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ИМАШ НУЖДА ОТ СВЯТИЯ ДУХ
Дейвид Уилкерсън
13 Август 1990

Някои от вас са спасени от много години, други вероятно от година, а други от няколко
месеца или седмици. Да си спасен от греха е чудесно! Старото увяхва, и всичко става ново –
радвам се, че си спасен!
Но за да си добър войник на служба при Господ Исус Христос, не е достатъчно просто да си
спасен. Има още много неща за теб! Трябва да си кръстен в Святия Дух!
Във времето на Павел, някои вярващи дори не знаеха, че Святия Дух съществува. „И им каза:
Приехте ли Светия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има
Свети Дух.” (Деяния 19:2). Тези хора бяха спасени, но е ясно, че не бяха изпълнени или
кръстени със Святия Дух.
Аз вярвам, че ние сме спасени чрез силата и служението на Святия Дух. Но Библията ни казва
в допълнение на това, че има също така и кръщение, изпълване, завладяване, което Святия
Дух извършва върху нас.
Самият Исус не изпрати учениците и последователите Си в света, докато те не бяха кръстени
със Святия Дух. Учениците Му със сигурност имаха чисто сърце. Имаха вяра да изцеряват
болните, да гонят демони. Имаха Божието Слово и бяха проповядвали Христос и печелили
души. Те бяха свидетели на възкресението Му. Какво още можеше да има? Бяха готови да
умрат за Исус. Не изпитваха ли те достатъчно любов към Него, че да ги изпрати в света да
вършат делото Му?
Възлюбени, нищо от тези неща не беше достатъчно. Ясно е, че имаше още: „Но ще приемете
сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим,
така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” (Деяния 1:8)
Великите апостоли – вътрешния кръг от последователи, които Го познаваха лично, които
бяха извършили толкова велики дела, които бяха кръстени във вода и напълно обучени от
Христос, въпреки това трябваше да бъдат кръстени със Святия Дух.
„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана
шум от небето като фученето на силен вятър... И те всички се изпълниха със Свети Дух и
започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят.” (Деяния 2:1-4)
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Нуждата от Святия Дух беше очевидна, след като Филип отиде в Самария. Там той видя
голямо движение на Бог: „Така Филип... им проповядваше Христос. И множествата
единодушно внимаваха в това, което им говореше Филип, като слушаха и виждаха
знаменията, които вършеше... И голяма радост настана в онзи град. А като чуха апостолите,
които бяха в Ерусалим, че Самария приела Божието слово, изпратиха там Петър и Йоан.”
(Деяния 8:5-7,14)
Божият „взвод на Святия Дух” слезе в Самария. Имаше знамения и чудеса, бягаха нечисти
духове, хората викаха към Бог. Градът се изпълни с радост поради всичко това. Но имаше
още. „Защото Той не беше слязъл още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в
Името на Иисус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух.”
(Деяния 8:16-17)
Имаме и друг пример с Корнилий. Той беше посветен вярващ, „един, който се страхуваше от
Бог с целия си дом... (който) винаги се молеше на Бог”, който беше също и щедър човек. Той
и семейството му бяха чисти и святи, сърцата им бяха изцяло предадени на Господ. А
благочестивото му сърце му каза, че има още нещо.
Корнилий изпрати да повикат Петър според заръката на ангела. Когато Петър пристигна, той
проповядва за малко, и изведнъж Святия Дух дойде върху хората: „Докато Петър още
говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. И обрязаните
вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха... за това, че дарът на Светия Дух се изля и на
езичниците... Тогава Петър проговори: Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят
тези, които приеха Светия Дух, както и ние? И заповяда да бъдат кръстени.” (Деяния 10:4448)
Този пасаж ясно показва, че водното кръщение не е кръщение в Святия Дух. „Йоан
кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Свети Дух.” (Деяния 1:5)
Дори и след драматичното си обръщане към Христос на път за Дамаск, Савел се нуждаеше от
Святия Дух. Той беше скрит в стая в града, съкрушен в духа и приемащ славното откровение
на Исус Христос. Бог изпрати Анания при него със словото, че Савел беше специален, избран
за Господ съд. Но въпреки това Савел се нуждаеше Святия Дух да слезе върху него:
„И Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме
изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледаш и да се изпълниш
със Свети Дух. И веднага паднаха от очите му нещо като люспи и той прогледна; и стана и се
кръсти.” (Деяния 9:17-18)
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Имаш нужда Святия Дух да ти помогне да скъсаш със света веднъж
завинаги.
Когато Святият Дух те кръсти, Той поема контрола. „Или не знаете, че вашето тяло е храм на
Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?” (1
Коринтяни 6:19)
Святият Дух идва, за да изгони всички остатъчни изисквания на стария грешен живот. Той
прочиства всички зли сили. Той събаря цялата власт на врага. Издига свят стандарт и
уведомява Сатана и демоничните му орди, че този храм принадлежи на Исус. „Всички
началства и власти на тъмнината, слушайте: претенциите ви са напразни! Това е Моят дом и
Аз се нанесох, за да направя Исус Господ на това тяло, душа и ум!”
Ако имаш Духа на Истината, скоро ще се сдружиш с Божието Слово и това ще ти хареса. Той
започва да ти разкрива ума на Христос. И когато четеш и слушаш Словото, ти трепериш и
имаш силата да се покориш.
Първото послание, което Той ни разкрива, е това: „А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец
ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви
казал.” (Йоан 14:26)
Често съм се чудил как може онези, които наричат себе си християни, да изопачават Божието
Слово, как могат да четат ясните предупреждения, съдържащи се в Библията и да ги
игнорират. Те водят двойствен живот. Съчиняват собствените си стандарти и свободно се
смесват със света. В тях живеят две разделени една от друга личности. Едната част
продължава да прави всичко грешно и зло, докато другата казва: „Но това не съм аз.
Истинското ми аз обича Исус!”
Библията прави ясно разделение: „Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат
правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие
има между Христос и Велиал?... И какво споразумение има между Божия храм и идолите?...
Затова, „излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, „и не се допирайте до нечисто“, и:
„Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери” (2 Коринтяни
6:14-18). Как може някой, който обича Исус да изопачи това?
Как могат актьор и актриса да играят в нецензурни, пълни със секс и насилие филми и да
кажат с открито лице: „Бог ми каза”? Как може християнин да вземе под наем зли филми и
да ходи на мръсни места и да каже: „Аз съм свидетел на Исус”? Това е така, понеже Святия
Дух не живее в тях. Те имат нужда от това Святия Дух да дойде и да отвори заслепените им
очи.
Исус каза: „И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг Застъпник, който ще бъде с вас до
века – Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото нито Го вижда, нито Го
познава; но вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и ще бъде във вас.” (Йоан 14:16-17)
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Всичките проповеди, съвети и четене на Библията, които можете да поемете, ще бъдат
мъртви, докато Святия Дух не заживее във вас. Той ви помага да разберете и да знаете, че
това е Божието Слово. Някои хора в църквите ни тук, в Ню Йорк, са слушали тези думи и
предупреждения много пъти. Но дори и след година, те все още са бебета, все още не са
отделени от света, наполовина са в света. Защо? Защото нямат Святия Дух! Той все още не е
бил призован да овладее храма на тялото им. Те все още контролират тялото си и не желаят
да Му предадат контрола.
Ти се нуждаеш от Святия Дух, понеже Той е Духа на Истината, който „ще те научи на всичко”.
Изопачено, компрометирано евангелие не ще те отклони.
„А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата истина; защото няма да говори
от Себе Си, а каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мен ще
прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.” (Йоан 16:13-14)

Кръщението в Святия Дух е за теб.
Наистина ли искаш Святия Дух? Искаш ли да слезе върху теб и да те кръсти с огън? Трябва да
си убеден, че искаш това. Трябва да дойдеш до точката, в която знаеш, че си нищо, нямаш
нищо и не можеш да направиш нищо без силата и водителството на Святия Дух.
Трябва да знаеш, че Той все още кръщава, все още пада върху вярващите, обладава телата
им. „Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на
греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на децата ви,
и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове.” (Деяния 2:38-39)
Във всеки час на всеки ден, множества из целия свят са кръщавани в Святия Дух. Те са чули
за това обещание в Библията или пък са го чули от проповеди. Така че те са извикали и са
изискали обещанието, и са били кръстени.
Кръщението е най-вече за онези, които живеят в последните времена. „И в последните дни,
казва Бог, ще излея от Духа Си на всяко създание... ще изливам от Духа Си в онези дни.”
(Деяния 2:17-18)
Исус разказа притча за някакъв човек, който се събуди посред нощ, отиде до къщата на
съседа си и помоли за 3 самуна хляб (Лука 11:5-13). Тази притча е за нуждата от Святия Дух,
за търсене, молене и тропане.
Този човек си беше в къщи, когато на гости, след дълго пътешествие, му дойде приятел,
който беше гладен. Но човекът нямаше какво да му даде. Това изобразява липса на сила,
духовна слабост. И човека, който нямаше нищо, отиде при онзи, който имаше хляб.
Човекът, който нямаше нищо, се нуждаеше от силата на Святия Дух. Той беше отчаян.
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Възлюбени, полунощ е, а вие имате гладни и нуждаещи се семейство и приятели, но нямате
какво да им предложите. Имате нужда от Святия Дух. И Той е ваш в момента, в който го
пожелаете: „Колко повече Небесният Отец ще даде Свети Дух на онези, които Го молят!”
(Лука 11:13)
Бог иска да живеете и да ходите в Духа. Не трябва да тичате при някой друг, за да намерите
човек, който може да ви помогне да посрещнете нуждата на някого. Вие сте призовани да
говорите Божието Слово, когато Духа дойде върху вас, и да полагате ръце на болните, да
изгонвате демоните, както правеха апостолите. Ние сме призовани да бъдем пълни със
Святия Дух и със сила свидетели.

Трябва да разберете, че нямате всичко, което Исус иска да имате,
докато не се кръстите със Святия Дух.
Йоан Кръстител проповядва: „Аз ви кръщавам с вода, но идва Онзи, който е по-силен от мен,
на когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Той ще ви кръсти със Светия
Дух и огън.” (Лука 3:16)
Възлюбени, Библията го казва много ясно – когато Исус дойде при теб, Той иска да те кръсти
със Святия Дух и с огън. Святият Дух носи огън – нажежена, поглъщаща любов към Исус.
Защо толкова много християни в един момент са горещи, а в следващия студени, никога не
се предават, никога не се продават на Христос? Дали не е защото отказват Исус да ги кръсти
със Святия Дух?
„А когато Той (Святия Дух) дойде, ще изобличи... за грях” (Йоан 16:8). Може ли тези
християни да не са осъдени, понеже Святия Дух все още не живее в тях, никога не е бил
поканен да заеме полагащото Му се място в тях? Ако Святият Дух живееше в тях, Той щеше
да ги осъжда, убеждава, тества, да ги кара да се придържат към Словото. Той е Божия отвес.
Всичко, което не се равнява по Христос, Той го открива и ни осъжда и подсилва, за да се
подчиним на Словото Му. Истина е, Той става наш Утешител, понеже докато ни осъжда за
грях, Той ни дава възможност да го отстраним. Това е истинска утеха.

Трябва да искаш да се освободиш от благоприличието. Това е
твоята гордост – етикет, свръх моралност, педантичност.
И в Стария и в Новия Завет, Святия Дух слизаше върху хората по най-необикновени начини.
Той разтърси сгради. Езиците на хората започнаха да Го хвалят – с нови езици. Святият Дух
пое пълен контрол.
На Петдесятница, Той дойде с мощен, бурен вятър. Падна огън. „И те всички се изпълниха
със Свети Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят”
(Деяния 2:4). Можете ли да си представите на какво приличаше тази тълпа в очите на
минувачите – 120 души, всички проповядващи и хвалещи Бог по едно и също време и на
различни езици? Трябва да е приличало на пиянски хаос.
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Когато Святият Дух слезе, нещата се разтърсват. „И като се помолиха, мястото, където бяха
събрани, се разтърси и всички бяха изпълнени със Светия Дух, и с дързост говореха Божието
Слово.” (Деяния 4:31)
Някои казват: „Духът слезе на Петдесятница. Ние не трябва да се молим да падне върху нас
сега.” Но из цялата книга Деяния, след Петдесятница, Святият Дух продължаваше да пада
върху вярващите.
Той слезе в дома на Корнилий: „Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе на
всички” (Деяния 10:44). И те отново говореха на езици.
Той падна в Ефес: „Светият Дух дойде на тях; и говореха на езици и пророкуваха.” (Деяния
19:6)
Святият Дух никога няма да ви накара да направите нещо глупаво. Но Той ще слезе върху вас
по такъв начин, че грешниците може да си помислят, че сте пияни. Той не е приет в много
църкви, защото е считан за твърде шумен, твърде смущаващ, твърде непредвидим.

Святият Дух се приема чрез вяра.
„Това само желая да науча от вас: чрез дела изисквани от закона ли получихте Духа, или чрез
слушане с вяра?” (Галатяни 3:2). Светии, това послание ще запали вярата ви и чрез вяра ще
се хванете за великите Божии обещания. „Но да моли с вяра, без да се съмнява ни наймалко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от
ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.” (Яков 1:6-7)
Господ казва: „Отвори широко устата си, и ще я напълня” (Псалм 81:10). Това да се молим за
дара на езиците, не трябва да бъде нашия фокус – трябва да се молим да бъдем кръстени в
Святия Дух, а говоренето на езици е израз на това, че Той живее в нас.
Молил ли си Бог за този дар? Търсиш ли Святия Дух? Тропаш ли непрестанно? „И така, ако
вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще
даде Свети Дух на онези, които Го молят!” (Лука 11:13)
Просто искайте и ще получите! Искайте от небесния ви Отец Святия Дух и Той ще ви го даде!
Тук, в Ню Йорк, ние сме разбрали отчаяната ни нужда да бъдем непрестанно пълни със
Святия Дух, винаги да зависим от силата и присъствието Му и напълно да вярваме в
способността Му да прави невъзможното. Така например, водени сме да се молим за
ТРУДНИ СИТУАЦИИ – молим се в Святия Дух за спасението на считаните за непоправими и
невъзможни да се спасят – производители на порнография, пласьори на наркотици, злите,
големи бизнесмени, които са изгубили всякакво чувство за морал.
В резултат на това виждаме големи чудеса. Най-злите, покварените, се спасяват странно
осъдени от Святия Дух и си оправят положението пред Бог.
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Святият Дух е НЕБЕСНАТА ХРЪТКА и Той навсякъде преследва грешниците и върналите се
към греха. Те попадат в невероятна „мизерия” и започват да мразят греха си за пръв път.
Чувстват необходимостта да потърсят духовна помощ. Това, приятели, е мощното служение
на Святия Дух.
Днес сме изправени пред полудял звяр на свобода. Той развързва всичките си сили и
легиони от зли демони навлизат в света за последната битка с небето. Ще имаме нужда от
нещо повече от мъртвите, безсилни религиозни обичаи на повечето деноминации.
Съвременните ни църковни програми са глупави, плътски и ада им се присмива.
Демоничните орди просто ще потъпчат всички върнали се към греха, отстъпили християни и
пастори. Нечистите, покварени християни са слаби, безсилни и уплашени от силата на
Сатана. Те вече не могат да спрат яростната му атака, както мравка не би могла да спре
брониран танк.
Но Сатана не може да се изправи срещу праведното, изпълнено със Святия Дух Божие дете,
което ходи във вяра и покорство. Покажете ми наистина завладян от Святия Дух вярващ и аз
ще ви покажа човек, който кара адските легиони да бягат.
Не се нуждаем от по-големи църкви или от повече християнски телевизии, от повече сложни
религиозни методики. Имаме нужда от повече кръстени в Святия Дух светии, отделени и
осветени, които живеят, ходят и говорят в силата, която им е била дадена. Трябва да паднем
по очи и да викаме към Бог за свежа Петдесятница, така че Святия Дух отново да слезе върху
нас, църквите ни, пасторите и евангелизаторите и да се отървем веднъж завинаги от всичко
нечисто и плътско.
Господи, изпрати Святия Дух върху нас! Кръсти ни мощно! И ни изпрати срещу сатанинските
крепости с безкомпромисна вяра, че Той ще победи в нашия ден!
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