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НЕ ВСИЧКО Е ТАКОВА,  

КАКВОТО ИЗГЛЕЖДА 

 

      Автор Кари Блейк  

 

 Изучавам това около 40 години. Много неща са свързани със 

силата на Бога. Престанах да гоня силата, когато разбрах колко е лесно 

да се ходи в нея. Вместо да търся силата, аз започнах да ходя в нея. 

Според това как хората започват да се обучават на това, всичко става по-

просто. Искам да цитирам Брус Лий, който е казал: „В това изкуство 

(изкуството Джи Кун До) няма нищо сложно; аз нанасям удар с ръка, 

когато това е необходимо и удрям с крак, когато е необходимо”. След 

това той разказва, че когато току-що е започвал, ударът с ръка е бил 

просто удар с ръка, а ударът с крак е бил просто удар с крак. Но когато 

той се научил, ударът с ръка не е бил просто удар с ръка, а ударът с крак 

– удар с крак, защото е узнал техническите аспекти на едното и на 

другото. Но той продължава, че когато вече е овладял това изкуство, ударът 

с ръка се е превърнал просто в удар с ръка, а ударът с крак в удар с 

крак. Може би някои от Вас ще се обидят, че го цитирам, но това, което 

той говори, е истина и се отнася за всяко нещо, което изучавате. 

 Когато току-що започвате да изучавате нещо, вие не знаете 

достатъчно. Както често казвам: „Не знаете това, че вие не знаете”. В това 

е и проблема. Но започвате процеса на обучение и узнавате 

техническите аспекти и детайли на това, което изучавате, постепенно 

губите част от свободата и започвате да се концентрирате на правила, 

методи и на други параметри, а не върху самия предмет за изучаване. 

Но когато сте изучили нещо и сте се научили на това, така че го знаете 

отлично, тогава правилата и техническите аспекти престават да ви 

вълнуват въобще. Когато казвам „престават да ви вълнуват“ – имам 

http://www.jglm-bg.org/


                                          Превод на проповедта “Things Are Not What They Appear“ на КАРИ БЛЕЙК 

3 

JGLM България: www.jglm-bg.org  

 

 

предвид състоянието, когато вашият разум не се концентрира върху 

детайлите, формите, правилата, последователностите и т.н. (Против тази 

болест е нужно да се молите така, а против тази как е нужно да се 

молите?) Всичко съвсем не е така! Това не е магьосничество, където е 

необходимо да знаете куп заклинания, обреди и последователността на 

изпълнението им. Това съвсем не е така! Ние говорим за 

взаимоотношенията с Бог. Говорим за това, че е нужно да познаваме 

Бога, да ходим с Бога, да познаваме сърцето на Бога и да разбираме, 

какво Той би искал да бъде направено в такава или друга ситуация. В 

действителност това не е толкова сложно. 

 Мнозина мислят, че мислите на Бога, Неговата мъдрост, планове и 

пътища са скрити и ние не можем да ги разберем. Ако и да можем, то 

трябва добре да се поизпотим, за да разберем всичко това и да се 

ориентираме във всичките детайли. Но това съвсем не е така! Да се 

разбере Бог е много просто! Разбира се, Той не е глупак, но Неговият 

план, мисли са много прости, защото Той винаги прави всичко с любов! 

Ако ние разберем това, то винаги ще знаем какво и как ще прави Той – 

Той ще направи това, което е най-доброто за цялата вселена. Защо? 

Защото, което ще е най-доброто за цялата вселена, ще бъде и най-

доброто за Него.  

 Даже разбирането на въпроса за всевластното управление на 

Бога, става по-просто. Често чувам следното: „Бог е Владетел, за всичко е 

Неговата воля!” Но Бог не се събужда сутрин и не започва да гадае на 

кафе кого да изцели днес, а кого да убие. Не с това се занимава Бог. 

Всевластното управление на Бога означава, че не Му е нужно да се 

консултира с теб за Неговите планове, а това означава, че Той ВЕЧЕ знае 

какво иска да направи Той. Но проблемът се появява тогава, когато ние 

се опитваме да препишем на Бог човешки манталитет. Когато започваме 

да мислим нещо подобно на: „Би било добре да изцеля този човек, но 

ако Бог не иска той да се изцели, защото би било добре за него да се 

поучи от уроците си?” 

 Бог твори добро и благославя хората! Защо съм толкова убеден? 

Заради жертвата на Христос. Той прави това поради Своята благост, 

която ще доведе хората до покаяние – към решението да се обърнат на 

180 градуса и да живеят в съответствие със Словото. Бог е самата 

добродетел, самата любов, но в същото време Той е и самата мъдрост. 

http://www.jglm-bg.org/
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Той знае всичкото от началото до края и това, което ще се случи 

помежду им. Затова цялата Негова мъдрост се свежда в СЪВЪРШЕНАТА 

любов. Всичко, което Той ще направи, е направено от любов, поради 

любов. Той нищо не прави злонамерено или за да отмъсти. Разберете 

правилно – Исус вече понесе Неговия гняв, затова Той ВЕЧЕ не го излива 

върху нас. Сега често може да се чуе: „Това беше Божият гняв върху този 

или друг град, ураганът е разрушил всичко, земетресението или нещо 

друго – всичко това е Божият гняв върху хората.” Но Бог не е такъв! На 

християните, както на никой друг, трябва да е открита разликата между 

Бога и дявола; дяволът идва, за да открадне, убие и погуби. Бог изпрати 

Исус, за да можем да имаме живот и то живот в изобилие. Не за това 

човешкият живот да се прекъсне в разцвета на силите от рак или 

наводнение и т.н. Не! Той иска ние да се наслаждаваме на дълголетието 

и да процъфтяваме. Ще поговорим още за това. 

 Дадохме на това послание следното заглавие: „Не всичко е 

такова, каквото изглежда”. Или пък: „Духовната реалност и лъжата на 

плътта”. Искам веднага да кажа: понякога се позовавам на някои 

кинофилми, но това не означава, че задължително трябва да ги гледате! 

Например такъв филм като „Матрицата”. Не казвам, че трябва да го 

гледате, но знам, че много вече са го гледали, затова ще се позовавам 

на него. Не казвам, че всичко, което е представено в този филм, е 

истинско. Но общата концепция е достатъчно точна. Ние даже имаме 

няколко поучения посветени на „матричния светоглед”. Пастора на една 

църква, като чул за него, решил да уреди прожекция за цялата църква, но 

бил принуден да прекъсне филма, поради наличието на определена 

лексика. Аз не бих уреждал прожекция на „Матрицата” в църква. По тези 

въпроси ви е нужна мъдрост. 

 Мнозина казват, че „Матрицата” е потресаващ филм и в 

определен смисъл съм съгласен с тях: как всичко е било заснето и 

самата идея. Тази кинолента откри нова ера в кинематографията. Но 

през 50-60-те години на миналото столетие имаше още един филм 

„Повелителят на страната Оз”. Този филм също разтърси света и което е 

много интересно, концепцията на тези филми си прилича. В „Матрицата” 

има персонаж-въздател, това е този, който е създал целия видим свят – 

матрицата, която в действителност не е реален свят. А в „Повелителят на 

страната Оз” – това е човек зад паравана. Въобще е интересно как тези 

два филма си приличат. Помните ли как човекът зад паравана се 
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занимаваше тъкмо с това, да управлява всички без те да го виждат, да 

виждат само това, което той иска. 

 Светът, самият свят, хората в света виждат само това, което е 

видимо. От невидимото те виждат само това, което могат да си 

представят. Това даже не е чрез вяра, а с помощта на тяхното 

въображение. Веднъж Бог даже е казал, че трябва да спре хората, които 

строят кула, защото щом те са решили да направят нещо, то те ще го 

направят. Това е когато е станало разбъркването на езиците. Но 

вярващият е длъжен да вижда невидимото, защото вие не трябва да 

живеете само с видимото. Това е цялата философия.  

 Когато в Библията се използва думата „свят” се има предвид 

цялата система, която в даден момент има място да бъде, но това не 

означава, че Бог е създал тази „система”. Тази система е създал врагът, тя 

се основава на човешката мъдрост. Идват трудни времена и човешката 

мъдрост взема решение да икономисва, да заделя за черни дни. А в 

Библията пише, че сеящият оскъдно, оскъдно и ще да пожъне. Ако вие се 

запасявате и се опитвате да съхраните, то отгатнете какво правите? Сеете 

оскъдно! Библията ни съветва, ако знаете, че се приближава трудно 

време: почнете да раздавате – да сеете. Но това е в противоречие на 

човешката мъдрост; съвършено противоположно на това, което светът ни 

съветва.  

 Ако в някой район е започнала епидемия, то ще ви посъветват да 

стоите по-надалеч от това място. Но мъдростта на Бога е следната: „Този, 

който е във вас, е по-велик от този, който е в света”. Затова, вместо да 

избягваме подобни ситуации и да се опитаме да избягаме, ние тръгваме 

срещу тях. Защо? Защото християните не трябва да се страхуват от 

болест или от зараза – болестта и заразата трябва да се боят от 

християните. Трябва да търсим среща с болестта, за да разрушим 

господството й над хората, вместо да се крием от нея. Орал Робертс 

казал: „Когато започнете да виждате невидимото, започвате да творите 

невъзможното”. Добре е казано! 

 Във II Коринтяни 4 глава ап.Павел пише на плътската, заблудена 

църква в Коринт. Павел им е писал именно поради причината, че те не са 

разбирали разни неща. Но постепенно започнали да се променят. В 1-то 

послание към Коринтяните нещата не вървели, но във 2-то послание към 

Коринтяните започнали да се случват някои добри изменения. 

http://www.jglm-bg.org/
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 Въобще добре е да се знае, че 1-во и 2-ро послание към 

Коринтяните не е съвсем 1-во и 2-ро, тъй като е имало още едно 

послание, което е било написано преди първото. То не се е съхранило, а 

това, което достига до нас, е като 1-во и 2-ро. Надявам се не се 

объркахте. И така, ще се обърнем към 2-то послание към Коринтяните, 

което и се явява като такова във вашата Библия.  

 II Коринтяни 4:13 „А като имате същия дух на вяра” 

 Ще четем бавно и ще разглеждаме написаното. Но имайки същия 

дух на вяра (забележете, вяра – това е дух. Това не е просто нещо). 

Говорил съм с огромно количество християни, даже се каня да напиша 

учение, което по-скоро ще се нарича „Погрешният позивитизъм”. Много 

християни са „погрешно позитивни”. Когато се намирате в тяхното 

присъствие, само това чувате – „аз съм благословен”, „слава на Бога”, те 

говорят много позитивно, но ако останете насаме с тях или извън стените 

на църквата, то тяхната реч изведнъж се променя – „не знам какво да 

правя, но ние се молим и се доверяваме на Бога”. Не, вие се вълнувате! 

Вие не вярвате на Бог, престанете да лъжете! Опитвате се да затворите 

очите на проблема с лъжа. Не е необходимо да говорите, че вярвате, 

като в действителност това не е така. Вие се вълнувате. Вярвате в това, че 

ще се случи предреченото от света. Престанете! Напълнете се с духа на 

вяра! Духът на вяра е, когато ние сме сигурни в това, че Бог е с нас и 

това се проявява външно. 

 Може би ще скачам от една точка в друга, но потърпете. Много е 

важно  да разберете. Често чувам, че хората говорят за това, че святостта 

е отвътре, а не отвън. Това е истина, но само отчасти. Това, което е вътре, 

ще се вижда и отвън. Ако притежавате определени черти в характера 

си, то те ще бъдат забелязани от хората. Някой може да каже: „О, тя 

просто е свята, само не се е уволнила от нощния клуб, където работи 

като проститутка”. Такова изказване е смехотворно! Святостта в сърцето 

ще произведе и святост навън. Това съвсем не означава, че трябва да 

носите рокли до земята и кърпичка. Работата не е в дрехата. Но когато 

приемате Божия дух, който включва в себе си духа на вяра, ще 

излъчвате святост, тя ще излиза от вас. Това не е свързано с дрехата, 

престанете да се концентрирате върху това. Но помнете, това което 

представлявате отвътре, ще излезе навън.  

http://www.jglm-bg.org/
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 Ако сте родени свише, вътре във вас е Божият мир, който 

превишава вашето разбиране, е изказана радост и т.н., и всичко е 

поради това, че сте се родили свише в духа. Но не се докосвате до 

мира с вашия дух, а с душата. Много християни са родени свише в духа, 

но не са обновили душата си, техният разум не е обновен. Духът, който е 

във вас, пребивава в постоянен покой, но поради това, че не сте 

обновили ума, вашата душа не е намерила покой. Мнозина се намират 

в постоянно безпокойство, ще разберете това по тяхното поведение. 

 На много съм се научил от великите Божии хора. Един от тези хора 

е Лестър Съмрал. Тези хора са успявали да направят толкова много, но 

никой не ги е забелязвал да бързат. Те просто са вървели крачка по 

крачка. Обкръжаващите ги хора можели да са в паника, а те просто са 

вървели напред. Другите са нервничели, речта им се е отклонявала и 

обърквала, а те са говорили: „Всичко ще е наред, няма проблем, всичко 

ще е така, както е казал Бог” и т.н. Как са можели да говорят така? 

Защото са имали дух на вяра, но също така, защото са откърмили покой 

в душата си. 

 Трябва душата ви да пребивава в покой, защото духът се 

освобождава чрез душата. Може да произнасяте думи с духа си, но те 

ще преминават през душата ви и ще излетят през вашите телесни устни. 

Ако вашата душа не пребивава в съответствие с вашия дух, което може 

да стане само чрез обновяването на ума, то произнесените от вас думи 

могат да не са толкова чисти, те ще са „оцветени” с мирозрението на 

душата ви. Ето защо е нужно да откърмите покой в душата си (не трябва  

да го вършите с духа си, тъй като той пребивава в покой от момента, в 

който сте се новородили). Затова трябва да тренирате в това да се 

отпуснете за секунда, дълбоко да си вземете дъх и да не разрешите на 

никого и на нищо да ви притиска. Някой може да дойде при вас с куп 

въпроси и да изисква мигновено решение, веднага, сега, да или не, 

веднага сега дай отговор. Ако такова се случи и на някой трябва да 

дадете мигновен отговор, то нека отговорът ви бъде „не”. Хората винаги 

ще искат да ви притиснат, да ви принудят да вземете спешно решение. 

2-ро Коринтяни 4:13 

„А като имате същият дух на вяра, според писаното..” 
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 Погледнете как постъпва вярата, същото ще намерите и в Псалм 

116:10 (по слав. 113) – „аз повярвах и затова говорих” и ние вярваме, 

затова говорим.  

 Погледнете какво казва – духът на вярата се проявява в две 

направления:  

1) ти вярваш 

2) ти говориш 

 Мнозина казват: вярата – това е лично, аз не искам да я излагам на 

показ. Значи ти не вярваш! Вярата ще говори! Вярата се състои от две 

части и докато не започнете да „говорите” – това не е вяра. Правилно ли 

е? Вие сте длъжни да вярвате и да говорите. Вярвате със сърцето си, но „с 

устата си изповядате спасението си”. Уточнете си това. 

 2-ро Коринтяни 4:14-17 

 „понеже знаем, че Този, който е възкресил Господа Исуса, ще 

възкреси и нас заедно с Исуса, и ще ни представи заедно с вас. 

 Защото всичко това е заради вас, тъй че благодатта, увеличена 

чрез мнозината, да преумножи благодарението за Божия слава. 

 Затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее външният наш 

човек, пак вътрешният всеки ден се обновява. 

Защото нашата временна лека скръб…….- тук се говори за неща, за 

проблеми, които възникват в нас – ни спечелва вечна слава”. 

 Той не говори за това, че проблемите произвеждат във вас нещо 

хубаво, но погледнете контекста. Той казва, че леката скръб, която е 

временна, ще произведе нещо безмерно, преизобилващо – вечна слава 

за нас. По какъв начин? 

 2-ро Коринтяни 4:18 „… като не гледаме на видимото, ….” 

 Виждате ли, проблемите няма да произведат във вас безкрайно 

изобилие от вечна слава, ако гледате на видимото. Проблемите ще 

произведат нещо хубаво, само ако вие не гледате на тях….. 

 

 2-ро Коринтяни 4:18 „а на невидимото” 
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 Това е единствената възможност да се получи полза от 

проблемите – да не гледаме на тях. Не казвам, че сте длъжни да ги 

игнорирате, защото ако ги игнорирате, то те никога няма да си тръгнат. 

Но не трябва ДА ГЛЕДАМЕ на тях! Ние сме длъжни да гледаме на 

НЕВИДИМОТО! С други думи: срещнали сме се с проблема, но не 

започваме да се вълнуваме: какво да правя сега, това реален проблем 

ли е? Не, вашата реалност не е проблема, вашата реалност е 

НЕВИДИМОТО. За някого туморът е реалност, но не е необходимо да 

гледате на тумора (разберете, не съм за това да игнорирате тумора, аз 

съм против това да се концентрирате върху него!). Гледайте на 

невидимото. А какво е за вас НЕВИДИМОТО? Вашето изцеление, „в 

Неговите рани вие сте изцелени”. И докато гледате на НЕВИДИМОТО (в 

този случай невидимото ще бъде ИЗЦЕЛЕНИЕ), гледате на това, което 

Словото Божие говори за изцелението. Докато гледате на това, даже 

въпреки всички видими факти, то вашето решение да гледате на Словото, 

а не на тумора, ще произведе във вас безкрайно изобилие „вечна 

слава”. Защо? Защото вие показвате вярата си в Бога, а вярата в Бога Му 

е угодна. Ето какво ще произведе „в безкрайно изобилие вечна слава”, а 

не самият проблем.  

 Не проблема възпитава характера ви. Бог гледа на вас и казва: 

„Гледайте всички, през какво минава моят син/дъщеря, гледайте как ги 

атакува врагът, но те са решили да не гледат на това, а да гледат на 

Моето Слово, да са послушни на Моето слово и с това те показват, че му 

вярват”. Това носи слава на Бога и на нас, защото ние имаме вяра в Бога, 

ние вземаме решение да вярваме на Него, въпреки всички видими 

обстоятелства. 

 Чуйте, ако сте решили да ходите с Бога, трябва да престанете да 

бъдете управлявани от ВИДИМИТЕ неща, нека ви управлява Словото на 

Бога и само То. Ако ВИДИМОТО ще ви управлява, то всеки проблем ще 

спира движението ви напред. Но ако сте движени от това, което казва 

Словото Божие, то тъй като Словото Божие е непроменимо – вие 

постоянно и безвъзвратно ще се движите напред. Както е казал Лестър 

Съмрал: „Вярата е движение”. Вие премествате краката си и всеки ден 

правите крачка напред. Болшинството спира виждайки отдалеч 

препятствието. Но ако вие продължите да вървите, препятствието ще се 

разруши, още преди плътно да сте се приближили до него. Защото 

никакво препятствие не може да устои против вас и вашата вяра в Бога. 

http://www.jglm-bg.org/


                                          Превод на проповедта “Things Are Not What They Appear“ на КАРИ БЛЕЙК 

10 

JGLM България: www.jglm-bg.org  

 

 

Но мнозинството спират предварително, даже преди да са се 

приближили близко до препятствието. Виждайки препятствието отдалеч, 

хората се спират и казват: „По-нататък няма път!” И спират да се движат 

напред. Но вярата ще продължи да върви. И така вървим напред.  

 

 2-ро Коринтяни 4:18 

 „като не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото 

видимите са временни…”  

 Ако сте се срещнали с някакъв проблем – физически, финансов, 

емоционален, обществен и т.н., ако той е видим, значи е временен. 

 Факторът, че можете да го видите, трябва да стане показател, че 

този проблем няма да е вечен! Няма никакво значение с какво се 

сражавате – всичко това е временно! Вие сте вечни! Вярата е вечна! Бог 

е вечен! Силата на Бога е вечна! Но това, с което сте се срещнали, ако 

е видимо, то е временно. Това, което е видимо, може да се измени. И вие 

трябва да решите с какво ще се съгласите – с проблема (и тогава той ще 

се задържи за някакво продължително време) или с Божието Слово 

(защото Словото на Бога подчертава, че този проблем е временен и 

тогава ситуацията ще се измени по-бързо и ще бъде в съответствие със 

Словото). Затова трябва да гледате на НЕВИДИМОТО, а когато ще гледате 

на видимото, то се съгласявате с това, че то е ВРЕМЕННО: просто линия, 

през която минавам и ще изляза на другата страна. 

 Знаеш ли какви стихове от Писанието обичам? В които се говори, 

че ВЕЧЕ нещо се е случило, ВЕЧЕ е станало. Запомнете: отначало това ще 

се приближава, ще настъпва, а след това ще потъне в забрава. Не се 

концентрирайте на това, не се спирайте там, нека това отмине. 

 Един от проблемите в днешното християнство е, че хората не 

дават на нещата „да преминат”. Вие трябва да се научите… (Смее се) 

Аз го наричам „ефекта на тефлона”, а в Тексас имаме израз „като вода 

върху гъска”, нека то „се изтече” от вас, без да ви закачи, без да залепне 

за вас, вие няма да бъдете докоснати от това. Трябва да се научите, че 

всичко ще премине. Престанете да се държите за каквото и да е. Ако се 

държите за това: било обида, непростителност, нещо против някой – това 

не ги засяга, това мъчи вас. Това, което си мислите, вашите емоции, 

започват да разрушават вашето тяло, задействат се процеси, които ще 
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работят против вас. Бързо ще остареете, ще сте болни и т.н., това ще 

работи против вас. Така че вие не вредите на тях, а на себе си.  

 Затова ви е нужно да се научите да „пускате”, да спрете да се 

държите за каквото и да е. Знаете ли какво правим много рядко, макар 

за това да е написано в Библията? Да възлагаме всичко на Исус. Вие 

трябва да се научите на това! Ако някой ви е обидил, кажете: „Исус, ти 

видя ли това? Видя ли ги какво направиха? Аз им прощавам. Сега ми 

помогни да се чувствам по същия начин”. Виждате ли, отначало ще ви се 

наложи с вяра да простите, а Той ще направи всичко останало. И ако 

сравните как са обиждали Христос с това как обиждат вас, то вашите 

обиди са нищо. За Него какво ли не говориха, но той беше съвършен, 

чист и безгрешен. Което не може да се каже за вас! Затова се научете 

да не бъдете засягани от всичко. Това е свобода: да не си обиждан и да 

не се обиждаш, а тайната е в това, че трябва да умрете. Ако сте се 

обидили, значи още не сте умрели. А в Библията пише за това, че ние 

трябва да умрем „и така ще продължим”. 

 Езекил 12:2 

„Сине човешки, ти живееш сред дом на бунтовници, които имат очи, за 

да виждат, но не виждат, които имат уши да чуват, но не чуват, защото са 

бунтовен дом”.  

 Той казва, че те имат очи, но не виждат, имат уши – но не чуват. 

Исус е цитирал това в Евангелията, за да обясни, че понякога хората не 

виждат нещата, които трябва да видят, макар и да имат очи. Същото е и с 

ушите. Просто е удивително, че хората могат да присъстват на разни 

семинари и да чуват истини от Божието Слово, но въпреки това се опитват 

да спорят, нима вие искате да останете болни? Ако ще вярвате, а в 1 

Коринтяни 13-та глава – „любовта на всичко вярва”, то представете си – Бог 

обича вярата. Хайде поне да започнем с това и ако има нещо, нека да 

докажем, че не сме прави. 

Деяния 28:22-24 

22 Но желаем да чуем от тебе какво мислиш, защото ни е известно, 

че навсякъде говорят против това учение. 

23 И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там 

гдето живееше; и от сутринта до вечерта той им излагаше с 
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доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от Моисеевия 

закон и от пророците. 

24 И едни повярваха това, което говореше, а други не вярваха. 

Забележете, всички те са слушали едно и също, но едни са 

повярвали, други – не. 

Това доказва написаното в Марк 4-та глава – притчата за сеяча. Там 

е казано, че сеячът излязъл да сее семена, които паднали на четири вида 

почва. Семената били еднакви, но почвата определя може ли семето да 

пусне корени и да израсте. Проблемът не е в семената, не е в Божието 

слово, не е в Неговата воля; проблемът е в почвата. 

Едни вярват, други – не. Вие сте длъжни да вземете решение в 

какво вярвате. 

Деяния 28:25-26 

25 И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като 

им рече Павел една дума: Добре е говорил Светият Дух чрез пророк 

Исаия на бащите ви, когато е рекъл: 

26 "Иди, кажи на тия люде: 

 Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете; 

 И с очи ще видите, но никак няма да разберете. 

Той цитира Исая, но същото го е казал и Езекиил – понеже е 

загрубяло сърцето на тези хора и тежко чуват с ушите си – Павел цитира 

Исая, но също го казва в посланието към Евреите, глава 5 и 6 – и си 

затвориха очите. Не е казано, че Бог е скрил това от тях, не е казано, че Бог 

не им е дал да повярват; нищо подобно, но напротив – казано е, че те 

сами си затворили очите, за да не видят с очите си и да не чуят с ушите си 

и да не проумеят със сърцето си, че да не се обърнат, за да ги изцеля. 

Тук се има в предвид новорождението. Аз ви давам места от 

Писанията, които са свързани с виждането и чуването и разбирането. 

Разберете, че когато става дума за виждане и чуване, се има предвид 

разбиране. Ето защо в Марк 4-та глава се казва, че разбирането дава 

възможност на Божието Слово да остане в сърцето ви и ще можете да 

ходите в това.  
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Казано е, че птиците долетели и изкълвали това, което не е било 

разбрано. Не е достатъчно да се чуе проповядваното слово, вие трябва 

да го разберете и да го приложите. Както е казано в Притчи – с цялата си 

същност придобивай разум /от иврит – проумяване, разбиране/. 

Необходимо е да разбирате това, което ви четат. Ето защо съм сигурен в 

това, че Бог е дал на нашето служение призвание – да направи така, че 

на хората да им е лесно да разбират Божието Слово. Въобще нищо 

сложно нямо в него – просто четете и това е, но ние сами всичко 

усложняваме, а Бог това съвсем не го искал. 

4 Царе 6:8-9 

8 А сирийският цар, като воюваше против Израиля, съветваше се 

със слугите си, та каза: На еди-кое-си място ще разположа стана си. 

9 Тогава Божият човек прати до Израилевия цар да кажат: Пази се да 

не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. 

Забележете, сирийският цар тръгнал против израилтяните, но имало 

Божий човек – да каже на израилевия цар: пази се да не минеш през това 

място, защото сирийците са слезли там. 

Пророкът, чрез Божия дух, е знаел къде сирийският цар ще 

разположи своя лагер и изпратил да кажат за това на царя, за да не отиде 

там, иначе би попаднал в засада. 

4 Царе 6:10-16 

10 И Израилевият цар прати до мястото, за което Божият човек му 

каза и го предупреди; и опази се от там не еднъж, нито дваж. 

11 И сърцето на сирийския цар се смути поради това нещо; за туй 

свика слугите си та им каза: Не щете ли да ми обадите, кой от нашите е 

за Израилевия цар? 

12 А един от слугите му каза: Никой, господарю мой царю; но 

пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява на Израилевия цар думите, 

които говориш в спалнята си. 

13 И рече: Идете, научете се где е, за да пратя да го заловят. И 

известиха му казвайки: Ето, в Дотан е. 

14 Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, които 

дойдоха през нощта и обиколиха града. 

http://www.jglm-bg.org/


                                          Превод на проповедта “Things Are Not What They Appear“ на КАРИ БЛЕЙК 

14 

JGLM България: www.jglm-bg.org  

 

 

15 И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана та излезе, 

ето, войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му 

слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще правим? 

16 А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас, важат 

повече от ония, които са с тях. 

Той е избягвал засадите няколко пъти и сърцето на сирийския цар 

се смути поради това – той е разбрал, че планове му се разкриват, но не 

знаел по какъв начин, затова свика слугите си и ги попита: „Не искате ли 

да ми кажете кой от нашите е за Израилевия цар?“ С други думи той е 

искал да разбере кой е предателят, защото явно някой е донасял за 

плановете му на врага. 

„А един от слугите му каза: никой, господарю мой, царю; а 

пророкът, който е в Израил, Елисей известява на израилевия цар думите, 

които говориш в спалнята си” – с други думи пророкът чува всяка дума, 

която царят е произнасял в спалнята си. Пророкът чрез Духа е знаел 

думите и плановете, даже за това, което сирийският цар все още е 

планирал да направи. Царят заповяда: идете, научете къде е, за да пратя 

да го заловят. 

Помислете само, пророкът знае за всичко, което казва царят, а 

царят заповядва да го открият и да го заловят. Как ли не си е помислил за 

това, че пророкът ще разбере и за това решение? Хората, които воюват 

против Бог, не са толкова съобразителни! „И известиха му казвайки: Ето, в 

Дотан е. Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, които 

дойдоха през нощта и обиколиха града.” Елисей и слугата му, и целия 

град бяха обкръжени от цяла армия. „И на сутринта, когато слугата на 

Божия човек стана та излезе, ето, войска с коне и колесници беше 

обиколила града. И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще 

правим? – слугата видял и се изплашил, какво ще правим, как да се 

спасим?” Елисей отговорил: Не бой се! 

Забележете първото, което е казал. Следвайте Неговия пример, 

защото това е пътят на вярата. Врагът създава проблеми, а хората, 

които не стоят на словото и обещанията на Бога, първото, което правят, 

е да се паникьосват и да си задават въпроси: какво ще правим, как да 

се отървем от това, как ще приключи всичко? Винаги едни и същи 

въпроси: как и какво? Но пророкът веднага казал: не бой се! 

http://www.jglm-bg.org/


                                          Превод на проповедта “Things Are Not What They Appear“ на КАРИ БЛЕЙК 

15 

JGLM България: www.jglm-bg.org  

 

 

 Помнете за какво говорих преди: вие трябва да откърмяте покой в 

душата си. Трябва да сте спокойни в сърцето си. Вие сте длъжни да 

умеете да гледате на проблемите и да не сте въвлечени в тях, иначе ще 

се заплетете в житейските дела. А добрият войник не прави това. 

Добрият войник гледа на всичко това и казва: добре, ще се оправим с 

това. 

Затова пророкът е казал: Не бой се! Успокой се! Може би даже: 

млъкни! Отпусни се! 

 4 Царе 6:16-17 

 16 А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас, важат 

повече от ония, които са с тях. 

 17 И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му 

очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът 

бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. 

Със сигурност слугата е започнал да нарежда, но къде е армията 

ти, те имат такава войска, а къде са твоите войници? И Елисей се помоли: 

„Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види”. 

Слугата е имал отлично зрение; това е очевидно, иначе той не би 

видял вражеската войска. Проблемът е бил в това, че той се е 

концентрирал на видимото, вместо на невидимото. Той е гледал на 

ВРЕМЕННОТО, а не на ВЕЧНОТО. Сирийската армия е била временно 

явление. Никой от тях сега не е сред живите. Нито една армия не живее 

вечно, но ангелите, които е видял слугата на Елисей, след като Господ му 

е отворил очите, те са и до днес! Защото са ВЕЧНИ! 

И когато можете да видите невидимото, ще творите 

невъзможното. Но ще трябва да гледате на НЕВИДИМОТО. 

 

4 Царе 6: 17 

17 И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му 

очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът 

бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. 

Работата не е в зрението на слугата, той се е молил за духовно 

виждане. Нека да види какво се случва в духовния свят. Някои искат да са 
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като Елисей, но вие имате нещо по-добро. Във вас е Духът, Който е бил 

върху Елисей. Той е във вас постоянно. И това, което Духът е правил чрез 

Елисей, можете да го правите и вие. Павел говори за различаването на 

духовете, за това става дума тук. Вие можете да виждате случващото се в 

духовния свят. Можете да виждате ангели, демони, понякога можете да 

погледнете на човек и да знаете дали той е в изправни отношения с Бог 

или не и т.н. 

 

4 Царе 6:17 

17 И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му 

очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, 

хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. 

Слугата видял, че хълмът е бил пълен, ето защо Елисей му е казал за 

нищо да не се вълнува, защото около тях имало армия превъзхождаща 

армията на противника. Само си представете, цяла армия от ангели, а 

един ангел е можел да се справи с 188 хиляди войника за една нощ, това 

е около 8 часа. Представете си, че вие имате ангел, който може да убие 

188 хиляди, а какво може да направи армия от ангели с колесници и 

коне? 

Сирийската армия би била унищожена в миг на око. 

Числа 22:1-6 

 1 Подир това израилтяните отпътуваха и разположиха стан на 

моавските полета оттатък На изток от.* Иордан, срещу Ерихон. 

 2 А Валак Сепфоровият син видя всичко що стори Израил на 

аморейците. 

 3 И Моав се уплаши много от людете, защото бяха многочислени; 

и Моав се обезпокояваше поради израилтяните. 

 4 И Моав рече на мадиамските старейшини: Сега това 

множество ще пояде всичко около нас, както говедо пояжда полската 

трева. И Валак Сепфоровият син, който в това време беше цар на 

моавците, 

 5 изпрати посланици до Валаама Веоровия син във Фатур, който е 

при реката Евфрат, в земята на ония, които бяха людете му, за да го 

повикат като му кажат: Ето, народ излезе из Египет; ето, покриват лицето 

на земята, и са разположени срещу мене; 
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 6 Ела сега, прочее, моля ти се, прокълни ми тия люде, защото са 

по-силни от мене, негли бих могъл да преодолея, та да ги поразим, и да 

мога да ги изпъдя из земята; понеже зная, че оня, когото ти благославяш, е 

благословен, а когото проклинаш е проклет. 

С други думи, на Валаам искат да му платят, за да прокълне 

израилтяните. 

 Числа 22:7-13 

 7 И тъй, моавските старейшини и мадиамските старейшини 

отидоха, с възнаграждение в ръце за врачуването; и, като дойдоха при 

Валаама, казаха му Валаковите думи. 

 8 А той им рече: Пренощувайте тука, и ще ви дам отговор, според 

каквото ми каже Господ. И така моавските първенци останаха у 

Валаама. 

 9 И Бог дойде при Валаама и рече: Какви са тия човеци у тебе? 

 10 И Валаам рече на Бога: Валак Сепфоровият син, цар на 

моавците, ги е пратил до мене да кажат: 

 11 Ето, людете, които излязоха из Египет, покриват лицето на земята; 

дойди сега, прокълни ми ги, негли бих могъл да се бия с тях и да ги изпъдя. 

 12 А Бог рече на Валаама: Да не отидеш с тях, нито да прокълнеш 

людете, защото са благословени. 

 13 И тъй, Валаам, като стана сутринта, каза на Валаковите 

първенци: Идете в земята си, защото Господ отказва да ме пусне да 

дойда с вас. 

Те се опитват да го впечатлят, като му изпращат по-влиятелни хора. 

Числа 22:16-17 

 16 И те, като дойдоха при Валаама, му казаха: Така казва Валак 

Сепфоровият син: Моля ти се, нищо да те не спре да не дойдеш до 

мене; 

 17 защото ще те въздигна до голяма почит, и ще сторя все що би 

ми рекъл; прочее, дойди, моля, прокълни ми тия люде. - Ще те повиша в 

службата – „и ще сторя всички, което би ми рекъл, ела моля, прокълни ми 

тия люде”. 

Той го подкупва със знаменитост, богатства, както е и написано в 

Библията, че всички проблеми, всички изкушения идват от похотта на 
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плътта, похотта на очите и житейската гордост, и точно това е, с което са 

го изкушавали. 

Числа 22:18-19 

18 А Валаам отговори на Валаковите слуги, казвайки; Ако би ми дал 

Валак и къщата си пълна със сребро и злато, аз не мога да престъпя 

думата на Господа моя Бог, да направя по-малко или повече. 

19 За това, моля, пренощувайте и вие тука, за да се науча какво 

още ще ми каже Господ. 

Е, добре, ще го попитам още веднъж, може би Той ще ми разреши 

да тръгна с вас. Като че ли Бог може да смени решението Си?! 

Числа 22:20-23 

20 И Бог дойде при Валаама през нощта, та му рече: Щом са дошли 

човеците да те повикат, стани иди с тях; но само онова, което ти река, 

него да направиш. 

21 За това, Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си, и отиде 

с моавските първенци. 

22 Но Божият гняв пламна за гдето отиде; и ангел Господен застана 

на пътя пред Валаама, за да му се възпротиви; (а той яздеше на ослицата 

си, и двамата му слуги бяха с него). 

23 И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя с гол 

нож в ръка, ослицата се отби от пътя и отиваше към полето; а Валаам 

удари ослицата, за да я оправи в пътя. 

Животното, ослицата е била достатъчно умна и не се е насочила 

срещу ангела. 

Числа 22:23-24 

23 И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя с гол 

нож в ръка, ослицата се отби от пътя и отиваше към полето; а Валаам 

удари ослицата, за да я оправи в пътя. 

24 Тогава ангелът Господен застана на един нисък път между лозята, 

дето имаше преграда отсам и преграда оттам край пътя. 

Т.е. той е застанал така, че да не може да го заобиколи. 
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Числа 22:25-28 

25 И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и 

притисна Валаамовата нога до зида; и той я удари пак. 

26 После ангелът Господен отиде още напред и застана на едно 

тясно място, гдето нямаше къде да се отбие ни надясно ни наляво. 

27 И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаама; 

а Валаам се разлюти и удари ослицата с тоягата си. 

28 Тогава Господ отвори устата на ослицата, и тя рече на Валаама: 

Що съм ти сторила та ме биеш вече три пъти? 

Валаам е виждал само видимото, а ослицата – невидимото. 

Числа 22:28-29 

28 Тогава Господ отвори устата на ослицата, и тя рече на Валаама: 

Що съм ти сторила та ме биеш вече три пъти? 

29 А Валаам рече на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да 

имах нож в ръката си! сега бих те заклал. 

Аз може би бих се поинтересувал защо тя говори, но може би, 

защото той е пророк и е свикнал с такива неща . 

Числа 22:29 

29 А Валаам рече на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да 

имах нож в ръката си! сега бих те заклал. 

Написано е, че с Валаам пътешествали двама негови слуги, които 

не чули ослицата, но вероятно са чули отговора на Валаам и това как той 

е заплашвал животното. 

Числа 22:30-35 

30 И ослицата рече на Валаама: Не съм ли аз твоята ослица, на 

която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път 

да ти правя така? А той рече: Не. 

31 Тогава Господ отвори очите на Валаама, и той видя ангела 

Господен стоящ на пътя с гол нож в ръката си; и преклони глава и падна 

на лицето си. 
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32 И ангелът Господен му каза: Ти защо би ослицата си вече три 

пъти? Ето, аз излязох да ти се съпротивя, защото пътят ти не е прав пред 

мене; 

33 и ослицата ме видя и се отби от мене, ето, три пъти; ако да не бе 

се отбила от мене, до сега да съм те убил, а нея да съм оставил жива. 

34 Тогава Валаам рече на ангела Господен: Съгреших, защото не 

знаех, че ти стоеше на пътя против мене; и сега, ако това не ти е угодно, 

аз ще се върна. 

35 А ангелът Господен рече на Валаама: Иди с човеците; но само 

словото, което ти кажа, него да говориш. И тъй, Валаам отиде с 

Валаковите първенци. 

Отначало ослицата видяла ангела, а след това и той. Когато Валаам 

видял ангела, той вече е стоял пред него и едва тогава Бог му отворил 

очите, за да види ангела. Тук става дума за дара разпознаване на 

духовете и това е описанието как работи. Когато виждате нещо в духа, 

това не е само за да възникне пред очите ви. Тези неща вече са се 

намирали там. Това прилича все едно да влезете в стая пълна с хора. Тези 

хора вече са били там, но вие сте ги видели едва, когато сте влезли. 

Разберете, че духовният свят е по-реален отколкото физическия и това, 

че можете да виждате с плътските си очи. Но ако живеете само с това, 

което виждате и чувате по телевизора и ви говорят, че това ще се случи, то 

ще се случи, защото вие вярвате на това. Ако слушах прогнозата за 

времето, никъде не бих могъл да замина, защото закъдето и да съм се 

готвил да замина, винаги предсказват или едно, или друго. 

Когато пътувам за някъде, не вярвам на прогнозите, аз избирам 

какво време ми е нужно, аз обявявам волята на Бог, а волята на Бог е в 

това: аз да замина за там, където на мен ми е нужно. Затова вие трябва 

да гледате на НЕВИДИМОТО. 

Всеки човек може да забележи проблема, но вие трябва да 

посочите решението, а решението се намира в духовния свят. 

Колосяни 1:12-13 

12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в 

наследството на светиите в светлината; 
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13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в 

царството на Своя възлюбен Син. 

Чували ли сте това? Ако сте новородени, вие вече сте освободени 

от властта на тъмнината. Не позволявайте на тъмнината или нещо 

подобно да се докосва до вас; вие не робувате на тъмнината, силата й 

няма власт над вас. 

Колосяни 1:13-16 

13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в 

царството на Своя възлюбен Син. 

14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; 

15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко 

създание; 

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на 

земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било 

началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; 

Това се говори за Исус – „бе създадено всичко, което е на небесата 

и на земята, видимото и невидимото”. Разберете, Исус е създал 

невидими неща, те са реални, но НЕВИДИМИ – „било престоли ли 

господства, било началства или власти – всичко чрез Него и за Него бе 

създадено”. 

Не всички неща, които е създал, работят за Него на този момент, 

тъй като те са възникнали и това са нещата, против които ние се борим: 

Ефесяни глава 6. Това, че те са били създадени невидими и все още не 

Му се подчиняват, не ги прави по-малко реални. Някои неща са реални и 

видими, а някои реални и невидими. 

 Колосяни 1: 16-19 

 16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и 

на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било 

началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; 

 17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. 

 18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, 

първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. 

 19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота 
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 Лука 20: 37 – 38  

37 А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото 

дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог 

Исааков и Бог Яковов". 

38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички 

са живи. 

 Вашите любими, които са преминали в другия свят, не са умрели, 

а живи. Ако човек е напуснал тялото си, това означава, че Бог повече не го 

вижда, но те са преминали в духовния свят. 

Марк 5:22-24 

22 И дохожда един от началниците на синагогата, на име Яир, и 

като Го вижда, пада пред нозете Му, 

23 и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; 

моля Ти се да дойдеш и положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. 

24 И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше подире 

Му, и хората Го притискаха. 

 

Марк 5:35-36 

35 Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на 

синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя? 

36 А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на 

синагогата: Не бой се, само вярвай. 

С други думи, Той казал: това не променя Моя план, нека думите на 

другите и техните лоши новини не влияят на това, което е Божията воля. Аз 

казах, че ако дойда и й положа ръка, тя ще се изцели и ще живее. Това не 

се е променило, Аз отивам и тя ще живее, само вярвай. 

Марк 5: 37-39 

37 И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и 

Якововия брат Иоан. 
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38 И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той 

вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. 

39 И като влезе, каза им: Защо правите вълнение и плачете? Детето 

не е умряло, а спи. 

Защото при Бог всички са живи. Тя е умряла само за тях, но за Бога 

е жива, само спи. 

Марк 5: 40-41 

40 А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, 

взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там 

гдето беше детето. 

41 И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи - 

Момиче, тебе казвам: Стани. 

Много ми харесва тази част: те Му се присмиваха, Той ги изкара 

всичките навън: „ взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с 

Него, и влиза там гдето беше детето. И като хвана детето за ръка” 

Бащата преди Му е казал: ако й положиш ръка, тя ще оздравее; Той 

прави това, което са се договорили - Талита куми; което значи - Момиче, 

тебе казвам: Стани. 

Той е разговарял с нея, все едно е била жива и е трябвало да я 

събуди. Той не е разговарял с нея като с мъртва. Защо? Защото за Него тя 

не е била мъртва, тя е спяла и Той просто й е казал да стане. 

Марк 5:42-43 

42 И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на 

дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много. 

43 И много им заръча, никой да не узнае това; и заповяда да й дадат 

да яде. 

Сега нямам време да ви разказвам за това, но разбрахме от 

практиката, че първото, което трябва да се направи след всичко това, 

когато сте възкресили някого от мъртвите е: да дадете на този човек 

нещо да похапне, защото това по някакъв начин съединява духа с 

физическото тяло. 
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Трябва да се научите да се успокоявате, да правите бавно 

нещата и да дадете възможност на Божия мир да ви води и направлява, 

за да се засели Божият мир във вашата душа, а ще можете да 

направите това, само ако вашият разум пребъдва в Него. 

Исая 26:3 

3 Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе 

уповава. 

Трябва да се научите да се спирате, да правите дълбоко 

вдишване, да се отпуснете и да сте уверени, че ще спечелите в тази 

ситуация. И когато ще вярвате и ще говорите, виждайки невидимото, не 

гледайте на това, на което гледат всички останали, но на това, което ви 

говори Словото Божие. Ако постъпвате така, то ще ходите с вяра и ще 

угаждате на Бога. И ще се случва това, в което вярвате, защото той ще 

прави това. Това е много просто нещо, но в разгара на битката вие 

трябва да се научите да се отпускате. Но това идва чрез практика. Така, 

че тренирайте всеки ден. Не чакайте някой да падне мъртъв пред очите 

ви. Работете над това, за да умеете да запазвате покой в течение на 

деня във всяко малко нещо. 

Тренирайте себе си, за да ходите подобно на Господа. 

В заключение искам да се помоля за вас. 

В името на Исус бъдете изцелени. Още сега гледайте на 

невидимото. Вярвайте на словото: „в раните на Исус вие сте изцелени”, 

затова вие сте изцелени. 

Още сега! Бъдете изцелени, освободени, благословени, защото в 

Библията е написано, че всичко това ВЕЧЕ е ваше. А щом това ВЕЧЕ е 

ваше, то това си е така. Просто е, нали? В името на Исус Христос, аз ви 

благославям! 

До следващата среща. 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ! 
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МОЖЕТЕ ДА ОТКРИИТЕ ОЩЕ  МАТЕРИАЛИ ОТ 

СЛУЖЕНИЕТО: 

 

СЕМИНАР „НОВ ЧОВЕК“ ПЛОВДИВ‘2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=r56koUq3QwM&list=P

Lys5WkinZ6DVXuhgWGG4PvV3NXyGxlzlV 

 

КУРС „БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ“ Варна‘2017:  

https://www.youtube.com/watch?v=vTiH3xeEC0o&list=PLy

s5WkinZ6DW3uoTd66lV3MI8HygW-jYc 

 

КУРС „ОБНОВЯВАНЕ НА УМА“ Германия‘2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=D4rBspoRUeI&list=PLy

s5WkinZ6DW3GsqaoeAVrP6FDC5n4MHI 

 

Разрушаване на човешки традиции:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k3XtsRlRVXA&list=PLys

5WkinZ6DXN8MEoAzHOMU5mLAZt6RY1 
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