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Това послание е за всемогъщата сила на Божието присъствие и за това как децата Му могат 
да я уловят. Библията ни дава безброй много примери за това как Господното присъствие 
дава сила на народа Му да живее за Него. Един от най-силните е 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 смело заявяваше: „Ако 
Твоето присъствие не дойде с мен, не ни извеждай оттук” (Изход 33:15). Все едно казваше: 
„Господи, ако не бъдеш с нас, няма да успеем. Няма да направим и една крачка докато не се 
уверим, че присъствието Ти е с нас.” 

Моисей знаеше, че Божието присъствие сред тях беше онова, което ги отделяше от всички 
народи. Същото важи и за Божиите хора днес. Единственото, което ни отделя от 
невярващите, е Божието присъствие „с нас”, което ни води, напътства, извършва волята си 
във и чрез нас. Присъствието Му прогонва страха и смута. 

Отношението на Моисей беше: „Ние се придържаме само към един принцип. Единственият 
начин да бъдем водени и управлявани, да се борим и да оцелеем в това време, е да имаме 
Божието присъствие. Когато то е сред нас, никой не може да ни унищожи, но без Него сме 
безпомощни и нищо. Нека всички нации по света вярват в могъщите си армии, железни 
колесници и обучени войници. Ние ще вярваме в изявеното присъствие на Господ.” 

Бог отговори на смелото твърдение на Моисей: „Моето присъствие ще върви с теб, и Аз ще 
ти дам почивка“(33:14). 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 и увереност в Мен.” 
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Старият Завет е пълен с разкази за чудесните благословения, които 
идваха при онези, които имаха Божието присъствие. 

Помислете за следните примери: 

• 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 каза: 
„Има нещо различно в теб, Аврааме. Бог е с теб, 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 вярваме в обещанието Му да ходи с нас във всичките ни пътища. 

• 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”. Бог казва: „Гедеон, в теб има толкова силна мощ, че тя може да спаси Израел. Тази 
мощ е присъствието Ми.” Въпреки, че Гедеон считаше себе си за страхливец, Бог го нарича 
„силен и храбър”. Защо? Господ искаше да докаже какво може да направи всеки човек, 
когато присъствието Му е с него. 

• 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). Когато Божието присъствие живее в теб, ти 
можеш да преминеш през всеки огън и не само ще оцелееш, но и ще останеш невредим. 

Старозаветните разкази не са просто истории на мъртъв закон. Те имат за цел да ни 
окуражат да вярваме на Бог за присъствието Му в нашия живот. Както Авраам, Исус Навиев и 
други, ние имаме мощно свидетелство за това какво е направило Божието присъствие за 
нас: ръководи стъпките ни, отваря врати, премахва пречки, отнема бреме и страхове. 

Бог ни налага условия за това как да имаме присъствието Му в 
живота си. 

Помислете за цар Аса. Този човек води Божия народ в чудотворна война срещу 
едномилионната армия на Етиопия. След това каза, че Божието присъствие беше 
разпръснало врага: „И Аса извика... ГОСПОДИ, никой освен теб не може да помогне в 
битката между многочисления и безсилния... защото на Теб се уповаваме... и в Твоето Име 
сме излезли срещу това множество... И ГОСПОД разби етиопците пред Аса” (2 Летописи 
14:11-12). 
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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” (15:2-4). 

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. Помни, че то 
ти донесе победата.” 

Когато Божието присъствие отсъства, нищо не е наред, няма закони, водителство или 
праведно поучение. Всеки става закон за себе си и върши неговото си нещо. Това е 
картината в много християнски домове днес – всичко е в безпорядък, няма мир и почивка, 
всеки прави каквото си реши. Господ скърби в милостта Си при такъв безпорядък. 

А не трябва да е така. 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. Всеки може да има Божието присъствие, ако просто 
извика във вяра: „Обещано ни е: Господ... ще Го намерите” (15:2). Еврейската дума за 
„намеря” тук означава: „идващото за да благослови Негово присъствие”. С други думи: 
„Протегни се към Господ с цялото си сърце и Той ще ти изяви присъствието Си. Това ще бъде 
всемогъща сила, която ще ти позволи да стоиш непоклатим и безстрашен.” 

Само когато Божието присъствие е върху нас, може да 
наблюдаваме и схванем славата Му. 

Когато израилтяните бяха в пустинята, Бог им изяви присъствието Си в облака. Той беше 
физическото проявление на Божието обещание да бъде с народа Си - 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. А ти можеш да общуваш с Господ 
навсякъде – и в автобуса към работата си, и в колата. Можеш да отхвърлиш всичко останало 
и да кажеш: „Господи, сега имам половин час и искам да говоря с Теб.” Това е молитвеното 
ти време с Него. 

Чудесно е да прекараш време с Господ, да изградиш постоянна близост. Господ обещава, че 
докато търсиш повече близост с Него, присъствието Му ще пробие в живота ти и ще установи 
Божествения Му ред навсякъде около теб. Но ще се случи нещо дори по-велико от това – 
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непрестанното преследване на Божието присъствие ще те доведе до откровение за 
Христовата слава. 

 

Моисей търсеше Бог за непрестанното проявление на Господното присъствие – „за да Те 
позная” (Изход 33:13). Ето как Бог отговори на слугата Си: „Моето присъствие ще върви с теб, 
и Аз ще ти дам почивка” (33:14). 

Молбата на Моисей тук би била достатъчна за повечето християни. Кой от нас не иска 
обещаните от Бог мир и почивка? 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!” (33:18) 

Бог показа славата Си на Моисей. 

Господната слава не се яви в някакъв светъл облак или със силата на земетресение. 
Напротив, 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). Виждаш ли? Божията слава беше откровение за добрината, 
милостта, любовта и състраданието Му. 

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.” 

В този невероятен момент Божията слава не беше в Моисей или в Илия, не беше дори и в 
грандиозната светлина. По-скоро сияещата Му слава 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, 5-6) 

Ето я Божията слава, изявена в Христос. Исус е откровението за всичко, което Той каза на 
Моисей, че е: добър, милостив, дълготърпелив, изобилен в доброта и истина, милостив към 
хилядите, опрощаващ прегрешения и грехове. На планината на Преображението Бог им 
показа на живо собствената си слава. „Вече всичко е въплътено в Сина Ми.” 

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.” Но подобно видение не е опазило 
никога никой. Само видението 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 умря и той се върна към грешните си пътища. 

Възлюбени, Бог иска да ни отвори очите за „богатството на славата на Неговото наследство в 
светиите” (Ефесяни 1:18). Това означава просто, че цялата слава разкрита на Моисей е 
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въплътена в Божия Син. А Христос ни е даден като наследство. „Защото в Исус Христос, 
нашия Господ обитава телесно цялата пълнота на Божеството” (Колосяни 2:9, 
перифразирано от Дейвид Уилкерсън). 

Може би се чудиш 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: „Когато Ми се покланяте, ще се срещам с вас и ще ви давам присъствието Си. А 
когато сте в него, ще ви открия славата Си. Ще ви издигна над всичките ви обстоятелства.” 

И така, къде можем да намерим откровението за Христос? Намираме го само,  когато се 
молим, вярвайки 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. 

Това, което Бог ни казва тук, е да намерим време да опознаем Сина Му. Ние трябва да 
търсим в Словото и да се молим ежедневно. Тогава, докато сме в присъствието Му, очите ни 
ще започнат да се отварят за славата Му. Всичко е открито в Христос. Исус е пълното 
откровение за любовта, благодатта, милостта и нежната Му доброта. 

Докато непрестанно отразяваш това откровение и общуваш с Него, ще ставаш все повече и 
повече като Исус. И докато виждаш колко любящ и милостив е Той към теб, ще Му вярваш 
все повече и повече да те изведе от всичките ти изпитания. Словото Му е ясно: „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 Му слава. 
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Последни думи 

Не мога да си представя как невярващите намират въобще някакъв мир в тези опасни 
времена без присъствието и сигурността на Исус. Страх и мъка са надвиснали днес над 
човечеството като черен облак. На събрание на едни от най-богатите хора на земята 
наскоро, един от говорителите каза с агонизиращ тон: „Намираме се във възможно най-
лошата бъркотия. Ние я предизвикахме, а не знаем как да излезем от нея.” 

Аз благодаря на Бог за близостта на Исус в този ужасен час. Занасям всичките си 
неспокойни страхове и грижи в тихото място на молитвата, където просто обичам Исус. 
Покланям Му се тихо там, благодаря Му и Му давам всичките си болки, стрес и семейни 
проблеми. Ежедневно пея тази стара църковна песен: „Затворен с Бог на скришно, там, в 
присъствието Му аз гледам лицето Му, намирам сили да продължа... копнея да остана 
насаме с Бог.” 

Възлюбени, Исус ще ходи с вас в проблемите ви. Той ви се наслаждава. Ще се справиш, 
скъпи победителю. Бог те обича и пази в Своето присъствие. 
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