде при теб с присъствието Си. Всъщност, 
присъствието Му ще стане всемогъща сила, която ще се излъчва от живота ти!“ 

Според Библията най-важната ни грижа трябва да бъде да търсим 
Бог и да се уверим, че присъствието Му е с нас 

Бог сключва завет за благодат с всеки вярващ. Този завет се съдържа в обещания като: „Бог е 
положил върху Христос беззаконията ни.“ „Исус стана проклет заради нас.“ „Той никога няма 
да ни остави.“ 

Но Бог дава също и определени, специални обещания на онези, които са решени да Го 
търсят с цялото си сърце. Едно такова обещание е завета за Божието присъствие. Но този 
завет има много стриктни условия. Библията казва ясно, че ако живеем според правилата на 
този завет, ще се наслаждаваме на невероятните благословения на Божието присъствие в 
живота си. И това не се отнася само до спасението. То говори за това да търсим Бог така, че 
невероятното Му присъствие да се излее върху нас и да бъде видяно от всички! 

Бог разкри този завет за присъствието Си чрез един безименен пророк, който предаде 
послание на Илий, първосвещеника на Израел. По това време Илий живееше в грях. Господ 
му беше говорил, беше го предупреждавал да не си позволява грях и компромиси. Но Илий 
пренебрегна Божите думи. И сега този безименен пророк му каза: „... Господ Израилевият 
Бог каза: Аз наистина думах, че твоят дом и домът на баща ти щяха да ходят пред Мене до 
века; но сега Господ казва: Далеч от Мене! Защото ония, които славят Мене, тях ще прославя 
Аз, а ония, които Ме презират, ще бъдат презрени.“ (1 Царе 2:30) 
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Фразата „презрени“ се отнася за това, че Бог премахва присъствието Си. Това не означава, че 
човека е обречен, а по-скоро че ще трябва да ходи със силата на собствената си плът. Бог 
казваше на Илий: „Опитах се да благославя дома ти, да благоволя в теб. Но ти Ме похули, 
стана мек към греха и позволи на похотта ти да Ме прогони. Сега ще оттегля присъствието Си 
от теб!“ 

Много хора отиват при Христос с голям първоначален прилив на вяра. Но с течение на 
времето ревността им отслабва и те започват да пренебрегват Господ. Те презират 
заповедите Му и се връщат към старите си, греховни пътища. Но въпреки това продължават 
да вярват, че Божието присъствие живее в тях. Не, това е лъжа, измама! Библията казва ясно: 
ако Го изоставиш, и Той ще те изостави! 

Божите обещания никога не пропадат. Но някои от тях, като завета за присъствието Му, имат 
стриктни условия. Те изискват нещо повече от сътрудничество. Разбира се, Бог никога няма 
да ни остави или да спре да ни обича. Но ако продължим да живеем в грях, присъствието Му 
няма да е с нас и живота ни вече няма да бъде оръдие на мощното Му присъствие! Ще 
живеем според плътта, ще се борим, ще живеем криво-ляво, без сила и водителство! 

Само когато Божието присъствие е с нас можем да видим и 
разберем славата Му 

Когато израилтяните бяха в пустинята, Бог им изяви присъствието Си в облака. Този облак 
беше физическото проявление на Божието обещание да бъде с народа Си. Той покриваше 
скинията ден и нощ и им служеше за водач при всяко начинание. Когато облакът се 
преместваше – и те се преместваха, а когато спреше – спираха и те. Хората никога не 
трябваше да си представят посоката или бъдещето си. Те вярваха изцяло във видимия облак 
на Господното присъствие. 

Днес облака на Божието присъствие се стели над тайната ти молитвена стаичка. Всеки ден те 
очаква, за да те обгърне с мира си. То ще те води, усили и държи в Божията почивка, като ти 
дава напътствие за твоя дом, работа и взаимоотношения. 

Тайната ти стаичка може да бъде навсякъде – в банята, в автобуса към работата си. Можеш 
да отхвърлиш всичко останало и да кажеш: „Господи, сега имам половин час. Обичам Те, 
Исус, и Ти се покланям. Това е времето ми за молитва с Теб!“ 

Чудесно е да прекараш време с Господ, да изградиш постоянен молитвен живот. Господ 
обещава, че докато се превръщаш в търсещ, молещ се слуга, присъствието Му ще пробие в 
живота ти и ще отваря и затваря врати и ще установи Божествения Му ред около теб. Но ще 
се случи нещо дори по-велико от това – Божието присъствие ще те доведе до откровение за 
Неговата слава! 

Има разлика между Божието присъствие и Неговата слава. Повечето християни познават 
присъствието Му – великите Му дела в живота им, но малцина познават Неговата слава. В 
Изход имаме пример за тази разлика: „Тогава облакът покри шатъра за срещане, и 
Господната слава изпълни скинията.“ (Изход 40:34) 
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Апостол Павел пише, че телата на всички вярващи са храм на Бог: „Не знаете ли, че сте храм 
на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“ (1 Коринтяни 3:16). Като израилтяните, които 
живяха под облака на Божието присъствие, ние сме непрестанно покрити с Божията 
благодат. Но каква е разликата между това да наблюдаваш присъствието Му и славата Му? 

Господ даде на Моисей откровение за славата Си 

Моисей искаше непрестанното проявление на Божието присъствие: „... за да Те позная” 
(Изход 33:13). И Бог му отговори: „... Моето присъствие ще върви с теб, и Аз ще ти дам 
почивка” (стих 14). 

Молбата на Моисей тук би била достатъчна за повечето християни. Всички ние желаем 
Божието присъствие – Той да ни води, да ни дава сили, да ни благославя. Наистина, какво 
повече би могъл да желае някой? Но уверението за Божието присъствие не беше достатъчно 
за Моисей. Той знаеше, че има нещо повече и извика: „... Моля Те, покажи ми славата Си” 
(стих 18) 

Бог показа славата Си на Моисей. Но тя не се яви в някакъв светъл облак или със силата на 
земетресение. Не, Бог я изяви с простото откровение за Своята природа: „ГОСПОД мина пред 
него и провъзгласи: ГОСПОД, ГОСПОД, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и 
многомилостив, и истинен, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, 
престъпление и грях ...” (34:6-7). Божията слава беше откровение за добрината, милостта, 
любовта и състраданието Му! 

Чувал съм много християни да казват: „О, как само Божията слава слезе върху църквата ни 
снощи! Имаше такова невероятно хваление, а хората бяха посечени от Духа.“ Но това не е 
доказателство за Божията слава. То няма нищо общо с Бог, а са просто човешки емоции. То 
не включва откровение за това кой е Той! 

Някои могат да спорят: „Ами невероятното преживяване на учениците на планината на 
Преображението? Това не беше ли проявление на Божията слава? Там имаше невероятна 
светлина и чудотворно явление на Моисей и Илия.” 

Но Божията слава не беше в Моисей или в Илия, не беше дори и в грандиозната светлина. 
По-скоро славата Му беше в Исус: „... Лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха 
бели като светлината... и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в 
когото благоволих; Него слушайте!” (Матей 17:2-5) 

Бог казваше: „Ето я славата Ми, изявена в Христос.“ Всъщност, Исус е изпълнението на 
всичко, което Той каза на Моисей, че е: добър, милостив, дълготърпелив, изобилен в 
доброта и истина, милостив към хилядите, опрощаващ прегрешения и грехове. И сега Господ 
казваше: „Това е жива картина за Моята слава. Всичко се намира в Сина Ми!“ 

 



www.sviatost.info  

СИЛАТА НА ГОСПОДНОТО ПРИСЪСТВИЕ 7 7 

Чувал съм някои християни да казват: „Само ако Господ ми даде видение за ужасите на ада, 
никога не бих Го изоставил. Бих живял за Исус всеки ден.” Не, такова видение не е опазило 
никога никой. Само видението за това кой е Исус, видение за славата, благодатта и милостта 
Му могат да ни опазят святи. Познавам човек, който беше на смъртно легло и преживя точно 
този вид видение за ада. След това се закле, че ще посвети живота си на Христос. Но само 
след няколко седмици ужасното видение отмря и той се върна към грешните си пътища. 

Бог иска да ни отвори очите за „... богатството на славата на Неговото наследство в светиите” 
(Ефесяни 1:18). Той казва: “Цялата слава разкрита на Моисей е въплътена в Божия Син. А сега 
съм ви Го дал като наследство. Имате право да Го познавате в цялата Му слава!“ „Защото в 
Исус Христос, нашия Господ обитава телесно всичката пълнота на Божеството” (Колосяни 
2:9). 

Защо Моисей толкова отчаяно искаше видение за Божията слава. Аз вярвам, че отговора е в 
този стих: „Там ще се срещам с израилевите синове и това място ще се освещава със славата 
Ми” (Изход 29:43). Думата „освещавам” означава „изчиствам”. Бог казваше: „Моисей, когато 
Ми се покланяте ти и народа, ще се срещам с вас и ще ви давам присъствието Си. А когато  
ви открия славата Си, тя ще ви изчисти!” 

Това е един от най-силните стихове в цялата Библия. Той дава надежда на всеки, който се 
бори с някой стар грях и желае да бъде свободен и чист. Бог се заклева: „Твоят храм ще се 
изчисти чрез откровението за Моята слава. И това откровение е на твое разположение сега, 
в Сина Ми, Исус Христос!“ 

Къде можем да намерим откровението за Христос? Намираме го само в Божието Слово! 
Павел казва, че когато позволяваме на Библията да ни озарява с непрестанно усилващото се 
откровение за Исус, ние ще се променяме от слава в слава: „А ние всички, с открито лице, 
гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в 
слава, като от Господния Дух” (2 Коринтяни 3:18). 

Откровението за Христовата слава ще ни даде сила да опазим живота си: „... Ще има покрив 
над цялата слава” (Исая 4:5). С други думи – славата Му ще ни даде небесен ум в най-лошите 
ни мигове. Сатана може да ни лъже: „Победен си! Ти си лъжец, прелюбодеец.“ Но ние може 
да отговорим: „Не, дяволе. Аз имам първосвещеник и съм чист чрез видението за Неговата 
слава!“ 

Когато Бог разкри на Моисей всичко относно природата Си, Той също му даде пълно 
откровение, че „... никак не обезвинява виновния...“ (изход 34:7). Азария пророкува на цар 
Аса най-богатите му години: „Ако презреш Божията слава, ако оправдаеш греха си и 
пренебрегнеш Господ, Той няма да те очисти!“ „... Господ е с вас докато сте вие с Него; и ако 
Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го оставите, Той ще ви остави.“ (2 Летописи 15:2) 

Това, което ни казва Бог тук е много просто: „Намери време да Ме опознаеш, сине! Търси в 
Словото Ми и Ме търси в тайната си молитвена стаичка. Тогава, когато живееш в 
присъствието Ми, очите ти ще започнат да се отварят за славата Ми. Всичко се намира в 
Христос. Той е цялостното откровение за Моята любов, благодат, милост и добрина. 



www.sviatost.info  

СИЛАТА НА ГОСПОДНОТО ПРИСЪСТВИЕ 8 8 

Докато мислиш непрестанно за това откровение, то ще те очисти, понеже ще ставаш все 
повече като Исус. Като виждаш колко много те обича Той и колко е милостив към теб, ще 
станеш по-любящ и милостив към другите. И това ще бъде Моята слава разкрита в теб!“ 

Възлюбени, спрете да търсите знак. Спрете да очаквате някаква сила да разтърси църковната 
ви сграда или някой проповедник да положи ръце върху вас и да разреши всичките ви 
проблеми. Търсете само Господ! Словото Му е ясно – или ще се радваш на непрестанното 
Му присъствие, или ще бъдеш презрян: „Защото очите на ГОСПОДА тичат по целия свят, за 
да се показва силен към онези, чиито сърца са неразделени към Него...” (2 Летописи 16:9).  

Търси Го с цялото си сърце и желай присъствието Му всеки ден. Тогава ще познаеш и 
изпиташ невероятната Божия слава! 
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