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Какво представлява основната концепция? 
 

Когато нашият Господ заповядва на единайсетимата, които са Го следвали 

навсякъде по време на земното Му служение, да отидат по целия свят и да 

създават ученици от всички народи, Той им заръчва да научат тези нови ученици 

на всичко, на което Той е научил самите тях ( Матея 28:18-20). 

 По-късно апостол Павел заръчва същото на Тимотей: „И каквото си чул от 

мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да 

научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

 От 1951 година насам нашият екип е съветвал и общувал с десетки хиляди 

студенти, миряни и пастори и е установил следното: 

• Много от членовете на Църквата (включително хора от църкви, които 

почитат нашия Господ и се поучават в Неговото Слово), не са сигурни, че са 

спасени. 

• Повечето християни живеят като безсилни и обезсърчени хора. 

• Повечето християни не знаят как да благовестват ефективно. 

В стремежа си да посрещне тези три основни нужди и да обучава Христови 

последователи „Агапе България“ издаде серия от книжки под заглавието „Как да 

…“ или „Основни концепции“. В тях се разглеждат много от основните истини, 

проповядвани от Исус и учениците Му.  

„Основната концепция“ е идея или истина, която може да бъде предавана от 

един човек на друг и след това на трети, от едно духовно поколение на друго, без 

да се изкриви или разводни първоначалното й значение. 

Тези основни истини на християнския живот се разпространяват под формата 

на печатни материали, филми, видеокасети и аудиокасети на всички най-

говорими езици в света. Така Бог може да ги употребява, за да променя живота на 

десетки милиони хора.  

За да усвоите тези концепции, внимателно прочетете всяка от тях поне шест 

пъти1. Така  ще се подготвите да ги предавате на други, „които ще са способни да 

научат и други“. Усвоявайки тези основни материали и учейки и други да правят 

същото, вие ще спомогнете за достигането на благата вест за Христос до милиони 

хора. По този начин ще можете да допринесете значително за изпълнението на 

великото поръчение в нашето поколение. 

 

 

  

 
1 Проучвания в образованието потвърждават, че обикновеният човек може да усвои 
съдържанието на дадена концепция, след като го прочете внимателно шест пъти. 
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Чудесната новина за изпълнения с Духа живот 
 

След проповедта ми на тема „Как да бъдем изпълвани с Духа“ старшият пастор на 

една от големите американски църкви дойде да говори с мен. „След тази вечер 

животът ми никога вече няма да бъде същият!“ каза той. „Пастор съм от двайсет 

години, но до този момент не съм разбирал как човек може да живее укрепван и 

ръководен от Светия Дух. Нямам търпение да споделя това с членовете на 

църквата...“ 

Един бизнесмен в пенсия и съпругата му пропътуваха половината 

континент, за да дойдат в офиса ми и да споделят въодушевлението си. „Животът 

ни се промени коренно, откакто чрез вашето служение се научихме да бъдем 

изпълвани със Светия Дух. Сега говорим за Христос навсякъде, където отидем.“ 

Те ми подадоха чек на голяма сума с думите: „Дойдохме да Ви помолим да 

споделите с милионите зрители пред телевизионния екран как биваме изпълвани 

със Светия Дух. Сърдечното ни желание е реалността на Светия Дух, която ние 

изпитахме в живота си, да бъде изпитана и от други християни...“ 

В края на една от лекциите ми един мъж се завтече припряно напред по 

пътеката между пейките в църквата. „Това е най- страхотното нещо, което някога 

съм чувал!“, започна той. „Днес бях освободен!“ Този човек беше член на 

управителните съвети на дванайсет различни християнски организации. Той 

заразказва развълнувано: „Толкова усърдно се опитвах да служа на Бога, че на 

практика пренебрегвах работата и семейството си. Опитвах се да служа на Бога 

със собствените си сили. Сега разбирам защо опитите ми бяха толкова жалки и 

безрезултатни!“ 

Всички тези хора са били освободени от нещо, което, вярвам, е една от най-

големите неволи на Христовото тяло днес. Това затруднение е в основата на 

всички проблеми, които измъчват християните по целия свят. Болестта, за която 

говоря, е „епидемията“ на плътското. 

Защо се нуждаем от изпълването със Светия Дух 
 

Как да бъдем изпълвани със Светия Дух (да бъдем ръководени и укрепвани от 

Него) чрез вяра може да се окаже най-важното откритие в живота ни като 

християни. 

Размислете внимателно върху последните думи, които нашият Господ 

отправя към учениците Си на Елеонския хълм малко преди да се възнесе. Исус 

заръчва на учениците Си да отидат по целия свят, да проповядват благата вест и 

да правят ученици от всички народи (Матей 28:19,20; Марк 16:15). Но Той им 

казва да не напускат Ерусалим, докато не бъдат изпълнени със силата на Светия 

Дух. 
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„Но ще приемете сила,“ казва Той, „когато 

дойда 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). 

С тези думи Исус казва: „Въпреки че 

прекарахте с Мен повече от три години, не е 

достатъчно, че сте Ме слушали да поучавам 

множествата и че сте Ме виждали да изцелявам 

болни и дори да възкресявам мъртви. За да бъде ефективно и плодоносно 

свидетелстването ви по целия свят, вие имате нужда да получите сила от Светия 

Дух.“ 

Един преуспяващ бизнесмен дойде в Ероухед Спрингс, където се помещава 

международният ни център, за да получи обучение. Той беше син на пастор и бе 

отрасъл под благотворното влияние на църквата, бе преподавал в неделното 

училище години наред, беше директор на неделното училище, дякон, член на 

академичния съвет на един от водещите богословски университети в Америка и 

председател на съюза на миряните от своята деноминация в целия щат и въпреки 

това не можеше да си спомни някога да е говорил с някого за Христос. 

 

По време на обучението си той научи как да бъде изпълван със Светия Дух 

чрез вяра и как да говори на другите за Христос. Оттогава е помогнал на стотици 

хора да познаят Христос и е обучил хиляди миряни и пастори в Институтите по 

евангелизиране за миряни. Хиляди други са научили за Христос чрез хората, 

обучени от него. 

Пасторът на една 1500-членна църква преживя пълнотата на Светия Дух в 

Института по евангелизиране за пастори в Ероухед Спрингс. Един следобед, 

прекаран в свидетелстване за Христос, четиринайсет от петнайсетте души, с 

които разговаря този пастор, приеха Христос. Никога дотогава не му се беше 

случвало подобно нещо. Върна се на амвона си променен. Скоро след това стотици 

членове на неговата църква изпитаха пълнотата на Светия Дух. Те започнаха 

въодушевено да говорят за вярата си в Христос и много хора приеха нашия 

Спасител чрез свидетелстването им.  

Християнският живот е като приключение. 

Той е целенасочен и изпълнен със сила. Христос ни 

оставя почти невероятното обещание: „Истина, 

истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които 

върша Аз, и той ще ей върши, и по-големи от тях ще 

върши; защото Аз отивам при Отца. И каквото и да 

поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави 

Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще 

направя“ (Йоан 14:12-14). 

Очевидно не можем да извършим тези велики дела със собствени сили. Сам 

Христос, Който живее в нас с цялата Си възкресен- ска сила, движи се чрез тялото 
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ни, мисли чрез ума ни, обича чрез сърцето ни, говори чрез устните ни, ще ни даде 

сила чрез Светия Дух да ги вършим. Не познанията ви, нито красноречието, нито 

логиката, нито добротата или убедителността ни довеждат хората до покаяние. 

Това прави Човешкият Син, Който дойде да потърси и спаси погиналото и Който е 

изпратил Своя Свят Дух да ни изпълва и укрепва. 

Исус казва: „Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на 

човеци“ (Марк 1:17). Християните от първи век, ръководени и укрепвани от 

Светия Дух и изпълнени с Неговата любов, преобръщат света. 

Когато учениците биват изпълнени със Светия Дух, те получават 

божествена, свръхестествена сила и се превръщат от уплашени хора в блестящи 

свидетели за Христос. Бог ги използва, за да промени хода на историята. Ние 

разполагаме със същата всемогъща сила, силата на Светия Дух, с която ще можем 

да живеем свят и изобилен живот за Исус Христос. 

За съжаление обаче значителна част от християните не знаят дори кой е 

Светият Дух. Или ако знаят, не са наясно как могат да получават силата Му. 

Поради това животът им съвсем не е онзи изобилен и плодоносен живот, който 

Христос обещава на всички, които вярват в Него. 

За пореден път се замислям за огромния контраст между съвременната 

Христова църква и църквата през първи век. В увода си към книгата „Писма до 

младите църкви“ Ж. Б. Филипс пише: 

Най-голямата разлика между съвременното християнство и онова, 

за което четем в тези писма, посланията от Новия завет, е в това, че за 

нас то представлява предимно дейност, докато за тогавашните християни 

то е било реален живот. Ние сме склонни да ограничаваме християнството 

до наръчник от правила или, в най-добрия случай, до морален или житейски 

кодекс. Ясно се вижда как вярата завладява изцяло живота на първите 

християни и го променя напълно. И те не се колебаят да описват това като 

Христос, Който живее в тях. 

Същата тази сила от първи век - силата на възкресения, жив, любящ, 

живеещ в нас Христос, която Светият Дух изявява - е на наше разположение и 

днес. 

Познавате ли тази сила в живота си? Имате ли победи и плодове като 

свидетел за Христос? Ако нямате, можете да имате. 

Вярвам, че най-важната вест, която мога да предам на християните, е 

чудесната, революционна новина за изпълнения с Духа живот. Споделял съм тези 

истини с милиони християни по света, със стари и млади. И това е посланието, 

което Бог е използвал най-много, за да променя живота на хиляди хора. 

Ако животът ви не е така изобилен, както Исус обещава и както по 

наследство се полага на всеки християнин, ако не говорите на другите за Христос, 

но искрено искате да го правите, имам добри новини за вас! 

Отговорите на следващите въпроси могат да променят живота ви и да ви 

дадат възможност да изпитате изобилния и плодоносен живот, обещан от нашия 

Господ на всички, които вярват в Него и Му се покоряват. 
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• Кой е Светият Дух? 

• Защо е дошъл Светият Дух? 

• Какво означава да бъдем изпълвани с Духа? 

• Защо повечето християни не са изпълвани с Духа? 

• Как да бъдем изпълвани със Светия Дух? 

Кой е Светият Дух? 
 

Светият Дух е Бог. Той не е неодушевен предмет. Не е божествена енергия. Не е 

пухкаво бяло облаче. Не е призрачен дух, нито идея. Той е личност с воля, разум и 

чувства. Той е Бог и притежава всички атрибути на божеството. Той е третата 

личност на Троицата и е напълно равен с Бог Отец и Бог Син. Има само един Бог, 

но Той ни се открива в три личности, които наричаме Триединство (Троица). 

Не мога да обясня Троицата. Никой не може. Веднъж д-р Уилбър Смит, един 

от преподавателите ми в Семинарията, каза по време на лекция: „Оня, който 

отрича Триединството, ще изгуби душата си. A оня, който се опитва да го 

разгадае, ще изгуби ума си.“ Ние, които сме ограничени, не можем да разберем 

безкрайния Бог. 

Опитваме се с помощта на примери да опишем същността на 

Триединството, но сравненията ни са изцяло неадекватни. Например бих могъл 

да кажа, че човекът има тяло, разум и дух - кое от трите е човекът? Бих могъл да 

определя Н2О като течност, твърдо тяло или газ в зависимост от това дали става 

дума за вода, лед или пара. Всъщност кое от тях е Н2О? Един мъж е съпруг, баща и 

син и все пак е един човек. Нито едно сравнение не е точно. В най- добрия случай 

то може да даде само бегла представа за Бога. 

Колкото и да ни се иска да знаем всичко за Троицата, някои от отговорите ще 

трябва да почакат, докато отидем при Господ във вечността. Тогава ще разберем 

всичко. Междувременно ето какво казва Павел в Римляни 11 глава: 

О, колко дълбоко е богатството на мъдростта и знанието на Бога! Колко 

непостижими са Неговите съдби и неизследваеми пътищата Му! Защото, 

„Кой е познал ума на Господа, или кой Му е бил съветник? Или кой от по-

напред Му е дал нещо, та да му се отплати?“ Защото всичко е от Него, чрез 

Него и за Него. На Него да бъде слава вовеки. Амин (Римляни 11:33- 36). 

Защо Бог е изпратил Светия Си Дух 
 

Светият Дух идва, за да прославя Христос и да разкрива на вярващите истината. 

Вечерта преди разпъването, докато са още в горницата, Господ Исус Христос казва 

на учениците Си: „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). 
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Светият Дух идва, за да можем да познаем Христос чрез новорождението и 

за да ни дава сила да живеем и споделяме изобилния живот, обещан от Исус на 

всички, които вярват в Него и Му се покоряват. 

В миналото Светият Дух е вдъхновил свети хора да напишат Писанията. 

Като четете Библията, Той ви разкрива истините в нея. Често чета пасажи, които 

съм чел много пъти. И изведнъж, точно когато се нуждая от конкретна истина, 

даден пасаж сякаш оживява за мен. Защо? Защото Светият Дух осмисля Божието 

Слово и го прави приложимо, когато имам нужда от това. То е жива книга, 

вдъхновена от Духа, и само християните, изпълнени с Духа, могат да разбират 

истинското значение на Божието Слово. 

Когато се моля, но не ходя по Духа, аз не мога да очаквам Бог да отговори на 

молитвата ми (с изключение на случаите, когато изповядвам греховете си). 

Когато свидетелствам, никой не откликва, докато Духът не ме поведе и укрепи. 

Не мога да живея свят живот без помощта на Светия Дух, защото „плодът на Духа 

е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, 

себеобуздание“ (Галатяни 5:22, 23). 

Един приятел, пастор, ми каза: „Не ми харесват всичките тези приказки за 

Светия Дух. Искам да се говори за Исус Христос.“ Напомних му, че именно тази 

беше причината Светият Дух да дойде на земята - да издигне и прослави Христос 

(Йоан 16:14). 

Човек не може да познае Христос, ако Светият Дух не го съживи. Сам Исус казва: 

„Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в 

Божието царство“ (Йоан 3:5). Не е възможно да станем християни, да разбираме 

Библията и другите духовни истини, да се молим, да живеем свят живот, да 

свидетелстваме или да правим каквото и да било за Господ Исус без Божия Свят 

Дух. 

Какво означава да бъдем изпълвани със Светия Дух 
 

Да бъдем изпълвани със Светия Дух означава да бъдем изпълвани с Христос. 

Светият Дух идва да прослави Христос. Ето защо, ако съм изпълван със Светия 

Дух, то аз пребъдвам в Христос. Ходя в светлината, както е Той в светлината и 

кръвта на Исус Христос ме очиства и ще продължава да ме очиства от всяка 

неправда (1 Йоан 1:9). 

Христос ме ръководи, защото думата „изпълван“ означава „ръководен“. 

Щом Христос ме ръководи - не като робот, а като човек, който е воден и укрепван 

от Духа, то Господ Исус Христос ще се движи чрез моето тяло и ще живее 

възкресенския Си живот в мен и чрез мен. 

Удивителният факт, че Христос живее в нас и изявява любовта Си чрез нас, 

е една от най-важните истини в Божието Слово. Изискванията, които Бог поставя 

пред християните в Словото Си, са толкова високи, че никой, освен един човек, не 

може да ги изпълни. Този човек се нарича Исус Христос. Днес Той желае да 
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обитава във всички, които вярват в Него, и да им помага да живеят по същия 

свръхестествен начин. 

Ако позволим на Исус Христос да живее Своя възкресенски живот в нас и 

чрез нас, ще даваме духовни плодове така естествено, както здравата лоза ражда 

изобилно грозде. 

Исус казва: „В това се прославя Моят Отец - да принасяте много плод; и ще 

бъдете Мои ученици“ (Йоан 15:8). Можем да сме велик проповедник, учен 

богослов, дякон или старейшина, да посещаваме всички църковни сбирки, да 

живеем морално, да помним наизуст стотици стихове от Писанието, да 

дирижираме църковния хор и да преподаваме в неделното училище, но ако не 

принасяме плодове, говорейки на другите за Христос, тогава Божието Слово 

твърди, че Светият Дух не ни изпълва и ръководи. 

Някои казват: „Аз свидетелствам за Христос, като живея благочестиво.“ Но 

благопристойният и морален живот не е достатъчен. Много хора, които не са 

християни, живеят така. Господ Исус Христос казва, че единственият начин да 

покажем, че Го следваме истински, е да принасяме плодове, което включва и двете 

- да говорим на другите за нашия Спасител и да живеем свят живот. А 

единственият начин да се принасят плодове е чрез силата на Светия Дух. 

Преди време попитах един от водещите съвременни богослови, декан на 

факултета в известен богословски университет, дали смята, че човек може да е 

изпълнен със Светия Дух и да не говори за Христос. Отговорът му беше 

категоричен: „Не!“ 

Въз основа на какво може да бъде изказано такова категорично становище? 

Отговорът е очевиден. Нашият Спасител идва, за да „потърси и спаси погиналото“ 

и Той „ви е избрал и призвал“ да споделяте благата вест за Неговата любов и 

прошка с всекиго и навсякъде. Да не говорим на другите за Христос е също такова 

неподчинение на Неговата заповед, каквото и да не свидетелстваме за Христос с 

благочестивия си живот. И в двата случая непокорният християнин не може да 

очаква, че Бог ще го ръководи и укрепва, нито че ще изпитва реално Божието 

присъствие и благословение. 

Веднъж след една от моите лекции един студент дойде при мен за съвет. 

Той беше много обезсърчен. В продължение на няколко месеца беше прекарвал 

най-малко по три часа на ден в четене на Библията, в молитва и споделяне на 

вярата си с други хора. Но въпреки това никой не беше повярвал в Христос. След 

като поговорихме, разбрах какъв е проблемът му - въпреки желанието си, той не 

беше ръководен и укрепван от Светия Дух. 

Молихме се заедно и той получи силата на Светия Дух чрез вяра въз основа 

на Божието Слово. Животът му беше променен изцяло. Още същия ден с негова 

помощ един човек прие Христос. На следващия ден повярва друг, а след два дена - 

още един. Оттогава той е помогнал на стотици, а може би и хиляди хора да 

приемат нашия Господ. 

Когато биваме изпълвани с Духа, ние не само получаваме свръхестествена 

сила за свидетелстване, но и характерът ни започва да се променя. Когато 
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продължаваме да ходим под ръководството и силата на Светия Дух, плодът на 

Духа става все по-виден в живота ни. 

В Галатяни 5:22,23 Павел обяснява: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, 

дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание.“ 

Връзката на християнина със Светия Дух е едновременно важна и 

динамична: важна, защото християнският живот е по- скоро живот на вяра, 

отколкото на дела, и не се основава на чувства (“Праведният чрез вяра ще живее“ 

Римляни 1:17.); динамична, защото, когато човек живее постоянно в силата и под 

ръководството на Светия Дух, плодът на Духа ще се изявява в живота му. 

Точно на това място искам да ви предупредя нещо. Не търсете 

емоционални преживявания. Не разчитайте на мистични откровения. Духовният 

ни растеж трябва да се основава на Божието Слово. Интересна е съпоставката на 

стиховете в Ефесяни 5:18, който ни съветва да бъдем непрестанно напътствани и 

укрепвани от Светия Дух, и Колосяни 3:16, който ни увещава: „Нека Христовото 

слово да се вселява във вас богато...“ 

Когато позволяваме на Христовото Слово да живее в нас и биваме 

изпълвани със Светия Дух, ние често ще говорим за Господ, ще цитираме псалми и 

химни и ще пеем на Бога в сърцето си. 

Много е важно да отчитаме точно ролите на Божието Слово и на Божия Дух. 

Божието Слово остава неразбираемо и безсмислено, ако Светият Дух не ни го 

обясни, а без Божието Слово Светият Дух трудно може да ни разкрива ясно 

истините, които променят хората. 

Когато Светият Дух и Божието Слово заемат полагаемото им се място в 

живота ни, те ще го изпълват със сила и ще го правят плодоносен и така ще 

прославят и почитат нашия Господ Исус Христос. Като позволяваме на Светия Дух 

да ни ръководи и укрепва и като разсъждаваме над Божието Слово, пазейки го в 

сърцето си, животът ни ще отразява все повече и повече красотата на Христос и 

плодовете на Светия Дух, които Павел изброява в Галатяни 5:22,23. Тези качества 

на нашия Господ Исус Христос, наред с ефективното свидетелстване, ще показват, 

че Господ действително живее живота Си в нас и чрез нас! 

Изпълването със Светия Дух води до изобилен и пълноценен живот. 

Веднъж Исус от Назарет извиква към множеството: „Ако някой е жаден, нека 

дойде при Мен и да пие. Ако някой вярва в Мен, както казва Писанието, реки от 

жива вода ще потекат от утробата му.“ Йоан добавя: „А това каза за Духа, който 

вярващите в Него щяха да приемат“ (Йоан 7:37-39). 

Ето това е „изобилният живот“, но повечето християни почти не го 

познават. 

Защо повечето християни не са изпълвани с Духа 
 

Обикновеният християнин продължава да живее в непокорство към Бога и не е 

изпълван с Духа поради две причини:  

1. Липса на знание  
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2. Неверие 

От момента на духовното си новорождение ние имаме силата да израстваме 

духовно към зрялост в Христос. Но понеже не разбират живота чрез вяра, много 

християни постоянно се лутат нагоре-надолу от едно емоционално преживяване 

към друго. 

В Римляни 7 глава Павел описва участта на плътския християнин: „Защото 

не зная какво правя: понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, 

него върша. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?“ (Римляни 

7:15,24). 

В 1 Коринтяни 3 глава Павел описва плътския християнин като човек, 

който се държи като невярващ. Въпреки че плътският човек е приел Христос, той 

е позволил на плътската природа да управлява живота му чрез греха. Бог все още 

притежава този човек и Христос присъства в живота му, но в една или повече 

области от живота си човекът живее в грях. 

Понеже е непокорен на Бога, плътският християнин обикновено е 

нещастен, дори по-нещастен от невярващите. Духовният му растеж е замрял, 

защото той не изповядва греховете си и не се покайва. Така Сатаната е в 

състояние да му въздейства и да го контролира чрез плътта. 

Павел пише на християните в Коринт: 

И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни хора, а като на 

плътски, като на невръстни в Христос. Храних ви с мляко, а не с 

твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не 

можете. Защото и досега сте плътски. Защото, докато между вас 

има завист и кавги, и разцепления, не сте ли плътски, и не 

постъпвате ли по човешки? (1 Коринтяни 3:1-3) 

Плътският християнин търпи изобличение от Светия Дух и няма безкрайно 

да живее в греховете си; иначе е възможно той изобщо да не е християнин. Но 

победен и безплоден, той разчита на собствените си сили да живее като 

християнин, вместо да черпи от свръхестествения и непресъхващ извор на Светия 

Дух. Сграбчил с една ръка собствените си интереси, а с другата търсещ слепешком 

Божиите благословения, този човек се проваля отново и отново в опитите си да 

живее в пълнотата и силата на Светия Дух. 

Веднъж изпитал радостта и благословението от общението с Бога, той е 

изгубил близостта си с Него и не знае как да я възстанови. Старият начин на 

живот вече не може да посрещне нуждите на плътския вярващ. Но в търсене на 

щастие и удовлетворение той измества Христос от центъра на живота си. 

Така той става все по-объркан и разстроен и не знае как да се справи с 

проблема. Не знае как да живее чрез вяра. Вместо това живее според чувствата си. 

Плътският християнин по-скоро изпробва Бога, вместо да Му се доверява. Той не 

знае как да престане да бъде плътски, нито как да стане духовен християнин. 

Разбира се, единственият, който може да му помогне да се промени, е Светият Дух. 

Животът на християнина е чуден и свръхестествен. Въпросът е не какво 

правим за Бога ние, а какво Той прави за нас. Не можем да станем християни без 
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вяра в Христос. Не можем да живеем като християни без ежедневна вяра или 

упование в Него. Когато бъдем изпълвани със Светия Дух, Христос живее Своя 

свръхестествен живот в нас и чрез нас. 

Но обикновеният християнин не разбира как да черпи от силите на Христос 

чрез вяра. Ето защо плътският вярващ живее в духовна нищета, като не познава и 

не използва огромните богатства и възможности, които е наследил в Христос. 

Една стара шотландка живяла изключително бедно в родния си град. Преди 

много години синът й бил емигрирал в Америка. Там той забогатял, но така и не 

намерил време да се върне вкъщи и да посети майка си. 

Веднъж старата жена седяла с една от приятелките си в оскъдно 

обзаведената си къща и разговаряли. 

„Твоят син не ти ли изпраща понякога пари, за да ти помага?“ - попитала 

приятелката. 

„Не“ - тъжно поклатила глава жената. „Но ми пише хубави писма и ми праща 

много интересни картинки!“ 

Като разбрала, че синът е доста богат, на другата жена й станало 

неприятно. Но вместо да каже каквото мисли, просто попитала: „Може ли да 

погледна картинките?“ 

Възрастната майка гордо ги извадила от чекмеджето. За голямо учудване 

на посетителката това изобщо не били картинки, а американски банкноти, чиято 

стойност възлизала на хиляди долари. Шотландката напразно била живяла в 

нищета десетки години. Какъв бил проблемът? Тя не познавала стойността на 

тези „интересни картинки“. Тя била собственик на банкнотите, но не ги 

притежавала. 

В Западен Тексас има едно прочуто нефтено находище, наречено Йейтс Пул. 

По време на Голямата икономическа депресия полето било ферма, в която г-н 

Йейтс отглеждал овце. Той не можел да изкарва достатъчно пари от 

овцевъдството, за да изплаща вноските по ипотеката върху земята си и имало 

опасност да загуби ранчото си. Понеже парите едва стигали за дрехи и храна на 

семейството, те, както много други, трябвало да преживяват от социални помощи. 

Ден след ден г-н Йейтс изкарвал овцете на паша по хълмовете на Западен 

Тексас, но мисълта дали ще може да си плати сметките несъмнено много го 

притеснявала. Тогава един сеизмографски екип от нефтена компания пристигнал 

в ранчото и казал на г-н Йейтс, че в земите му има петролно находище. Поискали 

разрешение да сондират на произволно място и той подписал договор за даване 

под наем. 

На около 340 м дълбочина те се натъкнали на огромни петролни залежи. От 

първия кладенец започнали да добиват по 80 000 барела дневно. Много от 

изкопаните по-късно кладенци били с двойно по-голям капацитет. Всъщност, 

трийсет години след находката правителствена проверка на един от кладенците 

показала, че от него все още могат да се добиват 125 000 барела нефт на ден. 

Всичко това било собственост на г-н Йейтс! В деня, когато купил земята, 

той получил и правата върху полезните изкопаеми в нея. А живеел от социални 
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помощи. Един мултимилионер, живеещ в бедност! Какъв бил проблемът? Той не 

знаел, че в земите му има нефт. Той бил собственик на нефта, но не го притежавал. 

Не съм срещал по-добри примери за живота на християнина. В момента, в 

който станем дете на Бога чрез вяра в Христос, ние ставаме Негови наследници и 

добиваме достъп до всички Негови богатства. Всичко, от което имаме нужда - 

мъдрост, любов или сила, за да живеем за Бога и да свидетелстваме ефективно за 

Христос, е на наше разположение. 

Но повечето християни живеят в само- наложена духовна нищета, защото 

не знаят как да приемат духовните богатства, които вече са техни. Като старата 

шотландка с нейните „интересни картинки“ и като г-н Йейтс с неговия нефтен 

океан те живеят, без дори да подозират за огромните си богатства. 

Липсата на знание не е единствената причина християните да не бъдат 

изпълвани със Светия Дух. Много от тях просто не вярват, че Бог заслужава 

доверието им, и се страхуват да позволят на Светия Дух да ръководи живота им. 

Те се опасяват, че Бог ще иска невъзможното от тях - че ще промени плановете им, 

че ще ги накара да раздадат всичко, което притежават, че ще отнеме радостта от 

живота им, че ще стовари трагедии върху им и т.н. 

Един блестящ млад пастор, завършил с награди богословски университет, 

ми каза веднъж: „Никога не съм предавал живота си на Христос, защото се 

страхувам от онова, което Той ще ми причини.“ После ми разказа как преди 

години е имал предчувствие, че ако посвети живота си на Христос, родителите му 

ще загинат при трагична катастрофа. Той се страхуваше да каже „Да!“ на Бога, 

понеже се опасяваше, че родителите му ще загубят живота си, и беше убеден, че 

така Бог изпитва искреността на посвещението му. 

Това прилича ли ви на любящ Баща? Кой, мислите, му бе втълпил тази 

идея? Със сигурност не Бог. Бил е Сатаната, който му я е нашепвал, също както 

преди векове я е нашепвал на Адам и Ева: „На Бога не може да се вярва.“ Но аз ви 

казвам, че можем да се доверим на Бога! Той ни обича и заслужава нашето 

доверие. 

Представете си, че детето ви идва при вас и ви казва: „Татко, мамо, обичам 

ви и съм решил да направя всичко, каквото пожелаете от мен.“ Какво бихте 

отвърнали? 

Ако отвърнете на изразеното доверие от страна на детето към вас така, 

както мнозина вярват, че Бог ще отвърне, когато предадат живота си на Него, вие 

би трябвало да сграбчите детето за раменете, да го изгледате със смразяващ 

поглед и ледено да кажете: „Само това чаках. Сега ще те накарам да съжаляваш за 

това си решение до края на живота си. Ще ти отнема всичко, което харесваш, и ще 

те накарам да правиш нещата, които мразиш. Решил съм да почерня живота ти.“ 

Разбира се, че няма да отвърнете така на доверието на детето си. Мисля, че 

ще прегърнете малчугана и ще кажете: „И аз те обичам и дълбоко оценявам този 

израз на любовта ти към мен. Това е най-хубавият подарък, който би могъл да ми 

подариш.“ 
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Редица пъти Бог е доказвал, че е любящ Бог. Той заслужава доверието ни. 

Исус ни уверява: „И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата 

си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добро на тия, които 

искат от Него!“ (Матей 7:11). 

Много хора ме питат как могат да разберат Божията воля за живота си. 

Често те се страхуват от това, което Бог може да поиска от тях. Обикновено ги 

питам: „Вярвате ли, че Бог ви обича? Вярвате ли, че Той има чудесен план за 

живота ви? Вярвате ли, че Той е достатъчно силен, за да ви напътства и 

благославя живота ви, ако Му се доверите?“ Обикновено отговорите са 

утвърдителни. Тогава ги питам: „Готови ли сте още в този момент да Му 

позволите да ви напътства и да ви дава сила да живеете свят живот и да 

свидетелствате ефективно за Христос?“ В този момент вече повечето хора са 

готови да кажат „Да!“ без уговорки. Те започват да осъзнават, че съмненията в 

душите им са подбудени от Сатаната. 

Когато предоставям живота си на Христос, не е нужно да се тревожим какво 

ще ни се случи. Може би се опасявате, че Той ще ви лиши от удоволствията, ще ви 

накара да изоставите бизнеса или професията си, ще ви отнеме богатството или 

ще ви застави да прекратите някоя приятелска или любовна връзка. Може би се 

страхувате, че Той ще ви изпрати мисионер в някоя далечна страна, където ще 

загубите живота си за Него. 

Наистина, Той може да поиска някои от тези неща, но може и да не го стори. 

Ако го направи, можете да се радвате на привилегията, защото Бог винаги 

благославя тези, които Му се доверяват и покоряват. Най- щастливите хора, които 

познавам, не са тези, които имат най-хубавото от всичко, което предлага светът, 

нито онези, които са постигнали големи успехи в професията си, нито пък онези, 

които притежават власт и влияние. Най-щастливите хора, които познавам, са тези, 

които са се научили напълно да се покоряват на Бога независимо от 

обстоятелствата. 

Можем да се доверим на Бога. Ако поиска от нас да се откажем от нещо, Той 

ще ни даде много повече благословения в замяна, отколкото бихме получили, 

отделени от Неговата благодат. Само Бог заслужава нашето доверие. Приканвам 

ви свободно да се приближите към Христос и да кажете: „Господи, ето ме. Вземи 

живота ми и ме използвай за Твоя прослава.“ 

В 1 Йоан 4:18 Бог ни напомня: „В любовта няма страх, а съвършената любов 

изпъжда страха; защото в страха има наказание; а който се страхува, не е станал 

съвършен в любовта.“ Божието Слово и опитът на мнозина през вековете ни дават 

абсолютна сигурност, че можем да поверим на Бога живота си, всичко, което сме и 

което притежаваме. 

Как да бъдем изпълвани с Духа 
 

С Духа биваме изпълвани чрез вяра. Как сме станали християни? Чрез вяра. 

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас - това е дар от Бога; 
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не чрез дела, за да не се похвали никой“ (Ефесяни 2:8,9). „И така, както сте приели 

Христос Исус, така и ходете в Него“ (Колосяни2:6). 

Ние приемаме Христос чрез вяра. Живеем чрез вяра. Всичко, което 

получаваме от Бога от момента на духовното си раждане до смъртта си, е чрез 

вяра. Искате ли да бъдете изпълвани със Светия Дух? Това може да стане още сега 

чрез вяра. 

Не е нужно да умоляваме Бога да ни изпълни със Светия Си Дух. Не е нужно 

да сключваме бартерна сделка с Него - Духа срещу пост, плач или молби. Аз дълго 

време постих и виках към Бога за пълнотата Му. Тогава един ден открих в 

Писанието, че „праведният чрез вяра ще живее“. Не можем да спечелим Божията 

пълнота. Ние я приемаме чрез вяра. 

Нека да ви дам пример. Представете си, че искате да осребрите чек за сто 

долара. Нима ще отидете в банката, където имате депозит за няколко хиляди 

долара, ще поставите чека на гишето, ще паднете на колене и ще умолявате 

касиерката: „О, моля Ви, госпожице, осребрете чека ми!“? Не, това не е начинът, по 

който се осребрява чек. Вие просто отивате с вяра, поставяте чека на гишето и 

чакате парите, които са си ваши. След това благодарите на касиерката и си 

тръгвате. 

Милиони християни умоляват Бога, както Го умолявах и аз, да им даде 

нещо, което е вече тяхно и което трябва само да вземат чрез вяра. Те търсят 

някакво емоционално преживяване, без да разбират, че подобно поведение от 

тяхна страна обижда Бога, понеже така те отричат вярата. Но Бог се радва 

единствено на вярата ни. 

Въпреки че биваме изпълвани със Светия Дух чрез вяра и единствено чрез вяра, 

важно е да вземаме предвид няколко фактора, които ни помагат да подготвим 

сърцето си. 

Първо, трябва да желаем да живеем така, че да сме угодни на Бога. Имаме 

обещанието на нашия Спасител: „Блажени, които гладуват u жадуват за правдата, 

защото те ще се наситят“ (Матей 5:6). 

Второ, да сме готови да предадем живота си изцяло и безвъзвратно на 

нашия Господ Исус Христос. В Римляни 12:1-2 Павел съветва: „И така, братя, аз ви 

умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, 

благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с 

тоя свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от 

опит каква е Божията воля - това, което е добро, благоугодно и съвършено.“ 

Трето, да изповядаме всеки грях, който Светият Дух ни посочи, и да 

приемем очистването и прошката, които Бог обещава в 1 Йоан 1:9: „Ако 

изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни 

очисти от всяка неправда.“ 

Аз наричам този процес „духовно дишане“. Ние вдишваме и издишваме 

физически, но също така дишаме и духовно. Изповядването на греховете е 

духовното издишване. 
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Ако не сте се отнесли добре с някой брат или сте взели нещо, което не е 

ваше, Светият Дух може да би кара да предприемете действия, за да поправите 

грешката си. Тогава Му се подчинете, иначе ще пропуснете благословението Му. 

Благословенията на пълнотата на Божия Дух идват само при тези, които Му се 

покоряват с готовност. 

Исус обещава: „Който има Моите заповеди и ги пази, Той Ме люби; а който 

Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз ще го възлюбя, и ще му явя Себе Си“ 

(Йоан 14:21). 

Нека повторя. Не се изпълваме със Светия Дух, защото искаме, защото 

изповядваме греховете си или защото представяме телата си за жива жертва. 

Изпълвани сме чрез вяра. 

Има две много важни думи, които трябва да запомним. 

Първата е заповед. В Ефесяни 5:18 Бог ни заповядва да бъдем изпълвани: „И 

не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа.“ 

Да не бъдем изпълвани, ръководени и укрепвани от Светия Дух означава да бъдем 

непокорни. 

Другата дума е обещание - обещание, което осигурява изпълнението на 

заповедта: „И увереността, която имаме към Него, е това, че ако молим нещо 

според Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да 

помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него“ (1 Йоан 

5:14,15). 

 

И тъй, дали Божията воля за 

нас е да бъдем изпълвани с Духа и 

ръководени от Него? Разбира се, че е  

защото такава е Неговата заповед! 

Тогава още сега можем да поискаме 

от Бога да ни изпълни - не защото го заслужаваме, а защото имаме обещанието 

Му. 

 

Ако сме християни, Светият Дух вече живее в нас. Когато си купуваме 

някакъв уред, който работи на батерии, често на кутията четем „Батериите не са 

включени в цената“. Светият Дух - нашият източник на сила за живот - е 

„включен“, когато приемаме Исус Христос като свой Спасител и Господ. 

Следователно няма нужда да Го каним да влезе в живота ни. Той го е направил, 

когато сме станали християни, а Исус обещава, че никога няма да ни напусне. 

В момента, в който сме приели Христос, Светият Дух не само е дошъл да 

обитава в нас, но ни е дал и духовен живот. По този начин ние сме се новородили 

като Божии деца. Освен това Светият Дух ни е кръстил в Христовото тяло. В 1 

Коринтяни 12:13 Павел обяснява: „Всички ние бяхме кръстени в един Дух, за да 

съставляваме едно тяло.“ 

Ние приемаме Светия Дух в живота си, новораждаме се и се кръщаваме в 

Него веднъж завинаги. Всичко това се случва, когато приемем Христос. 
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Изпълването със Светия Дух обаче не е еднократно преживяване. То е 

многократно, както става ясно от Ефесяни 5:18. На гръцки, езика, на който е 

записана тази заповед, смисълът й е по-ясен от повечето й преводи. Тази Божия 

заповед означава да бъдем изпълвани, ръководени и укрепвани от Светия Дух 

постоянно и непрекъснато през целия си живот. 

Не е възможно едновременно сам да ръководя живота си и да съм изпълнен 

със Светия Дух. Христос не може да царува, когато аз съм на трона. Затова трябва 

да абдикирам. Това става чрез вяра. Аз изразявам волята си в молитва, като 

предоставям управлението на живота си на Него и чрез вяра черпя от Неговите 

ресурси, за да водя свят и плодоносен живот. 

Заповедта в Ефесяни 5:18 призовава всички вярващи да бъдат изпълвани, 

ръководени и укрепвани от Светия Дух непрестанно, всеки ден от живота си. 

Обещанието в 1 Йоан 5:14,15, според което, когато се молим според Божията воля, 

Той слуша и отговаря, също е отправено към всички вярващи. Ако поискаме 

пълнотата на Божия Дух в молитва, Бог ще чуе и ще ни отговори. Той ще ни 

изпълни. Така ще „вдишаме“ духовно. 

Не си мислете, че трябва да почувствате нещо или да ви се случи нещо 

драматично. Как приехте Христос? Под оказан върху вас напор на някакви силни 

емоции ли? Наистина, възможно е и да сте чувствали нещо. Но вие не сте 

повярвали въз основа на емоционалните си преживявания, а въз основа на вярата 

си. Защото Библията казва: „По благодат сте спасени чрез вяра.“ 

Светият Дух не ни е даден, за да имаме силни емоционални преживявания, 

а за да живеем свято и да свидетелстваме пълноценно за Христос. Въпросът не е в 

това дали имаме емоционални преживявания или не. 

  

Изпълването със Светия Дух става чрез вяра. Но тъй като 

обектът на вярата ни е Бог и Словото Му, аз мисля, че когато се 

молим, е добре да изповядваме пълнотата на Божия Дух като 

израз на вярата си в Божията заповеди обещание. 

Гладувате и жадувате ли за правда? Желаете ли искрено 

Светият Дух да ви води и укрепва? Ако е така, сведете глава и се 

помолете с тази молитва на вяра. Очаквайте Бог да ви изпълни. 

Без да Го убеждавате или умолявате, кажете: 

 

„Скъпи Отче, нуждая се от Теб. Жадувам за по-близко общение с Теб. 

Признавам, че досега сам контролирах живота си. И така съгреших 

против Теб. 

Благодаря Ти, че си опростил греховете ми, понеже Христос умря на 

кръста заради мен. Сега признавам греховете си и се отвръщам от 

тях, като предавам контрола върху живота си на Господ Исус. Чрез 

вяра Те каня да ме изпълниш със Светия Дух в съответствие с Твоята 

заповед. Ти Си обещал да ме изпълниш, ако искам според волята Ти. 

Моля Те за това заради името на Исус Христос. 
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В знак на вярата си искам да Ти благодаря, че ме изпълваш със Светия 

Си Дух и че ръководиш живота ми. Амин. “ 

 

Ако искрено сте се молили с тази молитва, то сега Светият Дух ви изпълва. 

Любовта ви към Бога ще расте. Ще желаете да бъдете с Него, като изучавате 

Словото Му и се молите. Ще се доверявате и покорявате на Бога и Словото Му. Ще 

искате да споделяте любовта си към Христос с хората, които не Го познават. 

 

Свидетели със сила 
 

Христос казва на учениците Си: „Елате след Мен, и Аз ще ви направя ловци на 

човеци.“ Главната причина, поради която сме изпълвани със Светия Дух, е да 

свидетелстваме за Христос чрез светостта на живота си и силата на думите си. 

Преди време имах привилегията да говоря на един семинар в Далас, щата 

Тексас. Темата беше евангелизирането. Реших да споделя колко важно е да бъдем 

изпълвани със Светия Дух, за да бъдем ефективни и плодоносни свидетели за 

Христос. 

След изказването ми една жена сподели с мен голямата си загриженост за 

своя свекър. Тя каза: „Свекърът ми живее с мен и съпруга ми. От много години се 

моля за него, но той още не е християнин. Той остарява и аз се страхувам, че ще 

умре без Христос. Можете ли да ми помогнете?“ 

Попитах я: „Вие изпълнена ли сте със Светия Дух?“ Тя каза: „Да. Тази сутрин 

в края на изказването ви поисках чрез вяра пълнотата на Божия Дух.“ 

“Чудесно! - възкликнах. - Ето какво ще направите сега. Идете си вкъщи и 

сгответе на свекъра си вкусен обяд. Докато се храни, прочетете му тази малка 

брошурка...“ И й показах „Четирите духовни принципа“. „Тя представя точно и 

ясно благата вест и обяснява всичко, което е необходимо на човек, за да приеме 

Христос. След като я прочетете, попитайте го дали иска да приеме Христос за Свой 

Спасител и Господ.“ 

Тя ме попита: „Смятате ли наистина, че ще слуша?“ 

„Да, - казах й. - Божият Свят Дух ще Ви води и ще Ви дава сила.“ 

По-късно същия следобед тя ми се обади. Беше толкова развълнувана, че й 

беше трудно да говори. 

Каза ми, че е последвала съветите ми. Докато свекърът й си ядял обяда, тя 

му прочела книжката „Четирите духовни принципа“. Той слушал съсредоточено, а 

когато приключила с четенето и го попитала дали иска да приеме Христос, той 

отвърнал: „Разбира се, че искам.“ 

Те свели глави заедно и той отворил сърцето си за Христос и станал Божие 

дете. 

Тази мила жена, която години наред се беше молила за свекъра си и му 

беше свидетелствала, откри, че Бог Свети Дух е Този, който прави 

свидетелстването ни значимо. 
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Спомнете си последните думи на Господ към учениците Му и към нас: „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). 

Аз мисля, че най-голямото духовно съживление от Петдесятница насам е 

вече започнало. Милиони християни откриват невероятния източник на сила, 

променил хода на историята и разтърсил из основи опорочената Римска империя. 

Същата тази сила, силата на Светия Дух, действа чрез живота на вярващите и 

покорни християни от нашето поколение, за да обърне хода на света на сто и 

осемдесет градуса и да ускори изпълнението на Великото поръчение. 

Много наши проучвания показват, че вероятно повечето от приятелите ви 

християни ще пожелаят да разберат как да бъдат изпълвани със Светия Дух. 

Затова ви предлагам през следващите двадесет и четири часа да споделите поне с 

един човек как Бог ви е изпълнил със Светия Дух. Така ще дадете реален израз на 

решението си да изповядвате пълнотата на Духа чрез вяра. Освен това, така и друг 

ще разбере как да придобива изобилния живот, обещан от нашия Господ, като 

бъде изпълван с Духа. 

Можете да продължавате да „дишате духовно“ до края на живота си. 

„Издишвайте“, като изповядвате греховете си, когато разберете, че наскърбявате 

Духа, и „вдишвайте“, като приемате силата Му чрез вяра. Като дишате духовно, 

животът ви ще бъде изобилен, изпълнен с радост и плодоносен и ще прославя 

нашия велик Бог и Спасител. 

 

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да бъдем изпълвани със Светия Дух“ е „основна концепция“. 

Можете да я усвоите, като я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, 

според както ни заповядва нашият Господ в Матей 28:20: „...като ги учите да пазят 

всичко, което съм ви заповядал...“ 

Апостол Павел ни насърчава да правим същото. „И каквото си чул от мен при 

много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да научат и 

други “ (2 Тимотей 2:2). 
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Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Кой е Светият Дух? (Йоан 14:26, 15:26.) Откъде знаем, че Той е личност, а не 

някаква неопределена енергия или безличностна сила? (1 Коринтяни 2:11, 12:11; 

Римляни 15:30.) 

2. Защо е дошъл Светият Дух? (Йоан 14:16-17, 26, 16:7,13-14.) 

3. Какво означава да бъдем изпълвани със Светия Дух? (Римляни 6:1-16.) 

4. Какво е значението на думата „плод“ в Йоан 15:8? (Деяния 1:8; Галатяни 

5:22- 23.) 

5. Защо обикновеният християнин не живее в пълно покорство към Бога?  

6. Какво казват тези стихове за Божията любов към нас? 

а. ) Матей7:11 

б. ) Йоан 10:28 

в. ) 2 Летописи 16:9 

г. ) Йоан 14:21 

д. ) Евреи 13:5 

7. Как сме изпълвани със Светия Дух?  

8. Какво заповядва Бог в Ефесяни 5:18 и какво означава тази заповед? 

9. Каква е връзката на заповедта от Ефесяни 5:18 с обещанието от 1 Йоан 

5:14,15? Как това ви дава увереност, че сте изпълнени със Светия Дух? 

10. Какви са отличителните черти на живота на християнина, който получава 

сила от Светия Дух? (Йоан 15:1-11; Галатяни 5:19-25) 

11. Какво означава „изобилен живот в Христос“? 

12. Как се проявява силата на Светия Дух в живота ви сега? 

13. Обяснете концепцията за „духовното дишане“. 

14. Посочете двама или трима християни, които според вас не разбират 

изпълнения със Светия Дух живот. Планирайте тази седмица да споделите с тях 

как Бог ви е изпълнил със Светия Дух и как те също могат да живеят изпълнени с 

Духа. 
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Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Християнинът, който сам ръководи живота си, проявява някои качества, 

които отразяват плътското му естество. Отговорете на следните въпроси: 

За какво мисли през по-голямата част от времето си такъв човек? 

a) Какъв човек е той? 

b) Какви неща върши? Посочете както добрите, така и лошите постъпки, 

както религиозното, така и нерелигиозното му поведение. 

2. Християнинът, който сам направлява живота си, новороден ли е в 

действителност? Откъде знаете това? (1 Коринтяни 3:1-3.) 

3. Как можете да разберете със сигурност кой ръководи живота ви - вие или 

Христос? 

4. Защо е добре да изповядвате пред Бога осъзнатите си грехове, преди Той да 

ви изпълни с Духа Си? (1 Йоан 1:5-7.)Ако изповядвате греха си, но не чувствате, че 

ви е простено, какво трябва да направите, за да получите тази увереност? (Яков 

4:7; 1 Йоан 1:9.) 

5. След като веднъж сте били изпълнени със Светия Дух, необходимо ли е да 

бъдете изпълвани отново? Защо? Колко пъти? Кога? Как можете да бъдете 

изпълнени отново?  

6. Християнинът, който е изпълван с Духа, проявява определени качества, 

които отразяват богоугодната му природа. Открийте и обсъдете тези качества. 

Какви са мислите, желанията, действията и чувствата му? (Филипяни 2:12-16; 

Колосяни 3:1-17.) 

7. Ако сте помолили Бог да ви изпълни с Духа Си и да контролира живота ви, 

но не усещате промяна, означава ли това, че не сте изпълнени с Духа? Изобщо 

означава ли нещо? Какво трябва да направите в този случай? 

8. Обсъдете разликите между плода на Духа и дарбите на Духа. Според вас 

плодът на Духа ли насочва и контролира дарбите или обратно? Защо? (Галатяни 

5:22, 23; 1 Коринтяни 12:27-13:10.) 
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Стъпки към лично съживление 
 

1. Помолете Светия Дух да ви посочи всеки неизповядан грях в живота ви. 

2. Потърсете прошка от всички хора, които сте обидили, и простете на всички, 

които са ви наранили. Предприемете съответни действия, за да поправите всяко 

сторено зло, ако Бог поиска това от вас. 

3. Преценете какви мотиви стоят зад всяка ваша дума и постъпка. Помолете 

Бог да претърсва и очиства сърцето ви всеки ден. 

4. Помолете Светия Дух да ви предпазва от капана на самодоволството и 

посредствеността. 

5. Хвалете и благодарете на Бога винаги, на всяко място, по всякакъв начин и 

при всякакви обстоятелства. 

6. Откажете се да следвате плътското си естество (Галатяни 5:16,17). 

7. Предайте живота си на Исус Христос като ваш Спасител и Господ. Живейте 

в пълна зависимост от Него, като Му се покорявате и се смирявате пред Него. 

8. Изучавайте Божиите атрибути.  

9. Жадувайте за правдата (Матей 5:6). 

10. Възлюбете Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум 

(Второзаконие 6:5). 

11. Непрестанно приемайте пълнотата и ръководството на Светия Дух чрез 

вяра въз основа на Божията заповед (Ефесяни 5:18) и обещание (1 Йоан 5:14,15). 

12. Всеки ден четете, изучавайте, размишлявайте и учете наизуст Божието 

свято, вдъхновено и безпогрешно Слово (Колосяни 3:16). 

13. Молете се непрестанно (1 Солунци 5:17). 

14. Всяка седмица отделяйте по един 24- часов период за пост и молитва. В 

молитва преценете дали да не се присъедините към двата милиона християни, 

които ще постят в продължение на 40 дена преди 2 000 г. 

15. Говорете за Христос всеки ден. Нека това бъде вашият начин на живот. 

16. Решете, че ще живеете свято и богоугодно чрез вяра и покорство. 

17. Сформирайте или се присъединете към група за изучаване на Библията, 

която разглежда съживлението и светостта. 
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Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

Основни концепции, които ще ви помогнат да живеете изобилно и да обяснявате на други 

изобилния християнски живот: 

1.  Как да сме сигурни че сме християни 

2.  Как да изпитаме божията любов и прошка  

3.  Как да бъдем изпълвани със Светия Дух  

4.  Как да ходим по Духа 

5.  Как да бъдем плодоносни свидетели  

6.  Как да представяме Христос на другите  

7.  Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8.  Как да обичаме чрез вяра 

9.  Как да се молим с увереност  

10.  Как да преживеем приключението „даване“ 

 

  Чували ли сте за Четирите духовни принципа? Бил Брайт. „Четирите 

духовни принципа“ е едно от най-ефективните и широко използвани помагала за 

благовестване. Представя систематичен и лесно приложим начин за споделяне на 

благата вест. Разпространени са близо 1,5 милиарда книжки на всички основни 

езици в света. 

 

  Десет основни стъпки. Бил Брайт. Общ курс на обучение за новоповярвали 

и за всички, които искат да усвоят основните знания, които всеки вярващ трябва 

да притежава и прилага. Тези уроци са използвани от стотици хиляди хора. 

Преведени са на много езици и представляват солидна основа за израстване в 

вярата. Има ръководства за изучаване и за водещия върху следните теми: 

 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1  Християнският живот  

Стъпка 2  Християнинът и изобилието живот 

Стъпка 3  християнинът и Светият Дух  

Стъпка 4  Християнинът и молитвата  

Стъпка 5  Християнинът и Библията 

Стъпка 6  Християнинът  и покорството  

Стъпка 7  Християнинът и свидетелстването  

Стъпка 8  Християнинът и даването  

Стъпка 9  Общ поглед върху Стария завет  

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия завет 

 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интърнешънъл. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от 
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населението на света. „Агапе България“, позната по света като „Кемпъс Крусейд 

фор Крайст“, включва над 113 000 щатни и почасови служители и обучени 

доброволци, с чиято помощ десетки милиони хора са чули за Исус Христос. Те 

обучават милиони да живеят целенасочен, плодоносен и изпълнен с Духа и със 

сила живот за Божия слава. 

 

След дипломирането си, в периода от 1946 до 1951 г., доктор Брайт продължава 

своето образование в семинариите Принстън и Фулър. Носител е на много 

национални и международни награди, включително и на пет почетни доктората. 

Автор е на много книги и публикации, с които помага за изпълнението на 

Великото поръчение. Усилията му са съсредоточени главно върху международния 

проект New Life 2 000. Целта му е до 2 000 г. над 6 милиарда души да научат 

благата вест за Господ Исус Христос.  

 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 
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