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С признателност

Поредицата „Десет основни стъпки към Християнска зрялост“ се появи по
необходимост. Служението на Кемпъс Крусейд фор Крайст се разрастваше бързо из цяла
Америка и хиляди студенти посвещаваха живота си на Христос – по неколкостотин души от
университет. Скоро след това стана невъзможно да се работи индивидуално с новоповярвалите.
Кой щеше да им помогне да израснат в новооткритата си вяра?

Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали
християни – изучавания, които да стимулират както отделни хора, така и цели групи да
изследват дълбочината и богатството на Божието Слово. Въпреки че разполагахме с няколко
отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези студенти.

През 1955 г. помолих няколко служители да ми помогнат при подготовката на серия
изучавания на Библията, която да насърчава новоповярвалите да благовестват и да израстват
духовно. Приносът на служителите на Кемпъс Крусейд бе от изключително значение поради
постоянния им контакт със студенти при благовестването и обучаването на новоповярвалите. И
така в резултат от съвместната ни работа се появиха „Десет основни стъпки към християнска
зрялост“.

След това скромно начало много други служители дадоха своя щедър принос. Веднъж
екипът, с който проучвахме и съставяхме материалите, се състоеше от няколко души – всички с
богословско образование. Някои от тях притежаваха следдипломна квалификация, а единият
беше защитил и докторат по богословие. Нещо повече, всички ние участвахме активно в
„спечелването“ на хора за Христос.

За това последно издание искам специално да благодаря на Дон Танер за
професионалното ми съдействие при преработването, допълването и редактирането на
материала. Също така бих искал да благодаря на Джоет Уимс и Джийн Брайънт за тяхната
изключителна подкрепа и за това, че се присъединиха към Дон и мен по време на редакционния
процес.
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От автора

Преди известно време един християнин, бизнесмен и мой приятел, ми разказа как със
съпругата си участвали в наш семинар за бизнесмени и до каква невероятни последици довело
това. Бях силно развълнуван от чутото.

Двама слушали беседата ми на тема „Как да бъдем изпълвани със Светия Дух“ и след
това с вяра приели пълнотата на Духа. Животът им се променил коренно.

Наскоро след това бизнесменът говорил пред църквата си по време на служба, на която
присъствали над 150 души. И неговата тема била изпълването с Духа. В края на службата той
се молил за хората, които имали желание да бъдат изпълнени с Духа. След това насърчил тези,
които за пръв път с вяра били приели пълнотата на Духа, да се изправят на крака и така да
изразят вярата си.

„Почти всички се изправиха“ – каза приятелят ми, а лицето му грееше. Няколко души го
наобиколили и признали, че за пръв път разбрали каква е ролята на Светия Дух в живота им и
научили как с вяра да приемат силата Му, за да живеят свято и праведно и за да бъдат
плодоносни свидетели за Христос.

„Мнозина от хората, които онази вечер приеха предизвикателството, започнаха да
благовестват и на други“ – разказа бизнесменът.

Бях дълбоко развълнуван. Както любящият баща се радва на успехите на своите деца и
внуци, така и аз се радвам, когато човекът, когото Бог е променил чрез мен за Своя слава,
умножава живота си в живота на други, които на свой ред оказват влияние в живота на много
повече хора, като ги печелят за нашия чудесен Господ.

Никоя истина не е така важна за християнина, както познаването на личността и
служението на Светия Дух и разбирането как ежедневно да бъде изпълван и укрепван от Него
чрез вяра.

Ето защо подготвих това изучаване върху „Християнинът и Светият Дух“. Моята
молитва е тези истини да възпламенят духа ви и да заживеете с Божията свръхестествена сила,
като бъдете изпълвани, водени и укрепвани от Бог Светия Дух.
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Каква е целта на това изучаване

Това изучаване ще ви помогне да живеете победоносно и ефективно да служите на нашия
Господ Исус Христос.

Представете си следната картина: малко преди да се възнесе на небето, Исус Христос е
на Елеонския хълм заедно с учениците Си. Той им заповядва да останат в Ерусалим и да чакат
идването на обещания от Бога Свят Дух.

Учениците са смутени. Очаквали са Исус да основе земно царство, но Неговите планове
за тях са по-големи. „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).

С тези думи Исус казва, че макар учениците Му да са прекарали с Него три години, през
които са Го наблюдавали да поучава, да изцелява болни и да възкресява мъртви, това не е
достатъчно. Христос подчертава, че, за да бъдат ефективни и плодоносни Негови свидетели по
целия свят, те трябва да получат сила от Светия Дух.

По-късно, когато учениците са изпълнени с Духа, те получават божествена,
свръхестествена сила, която ги превръща от боязливи мъже в ярки свидетели за Христос. Бог ги
използва, за да обърнат хода на историята. Същата всемогъща сила, силата на Светия Дух, е
предоставена и на нас, за да ни укрепва да живеем свято и плодоносно за Исус Христос.

Това изучаване ще ви помогне по три начина:

Първо, ще откриете кой е Светия Дух и защо е дошъл.

Светият Дух не е някакво, мъгляво, безплътно същество, нито неодушевена сила. Той е
личност, равноправна с Бог Отец и Бог Син, Исус Христос. Това изучаване ще ви запознае с
личността на Бог Светия Дух и ще ви помогне да разберете ролята Му в изпълнението на това,
за което Бог ни призовава.

Второ, ще разберете как да бъдете ръководени и укрепвани от Светия Дух.

Ще научите защо е необходимо да бъдем изпълвани със Светия Дух, как приемаме
изпълването с Духа и как живеем, черпейки от Неговата свръхестествена сила. Ще разберете
как биваме изпълвани с Него и как това променя живота ни.

Трето, ще научите как да живеете, като бъдете постоянно и непрестанно
изпълвани със Светия Дух.

Изпълненият с Духа човек е покорен и всеки ден пребъдва в присъствието на Господа.
Силата да водим свят живот и да бъдем плодоносни свидетели за Христос идва непосредствено
от Светия Дух, който живее в нас. Това изучаване ще ви запознае с няколко принципа, които ще
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ви помогнат да изпитате възкресенската сила на Христос, за да живеете победоносно и да
служите ефективно на Господ Исус Христос.

Основи на вярата

Стъпка 3: „Християнинът и Светият Дух“ е част от „Десет основни стъпки към християнска
зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да
осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четиридесетте години, откакто бе издадена
за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 3“, да продължите с изучаването на останалите
„Стъпки“.

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните
доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете
духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като
новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат
Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще
се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки
за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено
издание на Наръчник за християнска зрялост и Десет основни стъпки – ръководство за
водещия.

Всяка стъпка разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа
уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.

Насърчавам ви, докато изучавате „Стъпка 3“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В
процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на
научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и ще откриете вълшебството
на изпълнения с Духа, изобилен живот, който Исус обещава на всички, които вярват в Него и
които Му се покоряват.
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Как да извлечете полза от това изучаване

Най-важната цел при изучаването на уроците е не придобиването на знания, а близкото и
сърдечно общуване с Бога.

На стр. 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Силата на Светия Дух в
живота ни“. Тя ще ви даде ясна представа как да черпите от Христовата възкресенска сила за
живота и служението си. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я,
докато изучавате уроците.

Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен
на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок
прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато
разработвате урока.

Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате
върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените
стихове.

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня
следното:

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и
ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай
ги на плочата на сърцето си.

Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра изповядвате Божиите
обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на
християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да
разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате
систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които
лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често
единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за
отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване
на Библията, размишлявайте върху Словото с молитва.
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Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване на
Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а
близкото и сърдечно общуване с Бога.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването:

⋆ Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с
Бога и я спазвайте.

⋆ Пригответе си молив или химикалка, Библията и та

⋆ Започвайте с молитва за Божието присъствие, бла

⋆ Размишлявайте върху целта и определете как тя с

⋆ Научете наизуст посочените стихове.

⋆ Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него.
Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от
Писанието и размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни
отговори.

⋆ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и
започнете да ги прилагате в живота си.

⋆ Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в
приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?

⋆ Преговорете научените стихове.

⋆ Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още
трябва да направите?

⋆ Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете
духовно в конкретните области, които ви е разкрил.

⋆ Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време
за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.

⋆ Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете
Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги
разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от
християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ,
достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук
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духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви
разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за
размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги
прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви
учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се
доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).
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Силата на Светия Дух в живота ни

Моята близка приятелка и съпруга на бившия сенатор Роджър Джепсън Дий Джепсън
присъствала на обяд в Белия дом.

Конгресмените, министрите, приближените на кабинета и много други уважавани гости
се били разположили във внушителната зала с пищни колони, високи тавани и огромни
полилеи. Залата била препълнена от влиятелни личности, събрали се там, за да почетат един
скромен Божий служител.

Тогава влязла майка Тереза.

Г-жа Джепсън каза: „Тя изглеждаше толкова мъничка и не на място в своите дрехи в
синьо и бяло, стария сив пуловер и протритите обувки, с които очевидно беше извървяла
много километри. Залата и високопоставените гости сякаш я смаляваха.“

Ръководителите на най-мощните държави в света и всички гости веднага се изправили
на крака и започнали да ръкопляскат. Мнозина се просълзили.

„Бях поразена от контраста – каза г-жа Джепсън. – Помислих си: „Господи, тази крехка
женица притежава повече сила, отколкото виждам в залите на Конгреса. Където и да отиде,
тя отразява Христос и всеки, който я срещне, усеща странно вълнение в себе си.“

Майка Тереза не притежава нищо. Никога не се е стремила към материални облаги, нито
се е борила в защита на правата си. Въпреки това тя е известна навсякъде по света заради
своята работа сред бедстващите и умиращите в Калкута, Индия. Тя отива сред мизерията и
дарява с обич онези, които светът е отхвърлил и оставил без любов. Майка Тереза е ярък
пример за безкористност. Тя доказва, че Божията любов има силата да преобразява и окриля
хората от този отчаян свят.

*Силата на Бога, проявяваща се чрез живота на обикновените хора, обърква мъдрите
и смирява могъщите“.

Това е реална сила, непозната на този свят, която обърква мъдрите и смирява могъщите.
Това е силата на Бога, действаща за Негова слава чрез живота на обикновените хора.

Вероятно сте озадачени: Защо християнският ми живот не е по-вълнуващ, и
пълноценен? Как мога да получа сила, за да живея победоносно и да бъда плодоносен свидетел
за Господ Исус?

Исус обещава: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10).
Въпреки това, ако сте като повечето християни, несъмнено си мислите: В живота ми няма
нищо изобилно. Опитвам се да свидетелствам, но никой не се интересува от това, което
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искам да кажа. Не познавам нищо друго освен съмнения, страх, разочарования и пораженство.
Със сигурност в християнския живот трябва да има нещо повече, но аз не съм го открил.

В моето християнско служение имаше период, когато насърчавах християните да
свидетелстват и да водят свят живот за Христос, но резултатите бяха отчайващи. Това ме накара
да посветя времето и усилията си на благовестване, където Бог ме благославяше с повече
непосредствени резултати. Обаче с течение на годините Светият Дух ми помогна да видя колко
голяма сила се крие в пасивните християни, ако се съживят и мобилизират за Христос. Сега съм
убеден, че равнодушният, плътски християнин може да се превърне в жизнерадостен и
динамичен свидетел, ако предаде волята си на Христос, бъде изпълван със Светия Дух и получи
обучение как да благовества и обучава други.

Разликата

Постоянно се сблъсквам с огромното разминаване между Христовата църква днес и църквата
Му през първи век.

Някои богослови смятат, че разликата се дължи на степента на посветеност. Но много
хора по света призовават Бога и ден подир ден посвещават живота си на Христос, а
продължават да бъдат духовно обезсилени и да живеят пораженски.

Защо? В Матей 5:6 не се ли казва: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата,
защото те ще се наситят“?

В 1 Йоан 1:5,7 любимият ученик не повтаря ли думите на Исус, че Бог е светлина и в
Него няма никаква тъмнина и че, ако ходим в светлината, имаме общение с Отца и със Сина?

Не е нужно да живеем в духовна нищета. Хилядите обещания от Божието Слово важат
за всеки християнин. Сред тях са обещания за: увереност в Божията любов (Йоан 3:16); вечен
живот (Римляни 6:23); прошка на греховете (1 Йоан 1:9); задоволяване на материалните нужди
(Филипяни 4:19); поправяне на пътя ни (Псалм 37:23); успешна молитва (Йоан 15:7);
изобилен живот (Йоан 10:10); зачитане на светия живот (2 Летописи 16:9); сигурност , че
всичко, което се случва, е за наше добро (Римляни 8:28); избавяне от изкушенията (1
Коринтяни 10:13); победа над страха (1 Йоан 4:18) и хиляди други.

Библията обещава, че всеки християнин може да притежава любов, мир, вяра и много
други полезни качества. Какво не е наред тогава? Защо повечето християни не живеят по този
начин?

Д-р Били Греъм казва, че според негови проучвания поне 90% от християните в САЩ
водят пораженски живот. Други хора, които имат възможност да наблюдават и оценяват
духовното състояние на Америка, правят подобни изявления.

Според закона на средните величини твърде възможно е и вие да сте сред тези 90%.
Може да сте ревностен вярващ. Редовно четете Библията, молите се, свидетелствате, активни
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сте в църквата. Въпреки това година след година водите битка, в която сте губещата страна.
Изкушенията идват. Вие им се съпротивявате вяло, поддавате се, след това се предавате и
накрая сте напълно сразени. В продължение на месеци тънете в блатото на отчаянието подобно
на г-н Християнин от книгата на Джон Бънян „Пътешественикът“. След това участвате в
духовна конференция и тя отново ви връща на върха за известно време. Подеми, падения,
победи, поражения! Скоро започвате да говорите като Павел: „Окаян аз човек! Кой ще ме избави
от това тяло на смъртта?“ (Римляни 7:24).

Като президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст имам удоволствието всяка година да
говоря пред хиляди студенти. След края на една моя лекция в университета Принстън
ревностен млад християнин дойде при мен и ми каза, че се притеснява от липсата на „плод“ от
свидетелстването си. „Чета Библията по един час всеки ден. Моля се и свидетелствам също
толкова време. Посещавам всички студентски християнски събирания. И въпреки всичко това
досега никой не е приел Христос след разговор с мен. Какво не е наред? Къде греша?“. Докато
разговарях с него, се опитах внимателно да открия корените на проблема му. Той беше
сериозен. Искаше да бъде угоден на Бога. Искрено желаеше приятелите му да познават неговия
Спасител и, ако се съди по поведението и християнската му дейност, беше примерен
християнин.

В Йоан 14:26 и 16:13 Исус ни обещава, че Светият Дух ще ни научи на всичко и ще ни
води в истината. Заедно разгледахме няколко много важни пасажа от Писанията, които
обясняват личността и служението на Духа. Казах му как чрез вяра може да бъде изпълван със
Светия Дух въз основа на заповедта на Бога (Ефесяни 5:18) и на Неговото обещание, че, ако
поискаме нещо според волята Му, Той чува и отговаря (1 Йоан 5:14,15). Когато той чрез вяра
изповяда пълнотата на Светия Дух, Бог му откри пътя към победата и неизразимата радост.

Младежът си тръгна с радостно и изпълнено с очакване сърце. Това беше началото на
непознаван дотогава от него плодоносен живот в Христос. Той знаеше, че с него се е случило
нещо. Беше станал нов човек – страхът, духовната слабост и пораженството си бяха отишли.
Вече имаше дързостта, силата и вярата да се доверява на Бога. С нетърпение очакваше да види
какво Бог ще направи чрез него.

„Господи, кой ще е първият, при когото ще ме отведеш?“ запита младият човек.

По-късно през същия ден Светият Дух го срещнал с негов колега, на когото бил
благовествал и преди, но без видим резултат. Но този път било по-различно. Бог бил подготвил
сърцето на другия студент и скоро двамата навели глави и помолили Христос да влезе в живота
му. На другия ден същото се повторило с друг студент, който откликнал на благовестването
сякаш бил притеглян от невидима ръка.

Това не е никак странно, защото Божието Слово казва: „Никой не може да дойде при
Мен, ако не го привлече Отец, който Ме е пратил…“ (Йоан 6:44). Ден след ден този студент от
Принстън печелеше свои колеги за Христос чрез силата на Светия Дух. В собствения му живот
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настъпи огромна промяна и се усещаше невероятната сила от Бога, Който го използваше по
изключителен начин. Накрая той стана проповедник.

Това се случва и с хилядите други търсещи съвет студенти от страната и навсякъде по
света.

Един млад пастор беше получил степен бакалавър и след това магистър по богословие
от една от най-добрите семинарии в САЩ, но свидетелстването му оставаше безуспешно. След
като научи как може чрез вяра да придобива силата на Светия Дух, той заживя с нова радост и
очаквания и това направи живота му победоносен и плодоносен.

По време на студентски семинар един стеснителен младеж изрази болката си за
неспасените, но беше изключително разстроен и потиснат поради страха си от хората. Когато
Божията сила, победа, любов и вяра го изпълниха, той доби такава радост и резултатност,
каквито никога не си бе представял. Страхът и пораженството отстъпиха пред смелостта,
победата и радостта.

Друг верен свидетел, който чу, повярва и прие, беше изпълнен със силата на Светия Дух
и откри, че благовестването вече не е задължение, а радост! По-късно той възкликна: „Чувствам
се така, сякаш съм освободен от затвора“.

Непознато, ново качество

Мога да посоча много други примери на хора, чийто безплоден и объркан живот е станал
плодоносен и победоносен, когато чрез вяра приемат пълнотата и силата на Светия Дух. Те
откриват, че следните обещания на Исус важат и за тях:

Елате сред Мен, и аз ще ви направя ловци на човеци (Матей 4:19).

В това се прославя Моят Отец – да принасяте много плод… (Йоан 15:8).

Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод, и
плодът ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви
даде. (Йоан 15:16).

А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да
вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят. (Евреи 11:6).

Много от последователите на Христос през вековете са били просто обикновени
християни. Около тях не е имало нищо забележително. Тогава, както става с Петър и останалите
апостоли, те биват изпълнени със Светия Дух и животът им се променя. Вече не са
„обикновени“. Превръщат се в Божии люде, чрез които действа Неговата сила. Победителите
заменят пораженията. Съмненията и страховете отстъпват място на увереността, радостта и
вярата. Те са тези, „които размириха света…“ (Деяния 17:6).
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В деня на Петдесятница Петър, който от страх три пъти се отрича от Исус, започва да
проповядва неустрашимо. Първо 3000, а след това и 5000 души наведнъж приемат Христос и
се присъединяват към църквата, след като чуват проповедите му. Апостолите водят непознат,
нов начин на живот, изпълнен със сила, който коренно преобразява порочната Римска империя
през първи век. Тяхната смелост става причина за мъченическата им смърт – освен Йоан, който
умира в заточение на остров Патмос.

Промяната в живота им започва на Петдесятница, когато събралите се там биват
изпълнени със Светия Дух. Същата тази сила на Светия Дух променя милиони други хора през
вековете и ги прави жизнерадостни и дейни християни.

Какво знаете за Светия Дух? Какво значи Той лично за вас?

Нека видим кой е Светия Дух.

Кой е Светия Дух?

Светият Дух е третата личност на Троицата: Отец, Син и Свети Дух. Той не е някаква
мъглявина, призрачна сянка, нито безлична сила. Той е напълно равен с Отца и Сина и
притежава всички атрибути на божеството. Светият Дух има неограничен разум (1 Коринтяни
2:11), воля (1 Коринтяни 12:11) и чувства (Римляни 15:30).

Световно признатият авторитет по съживленията д-р Едуин Ор описва Светия Дух като
„главнокомандващия на армията на Христос. Той е Господарят на жетвата, ненадминат в
съживленията, благовестването и мисионерството. Без Неговото съгласие плановете са
обречени на провал. Като християни ние сме длъжни да съгласуваме тактиката си с
Неговата стратегия, която цели съживяването на църквата и евангелизирането на целия
свят.“

Светият Дух се споменава за пръв път в Битие 1:2. Действията Му са видни из целия
Стар Завет, но за тях по-конкретно се говори при живота и служението на нашия Господ.
Накрая, след като Спасителят се възнася и застава отдясно на Отец, където е мястото на силата,
Той изпраща Светия Дух да бъде „утешителят“ или „помощникът“ (Йоан 14:26 и 15:2).
Гръцката дума за утешител или помощник е „paraclete“, което означава „призован заедно с“
християнина като негов приятел и спътник, както и като този, който дава живот, сила и енергия
на вярващия в Христос.

Светият Дух се нарича и:

● Божият Дух (1 Коринтяни 3:16)
● Христовият Дух (Римляни 8:9)
● Животворящият Дух (Римляни 8:2)
● Духът на истината (Йоан 16:13)
● Духът на благодатта (Евреи 10:29)
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● Духът на обещанието (Ефесяни 1:13)

Защо идва Светият Дух?

Той идва, за да свидетелства за Господ Исус Христос и да Го прославя (Йоан 16:13-14). Както
Исус идва, за да изяви и възхвали Отца, така и Светият Дух е изпратен, за да прослави и издигне
Сина.

Можем да направим логичния извод, че колкото повече позволяваме на Светия Дух да
направлява живота ни, толкова повече ще обичаме Господ Исус и ще Му служим и толкова
по-реално за нас ще бъде Неговото нежно и постоянно присъствие.

Когато сме изпълнени със Светия Дух, тогава сме изпълнени с Исус Христос. Когато
Господ Исус Христос ни изпълва, в нас и чрез нас се освобождава сила, далеч по-голяма от
нашата, която ни укрепява да служим и побеждаваме в живота.

Връзката на Светия Дух с християните

Според Йоан 1:12, Йоан 3:5,6 и 2 Коринтяни 5:17 християнин е този, който е приел Исус
Христос като свой Спасител и Господ.

В момента на духовното ни раждане Светият Дух:

▪ Ни съживява (Йоан 3:5,6);
▪ Идва да живее в нас (1 Коринтяни 3:16);
▪ Запечатва ни в Христос (Ефесяни 1:13; 4:30);
▪ Служи като залог на наследството, което един ден ще получим (2 Коринтяни

5:5);
▪ Кръщава ни в Христовото тяло (1 Коринтяни 12:13; Галатяни 3:27; Римляни

6:3,4);
▪ Изпълва ни със сила за служение (Деяния 1:8).

Тези действия на Светия Дух касаят мястото, което заемаме в Христовото тяло, и могат
да бъдат или  да не бъдат съпътствани от емоционално преживяване.

Тези истини разкриват удивителния факт, че сме едно с Христос: „…и вие в Мен, и аз във
вас“ (Йоан 14:20). Заменяме своята слабост срещу Неговата сила, своята греховна същност
срещу Неговата святост и победа.

В резултат от тази връзка с Христос всеки от нас може да свидетелства със сила и да
държи надмощие над греха. Този потенциал – животът на Христос в нас – се освобождава чрез
вяра, когато поставяме живота си под ръководството на Господ Исус Христос и на Светия Дух.
Тъй като служението на Светия Дух е да прославя Христос, Исус Христос получава
неограничената възможност да работи в нас и чрез нас, за да върши Своята съвършена воля.
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Всеки от нас трябва да бъде изпълнен със Светия Дух, за да бъде добър свидетел за
Христос:

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).

Всички библейски пасажи относно изпълването със Светия Дух, независимо дали се
намират в Стария или в Новия Завет, говорят за сила, свързана със свидетелстването и
служението.

Начинът, по който приемаме изпълването с Духа, е различен – от тихата увереност в
притежаваната сила и осъзнаването на нарасналата вяра в Христос и в обещанията на Словото
Му до силно емоционално преживяване.

Първото послание до Коринтяните, глава 12, ни учи, че всички сме части на Христовото
тяло. Както различните части на човешкото тяло имат различни функции, така и различните
членове на Христовото тяло имат различни длъжности в Неговото царство. Не бива да
подценяваме чуждите дарби, нито да се стремим да наподобяваме дарбите на Светия Дух или
преживяваното от другиго при изпълването с Духа. Трябва да оставим разпределянето на
дарбите, както и начина им на проявяване в ръцете на Светия Дух.

По-нататък, в 1 Коринтяни 13, се посочва, че от тези дарби няма да има никаква полза,
ако не ги използваме, водени от любовта.

От Ефесяни 5:17-20 получаваме следния съвет:

Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.
И не се опивайте с вино…, а се изпълвайте с Духа; като си говорите с
псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си
Господа; като винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в името на
нашия Господ Исус Христос.

Апостол Павел казва, че изпълненият с Духа християнин ще знае каква е Божията воля и
ще създава впечатление, че е духовно опиянен, поради радостта, жизнеността, смелостта и
дързостта, които ще проявява. Освен това този пасаж показва, че изпълненият с Духа
християнин слави Бога за всичко и благодари за всичко. Той осъзнава, че дължи всичко, което е
и което има, на Божията милост  - нещо, което той не би могъл да разбере, докато е плътски.

През вековете след Петдесятница до ден днешен Божиите дела се вършат от хора,
изпълнени със Светия Дух, хора като Петър, Павел и всички апостоли.

Съвремието ни познава хора като Джон Уесли, Джонатан Едуърдс, Дуайт Муди, Чарлз
Фини, Чарлз Спърджън, Г. Кембъл Морган, Р. А. Тори, Били Греъм и много други християнски
водачи, които са били изпълнени със Светия Дух и са довели до неимоверното разрастване на
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Христовото царство. Изпълването с Духа не е привилегия само за християнските водачи. То е за
всеки, който отговаря на Божиите условия.

Ето какво казват някои от тези Божии люде относно важността всеки християнин да бъде
изпълнен с Духа:

Хората трябва от все сърце да копнеят да бъдат изпълнени с Духа на Бога. Без да
бъдат изпълнени с Духа, никой християнин или никоя християнска общност не могат да
живеят или работят по Божията воля. Андрю Мъри

Християните са също толкова виновни, когато не са изпълнени с Духа, колкото са
грешните, когато не се покаят. Тяхната вина е дори по-голяма, защото имат повече знания.
Чарлз Г. Фини

Изпълненият с Духа живот, който позволява на Неговата пълнота да тече
непрестанно, е единственият начин на живот, угоден на Бога. Норман Б. Харисън

Голямата цел на изпълването със Светия Дух е силата да служим. Най-добрите и
полезни на Бога християни, които са ми известни, са хора, чийто живот свидетелства за
проникновено изпълване със Светия Дух. Дж. Едуин Ор

Не вярвам, че е възможно някой християнин да води плодоносен живот или да служи
ефективно, ако не бъде изпълнен със Светия Дух. Това е единственият източник на сила от
Бога. Хенриета К. Миърс

Четете биографии на Божии хора и ще откриете, че всеки от тях е търсил и получил
даром сила от свише. Проповедта, изнесена с помазанието на Духа, струва колкото хиляди
други, плод на плътски усилия. д-р Осуалд Дж. Смит

Бих искал отново ясно да подчертая, че Светият Дух вече живее във всеки вярващ и
специалната сила, която произтича от изпълването с Него, не е запазена само за християнските
водачи. Всеки християнин има не само правото да бъде изпълнен със Светия Дух, но и поръката
да стори това (Ефесяни 5:18). Следователно, ако не бъде изпълнен, той не се покорява на
Божията заповед и съгрешава. Нещо повече. Щом в Словото Си Бог ни заповядва да бъдем
изпълнени с Духа, ние можем да сме сигурни, че Той притежава силата да ни изпълни в
момента, в който Го помолим да направи това.

Изхождайки от обещанията на Божието Слово и от личните си наблюдения и опит, мога
да ви уверя, че желанието на Исус да ни даде Своята любов и прошка, Своята сила за служене и
победа над греха е много по-голямо от нашата готовност да ги приемем. Нетърпението на Исус
да ни изпълни със Светия Дух е по-голямо, отколкото нашето – да бъдем изпълнени.

Тогава защо толкова много християни живеят като пораженци? Защо ефективните
свидетели за Христос са толкова малко? Защо толкова малко са хората, изпълнени със Светия
Дух?
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Какво представлява изпълненият с Духа живот

Изпълненият с Духа живот е живот, изпълнен с Христос. Изпълненият с Духа християнин
счита себе си мъртъв към греха и жив към Бога в Исус Христос (Римляни 6:11). Онзи, на
Когото е дадена „всяка власт на небето и на земята“ (Матей 28:18) и в Когото „обитава
телесно всичката пълнота на Божественото“ (Колосяни 2:9), упражнява тази власт чрез
изпълнения с Духа вярващ. Онзи, Който е дошъл да потърси и спаси погиналото, започва да ги
търси чрез този християнин. Той го насочва към духовно мъртвите и нуждаещите се. Започва да
използва устата на християнина, за да говори за Своята любов. Неговото голямо и милостиво
сърце прозира в живота на изпълнения с Духа християнин.

Християнинът буквално заменя своя живот, духовната си обезсиленост, пораженството
и безплодието си със силата и победата на Исус Христос. Великият мисионер и държавник Х.
Тейлър нарича това „заменения живот“.

Когато Светият Дух ни изпълва, ние сме изпълвани от Христос. За нас Исус вече не е
Онзи, който ни помага да изпълняваме християнските си задължения. Той е Този, който работи
чрез нас. Христос не желае да работим за Него. Той иска да Му позволим да върши Своята
работа в нас и чрез нас. Това е славното състояние, за което апостол Павел говори в Галатяни
2:20, когато казва: „Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен.“
Тялото ни става Христово и Той може да го използва, както намери за добре. Умът ни става
Негов и Той може да изразява Своите мисли чрез него. Волята ни се ръководи от Неговата воля.
Личността, времето и способностите ни са изцяло Негови.

Апостол Павел продължава: „…и животът, който сега живея в плътта, го живея с
вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе си заради мен.“ Вяра в кого? Вяра в
Божия Син, в Този, Който ни обича и предаде Себе Си заради нас, в Този, на Когото е дадена
„всяка власт на небето и земята“.

Размислете над това! Разбирате ли какво означава то?

Ако покорим волята си на Божия Свят Дух и повярваме, че Исус Христос действително
и непрестанно присъства в живота ни, нас ни очаква истинско приключение. Господ Исус
Христос ще започне да привлича стотици и хиляди хора към Себе Си чрез нашия покорен Нему
и изпълнен с Духа живот.

Защо толкова малко християни са изпълнени с Духа?
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В основата на проблема стои волята. Човекът може да избира свободно. Когато Бог ни е създал,
Той ни е дал разум и свободна воля.

Бог би нарушил собствените Си духовни принципи, ако ни принуди да изпълняваме
заповедите Му. В Римляни 10:9 Павел казва, че, ако изповядаме с устата си, че Исус е Господ, и
повярваме в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасим. Трябва да „се покаем“,
което означава да се откажем да определяме собствения си път и да последваме Бога, преди да
можем да се наречем дете на Бога. В момента на нашето обръщане към Бога волята ни се
покорява на Неговата. Често след това обаче сърцето ни изоставя своята „първа любов“ към
Исус. Радостта и пламът, които съпътстват духовното раждане, си отиват и много християни
спират да ходят в светлината, както е и Той в „светлината“ (1 Йоан 1:7). Вече не се стремят да
следват Божията воля, а поради различни причини решават да следват собствените си пътища.
Решават да следват собствените си планове и цели. Като си мислят, че са свободни, те стават
роби на греха и накрая се присъединяват към Павел, когато казва:

Защото доброто, което желая, не върша; а злото, което не желая, него върша. Но ако
върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен… Окаян аз
човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? (Римляни 7:19,20,24)

Никой не е в по-окаяно положение от християнина без общение с Христос.

В това духовно състояние ние не изпитваме радостта от християнския си живот, не
желаем да свидетелстваме за Христос и не ни е много грижа за хората, които отчаяно се
нуждаят от любовта и прошката на нашия Спасител.

Какво може да накара някого, изпитал любовта и прошката, които само Христос може да
даде, и познаващ радостта от Неговото присъствие, да отхвърли Божията воля? Защо
християнинът би жертвал силата на изпълнения с Духа живот, за да следва собствените си
пътища?

Да разгледаме някои от причините за всичко това.

Липса на знание

Много християни не знаят, че в Божието Слово се съдържат славни истини за отношенията,
които можем да имаме с Господ Исус Христос, Бог Отец и Светия Дух. Липсата на информация
пречи на мнозина да приемат пълнотата на Светия Дух. Размислете: всеки християнин е Божие
дете (Йоан 1:12). Греховете му са опростени и той може да бъде постоянно очистван от тях (1
Йоан 1:7) и да поддържа общението си с Христос. Бог Отец, Син и Свети Дух буквално живеят
в сърцето на всеки християнин в очакване да укрепват всяко Божие дете и да го водят към
пълна духовна зрялост.

Освен това много християни не осъзнават, че вярата трябва да има обект. Вярата ни се
основава на Божиите атрибути.

19



▪ Бог е суверен и вечен. Библията Го описва като „първият и последният“. Той няма
начало, нито ще има край. Неограничен от време и пространство, Той не дължи
никому съществуванието Си (Еремия 32:17; Откровение 1:8,4:11; Исайя
40:25,26; Римляни 9:14-21; Ефесяни 1:11).

▪ Бог е свят. Само Той е напълно чист и не познава греха. Понеже Божията святост
не търпи грях, между Него и човека съществува голяма пропаст, която се
преодолява единствено чрез Сина Му Исус Христос (1 Царе 2:2; Исайя 6:1-3;
Откровение 4:8).

▪ Бог е любов. Кръстът, на който Исус умира заради нашите грехове, е съвършеният
израз на любовта (1 Йоан 4:8-10,16).

▪ Бог е верен. Истината е неотделима черта от характера Му. Прямотата и
съответствието между думи и дела са вътрешно присъщи на Бога. На Него Му е
невъзможно да лъже или да подвежда (Йов 34:10-12; Псалм 117:2).

▪ Бог е всемогъщ. Той е създал всичко и поддържа съществуването на всичко. Като
наш Създател Той е дълбоко свързан с живота на всеки от нас (Еремия 32:17-19;
Йоан 1:1-4).

▪ Бог е всезнаещ. Нищо не може да убегне от вниманието Му, нито да Го свари
неподготвен (Псалм 147:5; 1 Йоан 3:20).
Насърчавам ви да изучавате Божиите атрибути, разкрити в Словото Му. Това,
което мислим, казваме и правим като християни, се влияе от представата ни за
Бога. Ние сме направени по Негов образ и подобие и Той желае да Го познаваме.
Колкото повече Го познаваме и колкото по-всеотдайно Го търсим, толкова повече
ще се уподобяваме на Него чрез нашия чудесен Спасител и Господ Исус Христос.

Гордост

Гордостта пречи на много християни да бъдат изпълнени със Светия Дух. Гордостта е грехът на
Сатаната (Исайя 14:12-14). Гордостта е първият грях и на човека, понеже Адам и Ева се
опитват да бъдат нещо, което не са. Гордостта стои най-често в основата на самоналоженото от
човека отчуждаване от Бога. Християнинът, който гледа преди всичко на себе си, не може да
има близко общение с Бога, защото „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава
благодат“ (1 Петър 5:5).

Страх

Страхът от хората пречи на много християни да бъдат изпълнени със Светия Дух. В Притчи
29:25 се казва: „Страхът от човека туря примка“. Една от най-големите трагедии на нашето
съвремие е фактът, че много християни се съобразяват с нормите и поведението на светското
общество. Страхуват се да бъдат различни, като се срамуват да свидетелстват за Този, „който ни
възлюби и предаде Себе Си заради нас“.

В 1 Петър 2:9 се казва:
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Но вие сте избран род, царско свещенство, свята нация, народ, който Бог придоби, за
да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята
чудна светлина.

Запомнете:

Господ има благоволение в ония, които Му се боят, в ония, които уповават на Неговата
милост (Псалм 147:11)

Исус казва:

…ако се срамува някой от Мен и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от
него… (Лука 9:26).

Таен грях

Неизповяданият грях е пречка за много християни да бъдат изпълнени със Светия Дух. Навярно
Бог ви напомня за изречена лъжа, която е накърнила нечия репутация, за откраднати стоки или
невърнати пари, за нечиста сделка, за преписване на изпит или за нещо друго, което иска да
изповядате пред Него. Той може да ви кара да покриете щетите на хората, срещу които сте
прегрешили (Матей 5:23,24). Ако е така, последвайте напътствията Му.

Можем да скрием тези неща от приятелите си и от другите, но не можем да ги укрием от
Бога. „Не ще ли Бог да издири това, защото Той знае тайните на сърцето“. (Псалм 44:21). Но
ако изповядваме тези грехове пред Бога, когато Той ни посочи нуждата от това, Той ще ни
прости и очисти от неправдата (1 Йоан 1:9).

Приемане на ценностите на света

Любовта към материалните неща и желанието да следваме пътищата на светското общество
възпират мнозина да бъдат изпълвани с Духа.

Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на
Отца не е в света. Защото всичко, което е в света – похотта на плътта,
похотта на очите и гордостта на живота – не е от Отца, а е от света. И
светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва
вовеки. (1 Йоан 2:15-17).

Човек живее кратко и след това напуска земната сцена. Като християни ние трябва
постоянно и внимателно да преценяваме за какво използваме времето, способностите и
съкровищата си, за да можем да постигнем повече за Христовото дело.

Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а
ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не
можете да служите на Бога и на мамона… Но първо търсете Божието
царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. (Матей 6:24,33).
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Липса на вяра в Бога

Това пречи на много християни да предадат волята си изцяло на Бога и да бъдат изпълнени със
Светия Дух. Мнозина таят в себе си граничещ със суеверие страх, че, ако се поставят изцяло
под Божията воля, ще им се случи нещо лошо, за да изпита вярата им. Едни се боят да не
загубят любим човек. Други се притесняват, че Бог може насила да ги изпрати в затънтен край
на света като мисионери при дивашко племе.

Спомням си един студент, който таеше подобни страхове. Той се страхуваше, че Бог ще
промени плановете му. Докато заедно обсъждахме проблема, аз му напомних, че Бог го обича
толкова много, че е жертвал единствения Си син да умре заради неговите грехове. Говорихме си
за Спасителя, който го обича толкова много, че с радост е отдал живота Си на кръста и е пролял
кръвта Си заради него. След това го попитах: „Можеш ли да се довериш на такъв Бог?“

Той ми отговори: „Никога не съм разсъждавал така. Мога да Му се доверя и ще го
направя.“

В крайна сметка този млад човек завърши семинария и стана служител на ССС. Сега е
един от най-плодоносните и победоносни християни, които познавам.

Можете да поверите на Бога своя живот, приятелите си, парите си, бъдещето си,
абсолютно всичко! Той е не само любящ баща, но и любовта Му е много по-мъдра от любовта
на всеки земен баща и много по-нежна от любовта на всяка земна майка. Затова не се
страхувайте всеки ден, всеки миг да поверявате живота си в ръцете на Бога и Той ще ви
изпълни със Светия Дух.

Имам двама сина, които силно обичам. Представете си, че когато бяха малки, те бяха
дошли при мен и бяха казали: „Татко, обичаме те и се чудехме как можем да ти покажем
любовта си. Решихме, че ще сторим всичко, каквото поискаш от нас.“

Как щях да отвърна на това? Щях ли да кажа: „Момчета, само това чаках. Сега ми
паднахте в ръцете – ще ви заключа в стаите ви, ще ви лиша от любимите ви играчки и ще ви
принудя да правите най-омразните ви неща. Светът в нашия град ще ви се види черен.“

Разбира се, че нямаше да постъпя така!

Щях да им отвърна с още по-гореща обич. По същия начин и нашият небесен Отец е
готов да благослови и обогати живота ни в момента, в който Му предадем волята си и всичко,
което имаме.

Тези и много други пораженски прояви пречат на християните да изпитат радостта на
изпълнения с Духа живот.

Нека ви задам един въпрос. В живота ви има ли нещо от следния списък?

▪ Преувеличено чувство за лична значимост
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▪ Склонност да търсите одобрението на хората
▪ Гняв и нетърпеливост
▪ Своеволие, упорство, невъзприемчивост
▪ Склонност към компромиси
▪ Завист
▪ Похот, несвети действия
▪ Безчестие
▪ Неверие
▪ Егоизъм
▪ Неестествена склонност към парите, хубавите дрехи, колите, къщите или земята

Вероятно се чудите: Трябва ли да съм надвил всичките си слабости и разочарования, преди да
бъда изпълнен с Духа?

Категорично не!

Както Исус Христос е единственият, който може да опрости греховете ни, така и Светият Дух е
единственият, който може да ни даде сила и победа над всички наши поражения и слабости.

Как да бъдем изпълнени с духа?

Първо, трябва да разбираме, че както хората изживяват различно приемането на Христос като
Спасител, така и изпълването със Светия Дух се съпровожда от различни преживявания. Някои
приемат Христос по време на евангелизационна кампания, а други – в уединението на своя дом,
както това стана при мен. Всеки от нас е новороден и животът ни е променен от силата на
Христос. Разбира се има и много други начини, по които искрените хора се срещат със
Спасителя и стават „ново създание в Христос“. Също така начините да бъдем изпълнени с Духа
са различни.

Да бъдем изпълнени с Духа не означава, че получаваме повече от Него, а че Му даваме
повече от себе си. Като поставяме живота си под ръководството на Светия Дух и сме изпълнени
с Неговото присъствие и сила, Той разполага с по-голяма свобода да работи в нас и чрез нашия
живот, като ни прави по-способни да хвалим и издигаме Христос.

Бог е твърде велик, за да може да се вмести в човешки калъп. Но има духовни принципи,
които са ненарушими. Тъй като Светият Дух живее във всеки християнин, вече не е необходимо
да чакаме „в Ерусалим“, както Исус заръчва на учениците Си, а само да се подготвим да
приемем Неговата сила. Светият Дух ни изпълва със силата си, когато все повече и повече се
поставяме под Неговия контрол.

Възможно е Светият Дух да ни изпълни по време на усамотена молитва. Също така
възможно е това да стане, докато се разхождаме по оживена улица, ако искрено желаем да
предадем волята си на Христос. Такъв е опитът на Дуайт Муди. Възможно е дори да сме
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изпълнени с Духа и да знаем, че нещо чудесно се е случило, но същевременно да не разбираме
какво точно е то.

Искате ли да бъдете изпълнени със Светия Дух? Какви са мотивите за това?
Емоционално преживяване ли преследвате или искрено желаете да служите на Господ Исус
Христос с нараснала сила и повишена ефективност? Копнеете ли от все сърце да помагате на
другите да открият  Христос?

Не твърдя, че стъпките, които предлагам, са единственият начин да бъдете изпълнени
със Светия Дух. Но ви ги предлагам, защото следват библейските принципи и защото от опит
знам, че помагат.

Насърчавам ви да ги обмислите, като се молите.

1. Разберете, че ни е заповядано да бъдем изпълнени с Духа.

И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа.
(Ефесяни 5:18).

Това е Божия препоръка. Мислите ли, че Той би ни помолил да правим нещо, което не е по
силите ви?

2. Знайте, че, когато бъдем изпълнени, ние получаваме сила да служим.

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).

Ако нямате желание да свидетелствате за Исус Христос или във вашето свидетелство
няма сила, можете да сте сигурни, че не сте изпълнени със Светия Дух. Той идва, за да можем
ние и апостолите да получим сила. Защо ни е нужна сила? За да бъдем Христови представители
чрез своя свят живот и чрез своето вярно и плодоносно свидетелстване там, където сме, и – чрез
молитвите и финансовата си помощ – до най-отдалечената точка на земята. Можете ли честно
да кажете, че това са подбудите ви да бъдете изпълнени с Духа?

3. Копнейте да бъдете изпълнени със Светия Дух.

Това означава силно да желаем обновяващата пълнота и сила на Светия Дух. Йоан отбелязва:

А в последния ден, великия на празника, Исус застана и извика, като каза: 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. А това каза за Духа, който
вярващите в Него щяха да приемат; защото (Светият) Дух още не беше даден, понеже
Исус още не се беше прославил. (Йоан 7:37-39).

Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. (Матей
5:6).
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4. Напълно се покорете пред господството на Христос и Божията воля.

Когато сме готови да приемем милостивата покана на нашия благословен Спасител „ако някой е
жаден, да дойде при Мен и да пие“, тогава сме готови да покорим волята си на Бога. Тази
четвърта стъпка изисква от нас да поставим Божията воля напълно и безрезервно над нашата.
Идва момент, когато радостно приемаме и изпълняваме волята Му, защото знаем, че Бог е верен
и ни обича и че Неговата воля е най-доброто за нас.

До този момент Светият Дух е бил само „гост“ в живота ни, защото Той е влязъл и
заживял в нас още когато сме станали християни. Но понякога ние Го затваряме в някоя малка
стаичка, докато сами използваме останалата част от къщата за собствено удоволствие.

Сега искаме Той да бъде повече от гост. Всъщност желанието ни е да прехвърлим
живота си на Неговото име и да Му предоставим ключовете от всички стаи. Каним Го в
библиотеката на ума си, в трапезарията на желанията си, в антрето на взаимоотношенията си и
в стаята за почивка на социалния си живот. Каним Го в скритите кътчета, където преди сме
вършили тайни и непристойни неща. Всичко това е минало. Сега искаме Той да бъде наш
господар и Господ.

Призивът от Римляни 12:1,2 е недвусмислен за нас и ние желаем да представим тялото
си за „жертва жива, свята, благоугодна на Бога“, което е нашето духовно служение. Вече не
желаем да се съобразяваме с този свят, а да се променяме чрез обновяването на ума си. Тогава
ще „познаем от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и
съвършено“.

Сега вече знаем, че тялото ни е храм на Светия Дух, който живее в нас. Вече не сме свои
си, защото „с цена сме били купени“ с ценната кръв на Господ Исус. Затова сега искаме да
прославим Бога в своето тяло и в своя дух (1 Коринтяни 6:19,20).

Сега от все сърце желаем да поставим Божието царство на първо място в живота си
(Матей 6:33).

Сега търсим:

…това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога … защото умряхте
и животът ви е скрит с Христос в Бога. (Колосяни 3:1,3).

Вече можем с неизразима радост да се присъединим към думите на Павел:

Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и
животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия син, който
ме възлюби и предаде Себе Си заради мен. (Галатяни 2:20).
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Заменили сме своя живот с Христовия. Ако можете искрено да кажете тези неща, това
означава, че сте готови за петата стъпка. Но преди да я разгледаме, искам да ви обърна
внимание на нашия Спасител в Йоан 15:18,20:

Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас Мен е намразил. Помнете думата,
която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мен гониха, и вас ще
гонят.

Изпълненият с Духа живот не
винаги е лесен, въпреки че в него има
много радост, силни преживявания и
вълнения, които не могат да бъдат
изпитани по друг начин.

Независимо дали сме християни
или не, в този живот винаги ще имаме
проблеми. Християнин или не, един ден ще умрем. Ако ще бъда християнин, искам всичко, което
Бог има за мен, и искам да бъда всичко, каквото Той желае да бъда. Ако така или иначе ще
страдам и умра един ден защо да не бъде за най-възвишеното и най-доброто от всичко - за
Господ Исус Христос и Неговото благовестие!

Преди да преминем нататък, нека ви задам един въпрос. Някога чували ли сте за Божий светец,
който е пострадал за каузата на Христос и след това е съжалявал за това? Аз не съм! Чувал
съм само думи на хваление, преклонение и благодарност към Бога за честта да служат на
Христос въпреки трудността на задачата. От друга страна, чувал съм мнозина, които са приели
Христос на по-късна възраст, да казват, че съжаляват, че са чакали толкова дълго. Не развивайте
комплекс на мъченици, но и не очаквайте „цветя и рози“.

Преди да продължим, нека да направим кратък преглед на стъпките, които обсъдихме
във връзка с подготовката ни да бъдем изпълнени със Светия Дух:

1. Разберете, че ни е заповядано да бъдем изпълнени с Духа.
2. Знайте, че, когато бъдем изпълнени, ние получаваме сила да служим.
3. Копнейте да бъдете изпълнени със Светия Дух.
4. Напълно се покорете пред господството на Христос и Божията воля.

Ако някоя от тези стъпки ви притеснява, отново внимателно прочетете материала и се
молете. Изучавайте всеки посочен в съответната стъпка стих от Библията. Помолете Бога да ви
подготви за следващата стъпка от приемането на Светия Дух.

5. Приемете пълнотата на Светия Дух с вяра.
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Ако сме християни, Бог Отец, Син и Свети Дух вече живеят в нас. Разполагаме с голяма
духовна сила и средства. За да бъдем изпълнени с Духа, трябва да Му се доверим да ни
направлява, ръководи и укрепва според Неговата заповед и обещание.

В Ефесяни 5:18 ни е заповядано:

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

А в 1 Йоан 5:14,15 ни е обещано:

И увереността, която имате 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.

Знаем, че Божията воля е да бъдем изпълнени с Неговия Дух. Ето защо, ако помолим
Светия Дух да ни изпълни, можем да сме сигурни, че на молитвата ни е отговорено, понеже
така твърди Божието Слово.

Както спасението ни, така и изпъването с Духа е дар от Бога – не ги заслужаваме, нито
можем да ги заслужим. И двете се получават при пълното отдаване на волята от наша страна,
вследствие вярата ни, когато сме изповядали греховете си и сме изпълнили другите условия,
разгледани в Урок 4 от тази „Стъпка“.

6. Очаквайте да бъдете изпълнени.

Никъде в Библията не се споменава, че трябва да се молим за изпълване със Светия Дух.
Изпълвани сме чрез вяра така, както приемаме Христос чрез вяра. Павел пише:

А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да
вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят. (Евреи 11:6).

Вярвате ли, че Бог желае да бъдем изпълнени със Светия Дух?

Вярвате ли, че Бог има силата да ни изпълни със Светия Дух?

В Матей 9:28,29 Исус се обръща към слепците с въпроса: „Вярвате ли, че мога да сторя
това?“ Те Му отговарят: „Да, Господи“. Тогава Той докосва очите им и казва: „Нека ви бъде
според вярата ви“.
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Усамотете се някъде и отново прочетете библейските стихове,
посочени в предходните параграфи. Не е нужно да чакате Светия Дух да
дойде. Ако сте християнин, Той вече живее във вас и очаква да Му
позволите да ви изпълни. Помнете: „Нека ви бъде според вярата ви“ и
„Той възнаграждава тези, които Го търсят.“

Тъй като обектът на нашата вяра е Бог и Неговото Слово, предлагам ви да
Го помолите да ви изпълни и след това да изразите вярата си в Божията
заповед и обещание, като изповядате пълнотата на Неговия Дух. Без да Го
убеждавате или умолявате, кажете:

Скъпи Отче, нуждая се от Теб. Жадувам за по-близки отношения
с Теб. Признавам, че досега сам определях 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 поверявам ръководството на
живота си на Господ Исус.

С вяра Те моля да ме изпълниш със Светия Дух така, както си заповядал. Ти Си обещал
да ме изпълниш, ако искам според Твоята воля. Моля Те за това в  името на Исус Христос.

В знак на вярата си аз Ти благодаря, че ме изпълваш със Светия Си Дух и че поемаш
ръководството на живота ми в Свои ръце. Амин.

Искрено ли предадохте живота си в ръцете на Христос и покорихте своята воля на
Неговата?

Вярвате ли, че сега сте изпълнени със Духа? Ако е така, благодарете Му за това.
Благодарете Му за постоянното Му присъствие в живота ви и за силата. С вяра Му благодарете
за победата над пораженството и за успеха в свидетелстването. Хвалете Бога и Му благодарете
непрестанно (Ефесяни 5:20; 1 Солунци 5:18).

Как да различим кога сме изпълнени със Светия Дух

Има два много добри начина да разберем кога сме изпълнени със Светия Дух:

1. Чрез обещанията на Божието Слово
2. Чрез личния си опит.

Ако с вяра сме се покорили на Бога и сме поставили Неговата воля над своята, следвайки
описаните тук стъпки, ако сме Го помолили да ни изпълни, Той ни е изпълнил.
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Според Ефесяни 5:18 да бъдем изпълнени с Духа Неговата воля ли е? А можем и да
вярваме, че Той ни е чул (1 Йоан 5:14,15)? Тогава можем ли да сме сигурни, че сме получили
това, което сме поискали, без значение какво казват чувствата ни?

Божието Слово ни уверява, че можем да сме сигурни в това. Въз основа на Неговото
Слово можем да сме сигурни, че сме изпълнени, ако сме изпълнили споменатите в Словото Му
условия.

Ами чувствата? Може да почувствате нещо, а може и да не почувствате нищо в момента,
когато коленичите и се молите да бъдете изпълнени с Духа.

От многото си разговори със студенти и възрастни съм стигнал до извода, че повечето
изпитват тиха увереност, че са изпълнени, придружена от очакване, че Бог ще ги използва по
нов начин, за да спечелят други за Христос. В сърцата на хората, изпълнени със Светия Дух,
се заражда по-голямо доверие в Бога и в Неговото слово. Резултатите? Повече вяра, сила,
смелост и ефективност в свидетелството.

Какви резултати можем да очакваме от изпълването със Светия Дух

Идва ред на истинското доказателство дали сме изпълнени със Светия Дух. Откриваме ли в
себе си по-голяма любов към Христос? Боли ли ни повече за хората, които не познават Неговата
любов и прошка? Свидетелстваме ли с по-голяма вяра, смелост, свобода и сила? Ако е така, ние
сме изпълнени с Духа. Исус Христос започва да проявява Своя живот и любов в нас и чрез нас.

Помнете, че Исус е обещал да получим сила, когато Светият Дух дойде върху нас. След
като получим тази сила, ние естествено ще желаем да бъдем Негови свидетели, където и да
отидем (Деяния 1:8).

Изключително вярно е, че любовта ни към Христос, към ближните ни и към Божието
Слово ще расте. В Римляни 5:5 Павел казва: „Божията любов е изляна в сърцата ни чрез
Светия Дух, който ни е даден.“ Плодът на Духа – любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милост, вярност, кротост, себеобуздаване (Галатяни 5:22,23) – ще става все по-явен в живота
ни.

Има разлика между плода на Духа и дарбите на Духа.

Чрез изпълването със Светия Дух ние получаваме сила и смелост да свидетелстваме за
Христос. Повечето християнски водачи са съгласни с д-р Р. А. Тори, който казва:

Изучавал съм Библията редица пъти, за да проверя този въпрос, и без никакъв страх от
оборване твърдя, че няма нито един пасаж в Стария и Новия Завет, в който изпълването със
Светия Дух да не е свързано със свидетелство за служене.

Когато християнинът пребъдва в Христос, като живее в пълнотата на Духа, той развива в
себе си плода да Духа и става все по-зрял духовно.
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Назряването на плода на Духа е процес, който продължава цял живот и по време на
който характерът на Исус се формира във всеки християнин. Някои християни проявяват плода
на Духа по-явно от други, защото приемат Неговата намеса в живота им с по-голямо покорство.

Колкото повече осъзнаваме, че сме мъртви към греха и посвещаваме живота си на
Господ Христос и на Неговия живот в нас и колкото повече Му позволяваме да живее Своя
живот чрез нас със силата на Светия Дух, толкова по-видим ще е плодът на Духа.

Развитието и назряването на плода на Духа е дълъг процес, а дарбите на Светия Дух се
дават в момента, в който човек стане християнин. Всеки изпълнен с Духа вярващ получава сила
да свидетелства, но според 1 Коринтяни 12 не всички християни получават едни и същи дарби.
Някои са призовани да бъдат апостоли, други – пророци, трети – евангелизатори, пастори или
учители (Ефесяни 4:11). Но трябва да оставим Господ да ни води към мястото на служене,
което е приготвил за нас.

Не подражавайте на служението на другиго. Бъдете търпеливи! Не решавайте сами
какво трябва да правите в живота си или къде трябва да служите на Христос. Той ще живее във
вас и чрез вас, когато редовно изучавате Словото Му и останете покорни и податливи на
водителството на Светия Дух. Чрез Божието Слово, насоките на Светия Дух и мъдрите съвети
на зрели християни вие ще откриете каква е Божията воля за вас.

Имали повече от едно изпълване със Светия Дух

Да, ако сме покорни на Христос, можем да бъдем нееднократно изпълвани с Духа. Трябва да
бъдем изпълвани за всяка нова възможност да служим като християни. Поръката да бъдем
изпълвани с Духа постоянно и непрекъснато, да бъдем изпълвани като начин на живот.

Как можем да продължим да бъдем изпълвани със Светия Дух

Християнинът е изцяло и напълно зависим от Светия Дух за духовната си победа и сила.
Затова колкото по-покорни сме на Христос, толкова по-голяма свобода ще има Светият Дух да
работи чрез нашия живот, като води други при Господа и ни помага да съзряваме духовно в
Христос.

Нека ви дам няколко практични съвета. Те ще ви помогнат постоянно да живеете в
пълнотата на Духа.

1. Мислете върху тези велики истини:

Исус Христос буквално живее в нас. Ние сме мъртви за своето его и за греха, както и за
всички лични и егоистични желания. Ние сме живи за Бога чрез Исус Христос (Римляни
6:11). Заменили сме своя живот с всичките му грехове, разочарования и неудачи с победния
живот в Христос, в когото „обитава телесно всичката пълнота на Божеството и вие също
имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт“ (Колосяни 2:9,10).
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Само си представете! Този, който живее в сърцето ни, е същият, който притежава всяка
власт на небето и на земята! Ето защо Павел казва: „Всичко мога чрез Онзи, Който ме
укрепва“ (Филипяни 4:13).

Погребали сме „стария Адам“. Заковали сме капака на ковчега и сме го затрупали с
няколко метра пръст. Исус Христос не ни помага да живеем християнски живот със старата
ни грешна природа. Той използва тялото ни като Свой храм, ума ни, за да мисли Своите
мисли, сърцето ни, за да изразява Своята любов и милост, и устата ни, за да говори Своите
истини.

Неговата воля става наша воля. В началото може да се наложи отново и отново да си
припомняме и утвърждаваме факта, че тази промяна се е състояла. Може да се наложи да
променим целия си начин на мислене и молене. Не си мислете: „Какво мога да сторя за
Христос?“ и не се молете: „Боже, използвай ме за това или онова.“ Молете се така: „Боже,
аз съм Твой – изцяло, напълно и безрезервно. Използвай ме така, както намериш за добре.
Изпрати ме, където пожелаеш, защото аз съм мъртъв и моятживот е скрит в Христос в
Бога.“

Пребъдвайте в Христос (1 Йоан 2:6). Какво означава да пребъдваме? Исус Казва: „Ако
пазите Моите заповеди, ще стоите в любовта Ми.“ (Йоан 15:10).

Да пребъдваме означава да пазим заповедите Му. А да пазим заповедите Му означава да
се покоряваме. Да пребъдваме означава да живеем без усилие. Колко бавно проумяваме тази
простичка истина: пръчката не се опитва да ражда плод, нито електрическата крушка се
опитва да свети. Не е необходимо да се опитват. Те просто черпят сила от неизчерпаеми
източници на живот и енергия. В същото време едва се докосват до една нищожна част от
запасите.

Християнинът има безкрайно по-големи източници. Този, който е създал растителния
живот и електрическата енергия, живее в нас. Защо трябва да се опитваме? Само защото не
пребъдваме. Най-истинската проверка за християнския живот е тази: Аз опитвам ли се да
пребъдвам? Ако продължавам да се опитвам, аз още не съм проводник, по който Неговият
живот може да тече.

Размислете върху следните пасажи от Писанията: Йоан 14,15 и 16; Матей 6; Колосяни
3; Ефесяни 5; Римляни 6,8,12 и 14; 1 Коринтяни 13; 1 Йоан 1; Евреи 11; Галатяни 5; и Псалм
37:1-7, 23,24.

Съветвам ви да вземете тетрадка и в нея да опишете основното във всяка от тези глави,
като специално отбележите изводите, които смятате, че ще ви помогнат да пребъдвате в
Христос. Продължете да използвате тетрадката си, за да записвате библейските стихове и
ключовите пасажи, които искате да научите наизуст. В Библията има много текстове, които ще
ви помогнат да пребъдвате в Христос.
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2. Всеки ден отделяйте време за молитва, за да общувате с Бога. Търсете Неговите
напътствия и се молете за душите на хората.

Ако искаме да живеем в пълнотата и силата на Светия Дух, трябва непрестанно да черпим от
нескончаемите източници на Божията любов, мъдрост, прошка и изобилна благодат. Това е
невъзможно, ако не отделяме време, когато спокойно да общуваме с нашия Господ, като се
молим. Както спокойното общуване обогатява брака или всяка друга връзка, така и специалното
време, прекарвано в общуване с Бога, усилва първата ни любов към Него.

Когато свеждаме глава за молитва, ние отприщваме извор на сила, която може да
променя живота на хората. Направете списък на хора, които имат нужда да приемат Христос.
След това всеки ден се молете за тях (Ефесяни 6:18 и 1 Царе 12:23), като очаквате Божията
могъща сила да подготви сърцата им и да ги привлече към Спасителя.

3. Всеки ден отделяйте време за четене и изучаване на Божието Слово.

Изучаването и обмислянето на Божието Слово са също толкова важни. След дългогодишната
работа с хиляди християни съм убеден, че човек не може да се радва на изобилен живот, ако не
води покорен и изпълнен с Духа живот, който води до правилен баланс между изучаване на
Библията, молитва и благовестване.

Свикнете не само да изучавате Словото, но и да учите ключови стихове наизуст (виж
Евреи 4:12; 1 Коринтяни 2:9-12; Псалм 119:4-9,15-16,97-98,103,105,130).

4. Не наскърбявайте Светия Дух.

Когато знаем, че нещо е грешно, но въпреки това го направим и откажем да го изповядаме,
тогава огорчаваме Светия Дух.

Какво се разбира под наскърбяване на Светия Дух? Духът е свят и Той е недоволен и
натъжен, когато някой християнин извърши грях и продължи редовно да съгрешава по същия
начин. Ето защо, ако искаме да бъдем изпълвани със Светия Дух и да имаме сила да
свидетелстваме за Христос, трябва да живеем всеотдаен, свят живот.

Това можем да сторим, като „дишаме духовно“. Както физически дишаме, така и
духовното е процес на „издишване“ на нещо нечисто и „вдишване“ на нещо чисто. Когато
правим това с вяра, ние изпитваме Божията любов и прошка и ходим по Духа като начин на
живот.

Ние „издишваме“ духовно, като изповядаме всичките си известни ни грехове. В 1 Йоан
1:9 Божието Слово ни обещава: „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни
прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“
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С изповедта си ние се съгласяваме с Бога, че действията ни са грешни и че с тях Го
огорчаваме, изповядваме, че Христос е понесъл наказанието за греха ни и се покайваме, като се
отвръщаме от грешния си път.

За да „вдишваме“ духовно, ние просто приемаме пълнотата на Божия Дух с вяра. Подканяме Го
да ни направлява, укрепва и ръководи според обещанието Си в Деяния 1:8.

Повечето християни не свързват тази концепция за духовното дишане с упражняването
на вяра и затова животът им представлява поредица от духовни възходи и падения. Едно подир
друго следват емоционалните им преживявания и през по-голямата част от живота си те са
плътски християни, които сами направляват живота си и огорчават Светия Дух.

5. Не угасяйте Светия Дух.

Търсете Неговото водителство, защото Той е всезнаещ. Той има неограничена мъдрост и
познание и ще ни води във всяка истина (Йоан 16:13). Никога не Му казвайте „Не“. Когато
свикнем да водим изпълнения с Духа, направлявания от Христос живот, ще преживеем много
чудесни моменти също като Филип (Деяния 16:9), когато бива призован да проповядва
евангелието в Македония.

Най-вълнуващите моменти в моя живот са били тези, когато тихият нежен глас на Духа е
говорил на сърцето ми, насочвайки ме да говоря с определени хора за Христос. Винаги, когато
съм следвал насоките на Духа, съм откривал, че Той вече е подготвил сърцата им за моето
свидетелство. Много пъти са ми казвали: „Бил, Господ те изпрати при мен.“ Или: „Всичко,
което каза, е точно за мен. Някой трябва да ти е разказал за проблема ми.“ Духът знае всичко
и ако сме изпълнени с Неговото присъствие и сила, ние винаги ще казваме каквото е правилно
на хората, които са в нужда.

Имал съм много вълнуващи случаи, когато Духът ме е водил, но един от тях искам да
споделя с вас.

Веднъж пътувах с кола към християнски семинарен център във Форест Хоум, щата
Калифорния. Отивах на важна конференция, която Бог използва, за да промени живота на
хиляди студенти. Беше изключително горещ августовски ден. Когато започнах да изкачвам
планината, колата загря и изгасна. Изчаках мотора да се охлади и накрая, вече значително
закъснял, потеглих.
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По пътя спрях пред една къща, за да помоля за вода за радиатора. Стопанинът беше
много щедър и любезен и ми помогна да го напълним. Макар че останах там 5-10 минути, аз не
му споменах за Христос. Мислите ми бяха твърде заети с важната среща горе в планината, на
която изключително държах да присъствам. Когато посегнах да вдигна капачката на радиатора
от земята, Новият Завет изпадна от джоба на ризата ми. Но аз отново не чух този тих, нежен
глас на Духа.

Благодарих на човека за неговата любезност и потеглих. Тогава усетих силен подтик да
се върна и да разкажа на този човек за Христос. „Но – спорех аз със себе си – вече закъснявам за
срещата. А и той би ме помислил за фанатик, ако се върна. Освен това, ако трябваше да му
свидетелствам за Христос, трябваше да го сторя, когато той ми помагаше да напълня
радиатора с вода.“

Човешките аргументи са безполезни пред настоятелния глас на Духа! След като бях
изминал няколко километра, аз извих и се отправих обратно. Като допълнителна мярка отбих
встрани от пътя и се помолих: „Господи, не ме оставяй да направя грешка. Това е глупаво. Дай
ми думите, които да кажа. Да бъде волята Ти!“

Когато наближих, човекът излезе на верандата, за да ме поздрави. „Забравихте ли нещо?“
попита той. „Да, господине, наистина забравих нещо. Знам, че това може да ви прозвучи
странно, но аз съм християнин и почувствах, че Господ искаше да се върна при Вас и да Ви
разкажа за Христос.“

Нямаше нужда да казвам повече. Сълзи потекоха от очите му. С разтреперан глас той ми
каза, че знае, че Бог ме изпраща при него. Покани ме да влезем и повика съпругата си.

„Преди години редовно ходех на църква – сподели той. – Но се поддадох на греха и не се
върнах там. Тази седмица съпругата ми ходи на поредица съживителни срещи в църквата, а за
мен бремето на греховете ми става все по-тежко с всеки изминал ден. Искам да оправя
отношенията си с Бога.“

Тримата коленичихме там, в хола им, и той и съпругата му повериха живота и дома си на
Христос. Продължавайки пътя си, аз хвалех Бога за водителството на Светия Дух и за
възможността да свидетелствам отново за нашия благословен Спасител.

Когато с вяра помолим Бога да ни изпълни със Светия Дух, ние ще навлезем в
най-голямото приключение в живота си. Помнете, че искаме да бъдем изпълнени със Светия
Дух, а не с егоистичната си природа. Когато Той направлява живота ни, ние все повече ще се
оприличаваме на Христос. Светият Дух не създава объркване и не причинява крайни
емоционални изблици. Той е дошъл да прославя и издига името на Исус. Ето защо, когато сме
изпълнени с Духа, нашето несекващо желание ще бъде да изпълняваме Божията воля и да
вършим това, което е угодно на Исус Христос и което ще Го прослави.

Защо Исус идва на този свят? – „Да потърси и спаси изгубеното“ (Лука 19:10).
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На какво би се радвал най-много? Най-много би се радвал, ако Му позволим да живее
Своя живот чрез нас и се включим в изпълнението на Великото Му поръчение да отидем по
целия свят и да проповядваме благовестието на всеки човек, като започнем от своя „Ерусалим“.

Как да направим това? Чрез силата на Светия Дух.

Помислете само! Ние имаме привилегията да бъдем използвани от нашия възкръснал и
живеещ в нас Спасител, за да може славната блага вест да достигне до всеки жител на този
изгубен свят!
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Урок 1:Кой е Светият Дух и защо е дошъл

Макар естеството на Светия Дух да е донякъде забулено в тайнственост, Той определено не е
куп топли чувства или приятни спомени. Нито е безлична космическа сила. В този урок ще
разгледаме библейските факти, които доказват, че Светият Дух е реална личност, която ни
обича и се грижи за нас. Освен това ще разберем защо е дошъл и как може да промени живота
ни.

Урок 1: Изучаване на Библията

Цел: Да се представи личността на Светия Дух и да се обясни мисията Му.
Прочетете: Йоан 3:1-8; Римляни 8.
Научете наизуст: Йоан 16:13,14

Кой е Светият Дух?

Светият Дух е личност, третата личност от
Троицата: Отец, Син и Свети Дух. Той не е неопределена,
призрачна сянка, нито безлична сила. Той е личност и е
равнопоставен с Отца и Сина във всяко отношение. Светият
Дух притежава всички божествени атрибути, присъщи на
Отца и на Сина.

1. Личността е съвкупност от интелект, емоции и воля. По какво в 1 Коринтяни 27:11
съдим, че Светият Дух има интелект?

Какво в Римляни 15:30 доказва, че Светият Дух има емоции?

Според 1 Коринтяни 12:11 как Светият Дух упражнява волята си?

2. Изберете една дума, която описва Светия Дух във всеки от следните стихове.
Римляни 8:2

Йоан 16:13
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Евреи 10:29

Римляни 1:4

3. Какви са Неговите функции или роля?
Йоан 14:16,26

1 Коринтяни 3:16

Йоан 16:13,14

Деяния 1:8

4. Какви конкретни действия извършва Светият Дух?
Деяния 13:2

Деяния 8:29

Римляни 8:14

Йоан 16:7,8

Римляни 8:26

2 Солунци 2:13

5. Какви са Неговите атрибути
Евреи 9:14

Псалм 139:7

1 Коринтяни 2:10,11

Защо е дошъл Светия Дух?

1. Коя е главната причина за идването на Светия Дух?
2. Следователно какво можем да очакваме, когато Светият Дух направлява живота ни?
3. Съпоставете следната диаграма със своя живот.
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Урок 1: Практическо приложение

❶ Запишете какво ново научихте за Светия Дух от
този урок.

❷ Според вас коя част от живота ви се нуждае от по-
изявеното ръководство на Светия Дух?

❸ Какво ще стане, когато Той 
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Урок 2: Връзката ни със Светия Дух

Цел: Да се обясни работата на Светия Дух в живота ни.
Прочетете: Римляни 12:1-8
Научете наизуст: Ефесяни 5:18

В момента, когато приемем Христос, Светият Дух ни новоражда, заживява в нас,

запечатва ни, кръщава ни и ни изпълва. В резултат на всичко това ние можем да държим
надмощие над греха в живота си и да свидетелстваме в силата на Светия Дух. Това става чрез
вяра, като предаваме ръководството над живота ни на Него.

В този урок ще видим как Светият Дух работи в живота ни и какви последствия можем
да очакваме, когато Му се покоряваме.
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Урок 2: Изучаване на Библията

Делото на Светия Дух
1. Когато сме станали християни (тоест в момента на духовното си раждане), Светият Дух

е направил редица неща за нас и в нас. Какви са те?
1 Коринтяни 3:16

Ефесяни 4:20

1 Коринтяни 12:13

2 Коринтяни 5:5

2. Със свои думи обяснете какво Светият Дух прави за християнина според следните
пасажи.
Римляни 8:16

Римляни 8:26,27

Следствия от изпълването със Светия Дух

1. Възможно ли е човек да е християнин, но Светият Дух да не живее в него (Римляни
8:9)? Обяснете.

2. Коя е главната причина да бъдем изпълнени с Духа (Деяния 1:8; 4:29,31)?

3. Коя функция на Светия Дух е необходима за успешния християнски живот и служене
(Ефесяни 5:18)?
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Урок 2: Практическо приложение

❶ Попълнете таблицата:

Предишна представа за
Светия Дух

Сегашна представа за
Светия Дух

❷ Изпълнени ли сте със Светия Дух? По какво съд

❸ Ако не сте изпълнени със Светия Дух, какво ви

❹ Искате ли силно да бъдете изпълнени със Све

Защо?
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Урок 3: Защо толкова малко християни са изпъвани с Духа

Цел: Да бъдат разбрани и преодолени пречките пред изпълнения с Духа живот.
Прочетете: Галатяни 5 и 6
Научете наизуст: 1 Йоан 2:1-6, 15-16

Много от последователите на Христос през вековете са били обикновени хора. Около тях не е
имало нищо забележително. Тогава, както се случва с Петър на Петдесятница, когато е
изпълнен с Духа, животът им се променя коренно.

Те спират да бъдат „обикновени“ хора или хора, „като всички други“ и стават Божии
люде, дръзки във вярата си и проводници на Божията сила.

Днес същият Свят Дух със Своята променяща живота сила е на разположение на всеки
един от нас. За съжаление обаче много християни не познават изобилния и плодоносен живот,
обещан от Христос на всички, които се уповават на Него.

В този урок ще се запознаем с причините, поради които толкова
малко християни познават изпълването с Духа. Ще имате възможност
да прецените какви пречки сте издигнали между себе си и Бога.
Насърчавам ви да мислите за последиците им във вашия живот.

Урок 3: Изучаване на Библията

Бойното поле

1. Как Павел описва себе си в Римляни 7:19-24?
Как се чувствате, като четете това описание?

2. Със свои думи опишете защо според Галатяни 5:16,17 толкова много християни не са
щастливи?

Защо често губим битката
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1. Въз основа на следващите пасажи посочете някои от причините толкова малко
християни да са изпълнени с Духа.

Псалм 119:105

Притчи 16:18

Притчи 29:25

Лука 9:26

2. Какво друго може да застане между нас и Бога и да ни пречи да сме изпълнени с Духа
(Псалм 66:18)?

Какво друго може да ни отклони от изпълването с Духа (1 Йоан 2:15-17)?

3. Липсата на доверие в Бога също може да попречи да бъдем изпълнени с Духа. Прочетете
Йоан 3:16. Как тези стихове ви помагат да се уповавате изцяло на Бога?

Причината повечето християни да не бъдат изпълнени със Светия Дух е основно тази, че
те не желаят да покорят волята си на Бога.
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Урок 3: Практическо приложение

Разгледайте диаграмата от предната страница и запишете онези от посочените там❶
или други пречки, които стоят между вас и Бога.

❷ Молете се и помислете: „Готов ли съм да   поко

❸ Ако искате да сторите това, молете се искрено с тази примерна молитва и предайте
целия си живот на Бога.

Скъпи Отче, нуждая се от Теб. Признавам, че досега сам ръководих живота си. И така
съгреших против Теб. Благодаря Ти, че си опростил греховете ми, понеже Христос умря
на кръста заради мен. Сега моля Христос да заеме мястото Си начело на моя живот.
Изпълни ме със Светия Дух така, както си ми заповядал да бъда изпълнен. Моля Те за
това в името на Исус Христос. В знак на вярата си аз Ти благодаря, че поемаш
ръководството на живота ми в Свои ръце и че ме изпълваш със Светия Си Дух. Амин.
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Урок 4:Как да бъдем изпълнени със Светия Дух

Мотивът ни да бъдем изпълнени с Духа трябва да бъде желанието да служим на
Христос и да помагаме на другите да Го приемат като свой Господ и Спасител.

Преди да продължите урок, прегледайте статията „Силата на Светия Дух в живота ни“ на
стр. 10. Внимателното запознаване с нея ще ви даде възможност да използвате този урок
най-ползотворно.

Урок 4: Изучаване на Библията

Цел: Всеки лично и с вяра да поиска изпълването със Светия Дух
Прочетете: Деяния 6:8.7:60.
Научете наизуст: Римляни 12:1,2; Ефесяни 5:18; 1 Йоан 5:14,15

Какво трябва да знаем

1. Каква заповед се намира в Ефесяни 5:18?
2. Какво обещание се намира в 1 Йоан 5:14,15?
3. Според следните пасажи защо трябва да бъдем изпълнени с

Духа?

Галатяни 5:22,23

Деяния 1:8

Плодът на Духа не е самоцел, а само средство за постигане на
целта. Ние печелим хора за Христос, което Му принася слава и
почест (Йоан 15:8).

Какво трябва да чувстваме

1. Според Матей 5:6 кое е единственото условие да бъдем изцяло изпълнени с Духа?
2. Как следвате това на практика?

Какво трябва да направим

1. Ако искрено желаем да бъдем изпълнени със Светия Дух, какво трябва да направим
(Римляни 12:1,2)?
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Това означава, че в живота ни не може да има неизповядани грехове. Светият Дух не
може да изпълни нечист съд. Той иска да ни изпълни със Своята сила.

2. Тогава как сме изпълвани с Духа (Матей 7:7-11, Йоан 7:37-39)?

3. Светият Дух ще ни изпълни ли, ако Го помолим?
Защо смятате така (1 Йоан 5:14,15)?

Урок 4: Практическо приложение

❶ Единствено чрез вяра можем да бъдем изпълнени с Духа. Молитвата е само един от
начините да изразим вярата си. Ако наистина искате да бъдете изпълнени със Светия Дух,
можете още сега да се помолите с подобна молитва:

Скъпи Отче, нуждая се от Теб. Признавам, че досега сам определях живота си.
И така съгреших против Теб. Благодаря Ти, че си опростил  греховете ми,
понеже Христос умря на кръста заради мен. Сега моля Христос да заеме
мястото Си начело на моя живот. Изпълни ме със Светия Дух така, както си
ми заповядал да бъда изпълнен и както си обещал  в Словото Си да направиш,
ако поискам с вяра. Моля Те за това в името на Исус Христос. В знак на вярата
си аз Ти благодаря, че поемаш ръководството на живота ми в Свои ръце и че ме
изпълваш със Светия Си Дух. Амин.

❷ Какво трябва да имаме, когато Го молим да ни изпълни (Евреи 11:6)?

❸ Ако сте помолили Светия Дух да ви изпълни, благодарете Му. На Бога може да се
вярва. Неговото Слово е истина. Ако сте били искрени, Той ви е изпълнил.

❹ Какво трябва да бъде отношението ви от днес

Дата на изпълване:
Забележки:
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Урок 5:Как да различим кога сме изпълнени със Светия Дух

Предприехте ли искрено стъпките, посочени в Урок 4? Помолихте ли Светия Дух да ви
изпълни? Ако не сте направили това, Уроци 5 и 6 няма да бъдат от голяма полза за вас. Върнете
се на Урок 4 и помолете Бог да работи в сърцето ви. Ако Той ви е изпълнил, вие ще очаквате с
нетърпение следващите два урока.

Урок 5: Изучаване на Библията

Цел: Да се получи увереност в изпълването с Духа.
Прочетете: Галатяни 5:16-26
Научете наизуст: Галатяни 5:22,23

Следствия от изпълнения с Духа живот

1. Какво ще проявява Светия Дух в нас и чрез нас вследствие от изпълването ни
(Галатяни5:22,23)?

Коя част от плода на Духа ви е най-нужна?

2. Прочетете Деяния 1:8. Как тази сила работи във вашия живот?

Какво е приложението на Йоан 15:16 за нас днес?

3. Как 1 Коринтяни 12:1-11 и Ефесяни 4:11 се отразяват в живота ви?

4. Според вас кои маниери, думи, действия или приумици от ваша страна пречат на Светия
Дух да развива Своите плодове, дарби и сила във вас?

5. Какво се случва, когато Христос ни изпълва и ние позволяваме на Светия Дух да работи
в нас (2 Коринтяни 3:18)?

Фактът, вярата и чувствата

1. Фактът: Защо трябва да бъдем изпълнени със Светия Дух (Ефесяни 5:18)?

2. Вярата: Откъде черпим увереност, че сме изпълнени с Духа (1 Йоан 5:14,15)?
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3. Чувствата: Когато бяхте изпълнени с Духа, почувствахте ли някаква разлика?

Не се осланяйте на чувствата. Нашият авторитет са обещанията на Божието Слово, а не
чувствата ни. Християнинът живее чрез вяра в Бога и в достоверността на Словото Му.

Примерът с влака илюстрира връзката между факта (Бога и Неговото Слово), вярата (нашето
доверие в Бога и Неговото Слово) и чувствата (следствието от вярата и покорството ни) (Йоан
14:21).

Влакът се движи независимо дали има пътнически вагон или не. Но не е възможно той да бъде
теглен от вагона. По същия начин ние не зависим от чувствата или емоциите си, а основаваме
вярата си на верността на Бога и на достоверността на обещанията на Неговото Слово.

49



Урок 5: Практическо приложение

Промяната може и да не се почувства веднага, но с течение на времето ще забележите
последици от изпълването с Духа. Ако не последва никаква промяна, Светият Дух не е във
вас.

❶ Мислите ли, че човек може да бъде изпълнен със Светия дух, без да знае това?
Обяснете.

❷ Задайте си следните въпроси:
▪ Обичам ли Христос повече?
▪ Обичам ли Божието слово повече?
▪ Молитвата по-важна ли е станала за мен?
▪ Боли ли ме повече за хората, които не познават Христос?
▪ Имам ли повече смелост, свобода и сила, когато свидетелствам?

Ако искрено можете да отговорите утвърдително на тези въпроси, вие несъмнено сте
изпълнени със Светия Дух.

❸ Какво означава тази увереност за вас?

❹ Ако отговорите ви на горните пет въпроса са

❺ Какво ще направите, за да промените отношен
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Урок 6:Как да бъдем постоянно изпълвани със Светия Дух

Ако сме християни, Светият Дух вече живее в нас. Когато купуваме електрически уред, който
работи с батерии, често върху кутията четем: „Батериите не са включени в цената“. Светият
Дух, нашият източник на жизнена сила, е „включен“, когато приемаме Исус Христос като свой
Спасител и Господ. Ето защо не е нужно отново да Го каним да влезе в живота ни. Той вече го е
направил, когато сме станали християни, а Исус обещава, че никога няма да ни напусне.

В момента, когато сме приели Христос, Светият Дух не само е дошъл да обитава в нас,
но ни е дал и духовен живот, като по този начин сме се родили наново 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 биваме кръщавани в Него
веднъж завинаги. Всичко това се случва, когато приемем Христос.

Изпълването със Светия Дух обаче не е еднократно, а многократно събитие, както става
ясно от Ефесяни 5:18.

Цел: Изпълването с Духа да се превърне в начин на живот.
Прочетете: Деяния 10
Научете наизуст: Йоан 14:21 или Йоан 15:10

Урок 6: Изучаване на Библията

Как да бъдем постоянно изпълвани

Прочетете Ефесяни 5:18. „Изпълвайте се“ на гръцки, езика, на който е записана тази заповед,
означава „бъдете постоянно и непрекъснато изпълвани“. Благочестивият начин на живот е
жизненоважна част от този процес.

1. Какво е характерно за живота на християнина, който е „изпълван“ постоянно и
непрекъснато (Йоан 15:1-11; Галатяни 5:16-25)?

2. Според вас кои две заповеди са най-важни за изпълнения с Духа живот (Матей
22:36-40)?

Защо?

3. Със свои думи обяснете концепцията „духовно дишане“
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Издишване (1 Йоан 1:9)

Вдишване (Ефесяни 5:18; 1 Йоан 5:14,15)

Как духовното дишане ни помага да живеем благочестиво и да бъдем постоянно
изпъвани със Светия Дух?

4. За да бъдем постоянно изпълвани с Духа, трябва да пребъдваме в Христос. Прочете
Йоан 15:1-11.
Как става това (Йоан 14:21; Йоан 15:10)?

Какво означава примерът с лозата и пръчките за вас и християнския ви живот?

5. Не наскърбявайте Светия Дух.
Прочетете Ефесяни 4:25-32. Как наскърбяваме Светия Дух?

На коя от изброените заповеди трябва да обърнете специално внимание?

Как можете да се освободите от греха в живота си (1 Йоан 1:9)?

Според Римляни 8:13 какво иска да направи за вас Светият Дух?

6. Всеки ден отделяйте време за молитва и изучаване на Библията. Какво научаваме от
следните стихове за ролята на молитвата в живота на изпълнения с Духа вярващ?
Евреи 4:15,16

Яков 5:16
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1 Царе 12:23

Яков 1:5

Деяния 4:31

Какво научаваме от следните стихове за ролята на Божието Слово в изпълнения с Духа
живот?
Римляни 1:16

Евреи 4:12

2 Тимотей 2:15
2 Тимотей 3:16,17

7. Покорявайте се на Божиите заповеди. Според следните стихове каква е ролята на
покорството в изпълнения с Духа живот?
Йоан 14:15

Йоан 14:23-26

8. Свидетелствайте за Христос.
Според Деяния 1:8 с каква цел ни е даден Светият Дух?
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Урок 6: Практическо приложение

Изпълненият с Духа живот се характеризира с покорство и пребъдване. Той може да стане
наше ежедневие, ако:

▪ Обичаме Бога с цялото си сърце;
▪ Дишаме духовно;
▪ Всеки ден отделяме време за молитва и изучаване на Библията;
▪ Изпълняваме Божиите заповеди;
▪ Свидетелстваме за Христос.

❶ Как пълнотата и силата на Светия Дух се изявя

❷ Посочете областите от живота си, които не сте поставили под ръководството на Светия
Дух.

❸ Посочете областите, които сте покорили на Св

❹ Какви практически стъпки ще предприемете през тази седмица, за да дадете пълна
свобода на Светия Дух да управлява и онези области, които сте задържали за себе си?

Днес упражнихте ли победа над греха, който изповядахте вчера? Разкажете!
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Урок 7: Преговор

Следващите въпроси ще ви помогнат да преговорите тази „Стъпка“. Ако е необходимо,

прочетете съответния урок (уроци) отново.

1. Светият Дух личност ли е или е безлична сила?

Откъде знаете това?

Коя е главната причина за идването на Светия Дух?

2. Каква е заповедта в Ефесяни 5:18?

3. Какво е обещанието в 1 Йоан 5:14,15?

4. Назовете възможно най-много причини, поради които някои християни не са
изпълнени със Светия Дух.

Урок 7: Практическо приложение

❶ Какви трябва да са мотивите ни, за да бъдем и

❷ Как можем да бъдем изпълвани с Духа?

❸ Как можем да различим дали сме изпълнени съ

❹ Как можем да продължим да бъдем изпълвани с
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ДЕСЕТ ОСНОВНИ СТЪПКИ КЪМ ХРИСТИЯНСКА ЗРЯЛОСТ

Единайсет удобни за използване ръководства за самостоятелно изучаване на основите на християнската вяра.

ВЪВЕДЕНИЕ: Уникалността на Исус

Представя личността, земния живот, смъртта и
възкресението на Исус Христос и служението Му в живота
на вярващите. Обяснява Неговата сила да ни превърне в
победоносни и плодоносни християни.

СТЪПКА 1: Християнски живот

Показва как да изпитаме преживяното от
милиони християни по света – радостта от пълноценния,

изобилен, целенасочен и плодоносен живот в Христос.

СТЪПКА 2: Християнинът и изобилният
живот

Изследва християнският начин на живот – какво
представлява и как се живее на практика. Разглежда
проблемите, свързани с изкушенията, греха и духовната
война. Посочва пътя към победата.

СТЪПКА 3: Християнинът и Святият Дух

Представя личността на Светия Дух, как да бъдем
изпълвани с Духа и как да живеем в силата на Духа.

Истините, които ще научите, ще разпалят духа ви.

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата

Показва да общуваме с Бога и как получаваме
отговор на молитвите си. Посочва истинското
предназначение на молитвата и разкрива как Отец, Син и
Святият Дух работят заедно, за да отговарят на молитвите
ни. Ще откриете как ефективно да използвате мощта на
молитвата.

СТЪПКА 5: Християнинът и Библията

Представя Библията – как сме я получили, нейния
авторитет и силата й да помага на вярващия. Предлага
методи за ефективно изучаване на Библията. Показва как
да изповядаме Божиите обещания към нас, вярващите.

СТЪПКА 6: Християнинът и покорството

Обяснява защо е важно да се покоряваме на Бога
и как да живеем в Неговата благодат. Открийте тайната на
чистотата в личния живот и източника на силата на
християнина, както и защо няма нужда да се страхуваме от
мнението на другите за нас.

СТЪПКА 7: Християнинът и свидетелството

Показва как да свидетелстваме ефективно в
силата на Светия Дух и как да разбираме кога Той ни води
да благовестваме. Включва разпечатка на „Четирите
духовни принципа“ и обяснява как да благовестваме с
помощта на тази книжка. Следвайте изпитаните подходи в
тази стъпка и ще започнете уверено да представяте благата
вест за Христос.

СТЪПКА 8: Християнинът и даването

Предлага здрави библейски принципи, касаещи
даването, които ще ви помогнат да изпитате обещаните от
Бога благословения. Открийте Божия план за финансовата
страна в живота ви, как да се отървете от притесненията си
за парите и как да се уповавате на Бога за паричните си
нужди.

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария Завет

Представя кратък преглед на Стария Завет, като
разглежда ключови събития, концепции и герои. Показва
как Бог е подготвил пътя за Исус Христос и за
изкуплението на всички, които Го приемат като Спасител и
Господ. Разкрива Божия модел за обещания и
благословения и изследва истинската значимост на
Божията благодат и прошка.

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия Завет

Преглед на всички книги от Новия Завет,

съдържащ кратко изследване на концепциите, заложени в
тях. Разкрива същността на благовестието и очертава
бурните събития около зараждането на християнската
църква.

Ръководство за водещи

Полезно помагало дори за напълно начинаещия,

плах и притеснителен човек, когото са помолили да води
групата при изучаването на основите на християнския
живот. Край на неловкото търсене на отговори.

Ръководството съдържа въпроси и отговори от
Ръководствата за изучаване на десетте основни стъпки.

Наръчник по християнска зрялост

За автора
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Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст Интернешънъл.
Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от населението на света. Кемпъс Крусейд
включва над 113000 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 д 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 „Нов живот 2000“. Целта му е до 2000 г.
над 6 милиарда души да научат благата вест за Господ Исус Христос и да бъде изпълнени
Великото поръчение.
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