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“Не знаеш ли? не си ли чул, че вечният Бог 
Иеова, създателят на земните краища, не 
ослабва и не се уморява? Неговият разум е 
неизследим. Той дава сила на ослабналите, и 

умножава мощта на немощните. Даже младите ще ослабнат и ще се уморят. И отбраните 
момци съвсем ще паднат; Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с 
крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат.” (Исая 40:28-31)  

Африкански орел. Те ги наричат “аритни орли” – “огромни орли”. Библията говори за златния 

орел. Това е най-големият и интелигентен орел. Когато Библията когато говори за орли, тя 

говори за тези Златни орли.  

Орелът е единственото създание, което Бог ни е дал, което може да удължи живота си. Орелът 

живее около 60 г., но ако поднови силата си, може да достигне до 120 г. Те могат да удвоят 

силата си. Ще видим как орелът прави това. Причината Бог да ни дава този пример е, защото 

Той ни говори образно, с картини. Езикът на Бог винаги е с истории, картини. В еврейската 

азбука всички букви са представени с картинка. Историите се помнят. Може да забравите мен, 

но никога няма да забравите моите истории.  

. Затова Бог използва истории. Исус разказваше истории. Целят Стар Завет е пълен със истории. 

Пастори, разказвайте заедно със Словото истории. Когато проповядвате Евангелието, 

разказвайте истории.  

Когато еврейските мъже предавали историята на своите деца, те разказвали истории. 

Проблемът с проповядването е в това, че ние разказваме само думи, а не проповядваме такива 

истории, затова хората забравят това, което сте проповядвали. Когато се научим да разказваме 

истории, проповядването ще стане много силно, то ще се запомня.  

Да погледнем Исая 40:28-31 “Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на 

земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на 

отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се 
уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат, но ония, които чакат Господа, ще подновяват 

силата си. Ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма 

да отслабнат.”  

Онези, които чакат на Господа, ще подновяват силата си. Сега ще говорим за орли. Ще ви дам 

някои факти относно орлите: Орелът в Библията е Златният Орел. Той е най-големият. С 

разпънати крила е 2-3 м. Висок е 1 метър. Той се рее на 3 км височина. Вижда на 100 км.  



 

Той може да стои на върха на планината и да се 

оглежда, може да види заек, да се спусне, да го 

хване и да го изяде. Един орел яде само живи 

меса, никога мъртво животно. Лешоядите ядат 

мърша, докато орелът яде само живо месо. Знаете 

ли какво говори това? Че всеки трябва да се храни 

с Живото Слово.  

Знаете ли колко бързо може да се спусне един 

орел? Когато орелът се рее в небето и види 

животно, той се спуска с 200 км/час. Това е много бързо. Гнездото на орела тежи 1000 кг. Един 

орел никога не гради гнездото си на земята, а на високи места. Ние сме призвани да живеем на 

високи места.  

Орелът никога не се развежда, това е истина, те живеят заедно до смърт. Знаете ли, че орлите 

имат брачна церемония? Не пуяците и пилетата. Орлите имат само един враг – змиите. Но 

змията може да атакува само малките орлета, не може големите.  

Знаете ли как орелът се бори със змията? Той я сграбчва с ноктите си и я пуска от високо върху 

скалата. Скалата е онова, което убива змията. Знаете ли как се нарича Исус? – Скалата на 

вековете! Това е, което убива дявола – Канарата, Божието Слово.  

Когато орел види бурята, какво се случва, как реагира? Когато наближи бурята, всички други 

птици веднага се скриват. Виждали ли сте какво правят кокошките? Веднага се скупчват една 

върху друга и се натискат. Пуйките са глупави птици, те вдигат главите си нагоре, дъждът вали 

по носа им и те се удавят. Всички други птици са глупави. Когато видят бурята, те се плашат, 

но не и орелът. Когато орелът види бурята, той започва да лети и да се издига нависоко. Когато 

стигне до планината, той забива ноктите си в скалата и си вдига главата.  

Виждали ли сте очите на орела? Той гледа право в бурята. Орелът посреща бурята. 

Единственият начин да преодолее тази трудност, е, да застане пред нея, пред бурята, не да се 

крие от нея. Издигнат високо на планината, захванат здраво за скалата, гледа право в бурята, 

разтваря крилата си и ги заключва за скалата, блокира ги и чака бурята да дойде. Когато бурята 

се стовари над орела, тя не го събаря, изобщо не го събаря надолу, напротив бурята го издига 

нависоко, нависоко и още по-нависоко, и бурята остава под него. Той наблюдава бурята 

отвисоко.  

 

Когато видите буря, не бягайте от нея, но 

разперете крилата си – вярата си, и я застопорете. 

“Няма да мръдна, Боже, няма да се уплаша, ще 

остана силен, няма да се откажа, няма да се 

предам.“ Когато бурята се стовари, вместо бурята 

да те събори долу, величието на Бога ще те 

издигне нависоко. Ти ще се издигнеш над бурята. 

Не постъпвайте като пилетата, или като 

кокошките, или като пуйките. Изправете се срещу 

бурята, говорете й, че няма да се откажете, че 

няма да се уплашете. Когато не се уплашите от 



бурята, тя ще ви издигне нагоре. Когато не се откажете, бурята ще ви издигне по-високо и по-

високо.  

Това е първото нещо, което орелът прави. Той е чудна птица. Когато ражда малките си, той ги 

поставя в огромното гнездо, и за тях се грижат и бащата, и майката. Не само майката, но и 

бащата, и майката.  

Гнездото на орела е постлано със заешка козина или с катерича. И когато малките орлета 

започнат да растат, един ден майката идва в гнездото, и не носи храна вече. Тя започва да 

изкарва всичката козина от гнездото и да я изхвърля. Малките орлета не знаят какво става. 

Гнездото им досега е било много удобно, а сега започват да ги бучкат някакви пръчки.  

Орлицата започва насила да ги избутва от гнездото. Така че, малкото трябва да се изкачи до 

върха на гнездото, и да се захване здраво с ноктите си, за да се задържи от вятъра. Тогава идва 

майката, поглежда малкото, избутва го от гнездото, и то пада. Тя го гледа как пада, а после се 

спуска надолу и го хваща за крилото. Така тя учи орлето как да лети. Тя го учи как да използва 

силата на ноктите си, докато един ден орлето става млад орел и трябва да се ожени.  

Първото нещо, което трябва да научите е, че никога момичето орел не търси момчето орел. Тя 

просто си лети, лети, и тогава той я вижда, и казва: “Ооо!”. Тя го поглежда, а той започва да 

лети зад нея. Знаете ли какво прави тя? Преди години аз проповядвах тази проповед в моята 

църква. Имахме 200 несемейни. Но след проповедта в тази година имаше 100 сватби.  

И така, тя продължава да си лети, и той я вижда, и се въодушевява. Тя си лети и стига до 

земята. Там намира една пръчка – голяма пръчка, и се издига на 3000 м, а орелът лети след нея. 

На 3000 метра тя пуска пръчката. Той трябва да я стигне и да я вземе, затова се спуска след нея. 

Когато настигне пръчката, той я сграбчва и се връща при нея. Тя го наблюдава. И знаете ли 

какво прави тя? Спуска се на земята и намира по-голяма пръчка, и се издига само на 1000 м. 

Пуска отново пръчката. Орелът се спуска след нея. Той отново се опитва да я хване, но сега тя е 

по-тежка пръчка, а за него е второ спускане към земята, малко по-уморен, а и разстоянието е 

по-малко. Ако той не улови пръчката, преди да е стигнала земята, свършено е. Тя никога вече 

няма да погледне към него. Той трябва да хване пръчката.  

Не се шегувам. Не съм си го измислил това. Ако той хване пръчката и я донесе до нейните 1000 

м височина, тя отново се спуска до земята и намира възможно най-голямата пръчка, и започва 

да лети, и стига до 500 м. Той лети след нея. Вече е уморен, но си мисли, че трябва да хване 

пръчката. На 500 м. тя пуска пръчката отново, но тя е много голяма и бързо пада, а височината 

е още по-малка, а орелът разполага с по-малко време и по-малко сили. Ако хване тази пръчка, 

тогава вече тя знае, че той е избранникът. Защо тя пуска пръчките? Момичета, чуйте ме! 

Накараите този мъж да се потруди! Направете го да се изпотява. Защо тя пуска пръчките? 

Защото иска да види три неща. Неговата способност да улавя пръчките показва три неща за 

неговия живот:  

1. Че той ще бъде защитник на семейството. Ако той не може да улови пръчката, няма да може 

да я защитава. Той трябва да бъде защитник. Всеки мъж е създаден, за да защитава своето 

семейство. Не само физически, но и духовно. В колко християнски семейства мъжът си остава 

вкъщи, а жената отива на църква да се моли? Той не се моли, не защитава семейството си. Той 

не е защитник. Мъжът трябва да защитава семейството, и физически, и духовно. Никога не се 

женете, момичета, за мъж, който не може да ви защитава!  



2. Второто нещо, което тя разбира е, че той може да бъде снабдител. Мъже, знайте, че вие сте 

призвани от Бога да бъдете снабдители, които трябва да осигурявате дома си. Бог ви дава тази 

способност. Библията казва, че мъж, който не може да подсигурява дома си, е по-лош от 

неверник. Момичета, не се омъжвайте за мързелив мъж. И когато се жените, открийте как той 

се отнася към своята майка. Ако се отнася добре с нея, ще се отнася добре и с вас.  

3. Трето, тя разбира дали има характер, неговата способност да противостои на бурята. Когато 

той хваща здраво пръчката и може да я носи дори, когато е уморен, показва, че той в бурята ще 

може да се захване с ноктите си за Канарата, ще устои на бурята.  

Момичета, омъжете се за благочестив мъж, мъж с характер. Има някои мъже, които идват на 

църква само заради жените си. Те нямат спасение, имат момиче-увлечение. Те идват само, за да 

си намерят жена и веднага щом я намерят, те напускат църквата. Това не ви трябва.  

Ако орелът хване и трите пръчки, тогава те се женят. И знаете ли къде се женят, къде е 

ритуалът? – В небето, над 5000 метра. Пред лицето на Бога. Те се издигат много високо във 

въздуха. Те се захваща за ноктите си (както длан с длан, пръсти между пръсти), и започват да се 

въртят във въздуха.  

Животът е един голям кръговъртеж. Затова си слагаме брачни халки, защото халката е един 

безкраен кръг. И орлите държат ноктите си, защото са свързани заедно в присъствието на Бога. 

Тогава те пищят от радост. Те се женят за цял живот, до смърт.  

Така че, млади момичета, не го търсете. Той ще ви намери. И когато той започне да лети след 

вас, не му обръщайте внимание. Вземете греда и я хвърлете, и гледайте дали той ще я хване. В 

нашата църква, след като споделих това, на сватбата хората наемаха кола, на колата връзваха 

греди и ги влачеха, защото тя си е намерила орела.  

Ние благославяме църквата с много бракове. Защото ако се ожените и имате деца, църквата ще 

расте и по този начин. Тогава всеки да има по шест деца и църквата ще порасне. Вие 

продължавайте да жънете хора.  

Последното нещо, което искам да споделя е за това, как орелът подновява силата си. Орелът 

може да живее до 60 години, но ако той поднови силата си, може да живее до 120 години.  

Както орелът подновява силата си, така и ние трябва да подновяваме нашата сила. Всички се 

изморяваме, всички отслабваме. Затова трябва да обновяваме силата си. Орелът го прави 

веднъж, но ние трябва да го правим постоянно.  

Чуйте какво прави орелът. Когато той започне да остарява, той го чувства по силата си. Тогава 

първото нещо, което орелът прави е, че той лети високо в планината. Орелът намира една 

висока планина и той се скрива в тази планина. Скалата е преобраз на Исус. Той е Канарата на 

нашето спасение. Орелът се скрива в планината. Чуйте ме! Той се скрива в тази скала.  

Когато се изморите, точно това е времето, когато трябва да се скриете в Христос. Казвал ли съм 

ви за момента, когато бях в Африка? Преди години бях в Боцвана. Синът ми също беше с мене. 

Пътувахме с един открит джип. Пътувахме с него по саваната. Видяхме слонове, жирафи, 

всякакви видове животни. Исках обаче, да видя лъв. И ние карахме в една висока трева. 

Видяхме едно “малкo лъвче” и лъвът спря. Аз казах на шофьора: “Спри, искам да го снимам.” 

Шофьорът спря. Взех апарата и се наведох навън през джипа. Лъвът ме погледна и аз го 

снимах. 



 

Шофьорът, който караше джипа, каза: “Веднага се 

качвай!” Аз му казах: “Почакай, искам да го снимам. Там, 

където живея, нямаме лъвове, имаме котки.” И пак се 

наведох, почти извън джипа, за да го снимам. И малкото 

лъвче още беше там. Шофьорът ми каза: “Влез веднага в 

джипа!”, а аз: “Почакай още малко, искам още снимки да 

направя.” Тогава шофьорът много силно извика: “Веднага 

се качвай!” И аз се качих. Шофьорът ме попита: “Нямаш 

си представа от лъвовете нали?” “Не, нямам” – казах аз.  

“Нека ти кажа нещо. Ако тук имаше малко лъвче и бяха тук майката и бащата…” “Не, нямаше 

ги, аз не ги видях.” “Ти няма и да ги видиш” – ми каза шофьорът, – “но те могат да те видят. Ти 

не знаеш колко са лъвовете, нали?” Той каза още: “Лъвът може да види само един предмет, 

едно нещо. Докато ти си в джипа, лъвът не може да те види. Той вижда само джипа. Но когато 

ти излезеш от джипа, той вече не вижда джипа, той вижда теб. Той може да бяга със скорост 

100 км/h, а ти с 10 км/h. И може да те изяде така бързо…” Тръгнахме. Минахме само пет метра 

и видяхме два мъжки лъва. Всеки от тях беше по около 200 кг. Когато стоиш в джипа, те не те 

виждат, но когато се изправиш, те те виждат.  

Докато стоиш в Христос, дяволът (рикаещият лъв) не може да те види. Но в момента, в който 

излезеш от Исус, и правиш каквото си искаш, и кажеш каквото си искаш, тогава дяволът 

веднага те вижда. Той повече не вижда Исус, но вижда теб, и ще те атакува. Затова Библията 

казва: “В Него ние се движим, дишаме и съществуваме” Деяния 17:28. Това, което орелът 

прави, е, че той отива при скалата, и скалата го закриля.  

Второто нещо, което прави орелът е, че той почиства своята човка, като започва да я удря в 

скалата. Клюнът е мръсен и той трябва да го очисти, Единственото нещо, което може да го 

очисти, е скалата.  

Единственото нещо, което може да очисти нашите устни, говорът ни, е Словото на Бога. То 

изчиства нашето говорене и ние говорим думи, които изграждат, думи, които насърчават, думи, 

които назидават. И ние трябва да позволим думите ни да бъдат изцелени.  

Така че, орелът се крие в скалата. Орелът очиства клюна си там, а после знаете ли какво прави? 

Изскубва перата си. Докато накрая остане напълно гол в присъствието на Бога.  

Точно това трябва и ние да направим: да се очистим от греха си, от непростителност, от 

огорчение – да разкъсаме греха и плътта. Точно така, както орелът изскубва перата си. Има 

неща в нас, които трябва да бъдат изскубвани, и да ги предложим на Бога, и да останем в 

присъствието Му.  

Следващото нещо, което прави орелът е, че той намира течаща вода. Водата излиза от скалата. 

Той се оставя тя да го умие. Точно това казва Божието Слово. В Ефесяни се казва следното: 

“Сега ние сме очистени с водното умиване на Божието Слово”. Ефес 5;26 

Божието Слово е точно такава течаща вода. То е Жива Вода.  

Орелът застава под тази вода и стои там 40 дни. И през тези 40 дни започва да му пониква нова 

перушина. Така че, след 40 дни той излиза изпод водата, и има вече много красиви пера. 

Орелът изглежда великолепно. Но той още не може да лети. Ако се опита да лети веднага, ще 



падне и ще умре. Той трябва да изчака още 10 дни. Той трябва да изчака, да дойде мазнината 

му (помазанието).  

Чуйте ме! От времето на възкресението до времето на възнесението колко дни изминаха – 40. А 

когато бяха в Горницата, колко време бяха там – 10 дни. Какво стана на 10-ия ден в Горницата? 

Маслото дойде! Кой беше Божието масло – Святият Дух.  

Исус им каза: “Отидете в Горницата, докато получите сила, и тогава ще свидетелствате за 

Мене.” Какво става в християнството? Ние започваме да летим твърде рано. Не чакаме за 

силата Му. Не чакаме за Неговото масло. Ние се спасяваме и след това излизаме навън, и 

влизаме в служение, и си мислим, че можем да летим, но не можем да летим все още.  

Орелът чака да дойде маслото. Защо? Защото, когато дойде дъждът, дъждът ще попие в перата 

и орелът ще умре. Но когато се появи мазнината, той намазва цялата си перушина с мазнината, 

по цялото си тяло. Орелът произвежда собственото си масло, и маслото покрива перушината. 

Така че, когато проблемите сграбчат орела, те не могат да се задържат за него. Когато дявола 

сграбчи орела, той не може да го задържи. Причината, поради която не може да го задържи, е 

маслото на орела. Маслото е Святия Дух. Амин! Слушайте ме! Трябва да чакате да дойде 

маслото! Десет дни те стояха в Горницата и маслото дойде. Святият Дух дойде.  

Орелът чака още 10 дни и тогава маслото започва да идва. Орелът започва с човката си да 

разнася маслото по цялото си тяло. Когато орелът се издигне високо да лети и дойде бурята, 

дъждът не може да попие по неговите пера, но се плъзга по тях. Поради Святия Дух. Орелът не 

може да бъде победен от бурята, поради маслото. Амин!  

Точно за това и на нас ни е нужно да чакаме Господа, да прекарваме време с Него, да останем 

някъде насаме и да Му се покланяме, да Му се молим, да отваряме сърцата си за Него, да бъдем 

честни пред Бога. Ако има неща, които са вътре във вас – освободете ги, и тогава Го помолете 

Святият Дух да ви изпълва. Ефесяни 5:18-20 но изпълняйте се с Духа; 

19 и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в 

сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус 

Христос, 

Когато караш колата си, моли се, когато се разхождаш, моли се, моли се. Стой непрекъснато в 

присъствието на Бог! Стой, изпълвайки се, защото не знаеш какво ще поиска от теб Бог да 

направиш. И аз, и ти ще се издигаме с крила като орли, ще тичаме и няма да се уморим, ще 

ходим и няма да отслабнем.  

Научихте ли нещо днес? Това ще ви помогне ли? Занесете го в сърцата на хората, кажете им за 

орлите, занесете го във вашите църкви. Насърчете някого!  

д-р Кармен  

 


