Святият Дух и Ти
FCG-M Academy 2017, Част 09

1. Каква е твоята връзка със Святия Дух?
Няколко въпроса за начало:
•
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•
•
•
•

Какво знаеш ти за Святия Дух? - Какво означава Святия Дух за теб?
Какво в взаимоотношението ти с Него?
Какви опитности си направил до сега?
Кръстен ли си със Святия Дух?
Молиш ли се на езици/ други (не изучени) езици?

2. Влиянието на Святия Дух в стария завет
Кога точно започна Свят Дух да действа на земята?
Да на петдесетница! Но Святия Дух действаше и преди това!
Докато изучаваме святото писание ни прави впечатление, че както в стария завет така и в новия,
във времето преди петдесетница се говори много за действието на Святия Дух. Но не винаги бе
назоваван Той с името „СВЯТИ ДУХ“, а често само „ДУХ“.
а. Святия Дух при сътворението
В Битие 1,2 четем, че Святия Дух още преди да се случи самия процес на сътворението беше там и
деистваше по някакъв начин. Той се носеше над водата.
б. Йосиф
В Битие четем, че Святия Дух изпълни Йосиф в Египет и му даде мъдрост да изпълни всички задачи
и го постави на водеща позиция.
в. Моисей
За Моисей четем, че Божият Дух почиваше върху него и че този беше предаден на седемдесетте
старейшини (--> Числа 11,17+26). При това Алдад и Модад в стана.
г. Исус
Числа 27,18 – за него четем, че Духът е в него при неговото поставяне като наследник на Моисей.
Моисей трябваше чрез полагане на ръка да го постави наследник, който да продължи да води
народа. (виж Второзаконие 34,9)
д. Веселеила и Елиава
Двамата работеха като овчари пазители без да получават за това заплата. Чрез изпълването и
водителството на Святия Дух бяха способни да извършат работата си по Божията воля. (Изход 31,16). Към техните възможности беше прибавено всеоръжието на Святия Дух. (Изпълване с Святия Дух
само при Веселеила)
е. Готониил
Той беше изпълнен със Святия Дух, така че да съди народа. (Съдии 3,10)
ж. Гедеон
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„Успоримия герой“ беше облечен с Господния Дух. (Съдии 6,34)
з. над Самсон
слизаше Божия Дух за определени моменти/действия. (Съдии 13,25 и други места)
и. Саул
1 Царе 10,6 ; 11,6 беше в своето „здравословно“ начало изпълнен с Господния Дух. За него се казва,
че (1 Царе 16,4) Духа Господен излезе от него и един „лош дух от Господа“ (Разяснение!) го
изпълни. Въпреки това се говори още за него че по късно той пророкуваше.
й. Давид
(1 царе 16,13) Над Давид дойде Святия Дух.
к. Валаам
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(Числа 24,2) Божият Дух слиза върху него като изговаря благословение над Израел.
л. Сауловите пратеници
(1 Царе 19,20) Божият Дух изпълва пратениците на Саул.
м. Амасая
(1 Летописи 12,18) Водачът на групата от дружината на Давид предсказва чрез силата на Святия Дух.
н. Азария
(2 Летописи 15,1) пророкува по времето на царя Аса от Юда.
о. Яазиил
(2 Летописи 20,14) дава направления как Иосафат трябва да се воюва.
п. Захария
(2 Летописи 24,20)
р. Исая
Исая 61,1 „Духът на Господа е на мене“ (пророческите думи имат двойно действие)
с. Езекил
(Езекил 11,5 и други)
т. музиканти изпълнени с Духа
В армията на Давид (1 Летописи 25,1)

3. Целта на въоръжението чрез Святия Дух в стария завет.
Обобщение на библейстите текстове по горе – как действаше Святия Дух в стария завет?
•
•
•
•
•
•

сърворителна сила, организатор/дизайнер
подготвяше
задачи на водач
задачи като управляващ (властващ)
пророческо служение
...

Много е важно да разберем/ не забравяме че, Святия Дух деистваше в стария завет в определени
моменти/случки/точки, а от момента на педесетница говориме за глобално действие на Святия Дух,
както е описано по-горе.
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4. Действието на Святия Дух в новия завет преди петдесетница
Също и в новия завет намираме преди педесетница различни описания на действието на Святия
Дух.
а.) Мария, майката на Исус
Зачеването, съобщаванета за рождението и раждането на Исус бяха действие на Святия Дух. (Лука
1,35)
б.) Елисавета, майката на Йоан
В Лука 1,41 се описва, как при срещата на Елисавета-майката на Йоан с Мария-майката на Исус бива
Елисавета изпълнена със Святия Дух и как похвалва и благославя Мария.
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в.) Захария- бащата на Йоан
Захария бива (Лука 1,67) изпълнен със Святия Дух след като беше ням известно време и пророкува
за Израел и службата на Йоан Кръстител.
г.) Йоан Кръстител
е описан като изпълнен със Святия Дух. (виж Лука 1,15)
д.) сам Исус
отнесе пророчеството на Исая към себе си, като каза че е помазан от Святия Дух да върши добри
дела. В служението на Исус, което беше предвестено с думите „Той ще ви кръсти със Св. Дух“ се
говори често за действиетно на Духа. Освен това четем, че Исус чрез силата на Святия Дух се върна
в Галилея. Това се случи след времето в което Исус бе заведен от Святия Дух в пустинята, където
беше изкушаван.

5. Исус Помазаникът
Исус е Месията (еврейски Mashiach, преведеното нa гръцки еврейското име Христос означава
Помазаникът)
Mashiach, Помазакикът е официално название в стария завет на тези, които бяха определени да
управляват в името на Господа. (1 Царе 12,3.5; 26,9.11.16; 2 Летописи 6,42; Исая 45,1). В новия завет
името се дава само на Исус- ό χριστός , Христос – като единия Поназаник. Това беше пророкувано в
Псалом 45,8 и Йоан Кръстител стана свидетел на това (Марко 1,10; Йоан 1,32-34; сравни също
Деяние на апостолите 10,38)
Названието „Божия Помазаник“ беше споменато от Анна (1 Царе 2,10) и от Давид (Псалом 2,2).
Данаил говори за Месията, Княза и че ще бъде посечен, и няма да има нищо. (Данаил 9,25.26).
Както юдеите така и самаряните очакваха Помазаника и те го разпознаха като Обещания (Йоан
1,41; 4,25). В тези два параграфа Той бива назован „Месия“. Тази дума е гръцкия превод на думата
Mashiach. На това място е необходим превод, Той е назован с името ό χριστός, „Христос“,
Помазакикът.

6. Духът още не беше тук
Въпреки че в по-горе споменатите библейски текстове, в новия и стария завет се говори много за
действието на Святия Дух, намираме още в Йоан 7, 37-39 едно много ясно изказване/твърдение за
Святия Дух. Там Исус насочва към Святия Дух, но казва че Той (Св. Дух) все още не е там. Причината
е че Исус още не се беше възнесъл. (Виж Йоан 17,1-3)
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Святият Дух не можеше да се излее над всички хора, така че да бъде на тяхно разположение, както
се случи след петдесетница.

7. „Получаването/приемането на Святия Дух“ (Йоан 20,22)
Bъпреки това Исус дъхна към Своите ученици и им предаде Святия Дух. Чрез възкресението
започна да действа новорождението в Неговите ученици. (1 Петрово 1,3). Това е един вид „начало“
на предстоящите за тях опитности/преживявания.
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Пълното изливане на Святия Дух се случи на педесетница. Учениците бяха изпълнени, което доведе
до въоръжението им със сила. Исус им казва преди възнесението Си за това въоръжение и ги
насърчава да чакат в Ерусалим силата, която щеше да дойде на тях.
--> Разликата: новорождение и кръщение със Святия Дух

8. Нашата връзка със Святия Дух (при, във, върху)
В първа част на нашата академия говорихме върху тази тема. Какъв е животът със Святия Дух/
възможен ли е живот в Духа? Каква е твоята връзка със Святия Дух.
Повторение: Библията описва нашата връзка със Святия Дух чрез три представки:
При- (пара)
Той ни отвръща от греха. (още преди нашето приемане на християнството)
Утешител
Подкрепа/упора
-> опипване, питане, ориентиране, Святия Дух действа в нашия живот
•
•
•

В – (ен)
•
•
•
•
•

новороден чрез Святия Дух
живее в нас
дава ни потвръждение/доказателство, че ние сме Божии деца
Галатяни 5,26 ==> живот в Духа, промяна/обновление чрез Духа
живот чрез Духа, новорождението (Йоан 20,22)

-> новороден, Святия Дух в нас, Той направи обиталища в нас
върху – (епи)
•
•
•

Деяние на апостолите 1,8 - получаване на сила, когато Святия Дух дойде върху теб
Лука 24,49 - Аз изпращам обещаното от Моя Баща върху вас!
Деяние на апостолите 8,16 ==> не беше слязъл на никой от тях!

-> Живот в пълнотата на Святия Дух, свързан с кръщанието на Святия Дух
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9. Исус кръщава с Дух и огън
Във всички евангелия Исус бива възвестен чрез Йоан кръстител. Исус беше не само кръстен с вода,
но и с Дух и огън (например Матей 3,11). Сам Исус подсилва/потвръждава това преди да се възнесе
(Деяние на ап. 1,5) и след 10 дни се случва невероятното: огън слиза от небето, учениците се
изпълват с Духа (кръщават в Святия Дух) и стават много смели, и говорят всякакви възможни езици.

10. Кръщение в Святия Дух - какво е това всъщност?
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Когато ние бъдем новородени започва Святия Дух да действа в нас. Без Святия Дух няма как човек
да бъдеш новороден. Святият Дух:
•
•
•
•
•

ни отделя от греха
ни дава вярата в Исус
е потвръждение за нас, че сме Божии деца
прославя Исус в животът ни
напомня, предупреждава, успокоява/утешава, показва ни пътя...

Всичко това се случва от момента в които ние (както и в живота на учениците) осъзнато приемем
Исус и преживеем новорождение.
Това обаче не трябва да се бърка/смесва с „изпълване със Святия Дух“ (също: кръщение в Святия
Дух), което учениците на Исус преживяха след възнесението на Исус.
Исус обеща на учениците Си, че няма да ги остави „самотни“ (Йоан 16,5-15), а ще им изпрати Святия
Дух като утешител.
Това се случи на петдесетница („петдесятното събитие“). Учениците изпитаха за първи път
изпълването със Святия Дух („преживяването на петдесетница“).
А. Получаването на силата беше наистина необходимо
• Учениците по природа не бяха герои
• Петър например имаше добри намерения докато следваше Исус, но някакси не се
получаваха нещата.
• Исус им даде толкова комплексна/обширна задача, че те биха били напълно претоварени,
ако не биха били получили нещо специално от Бог.
• Чрез изпълването със Святия Дух, учениците можеха да говорят свободно (даже и при
съпротиви) и можеха да поучават интензивно много хора.
Б. Кръщението със Святия Дух беше събитие, което нямаше как да не се забележи
• не се случи в пълна тишина (Деяние на ап. 2,2.6)
• вижда се Божествен огън (както при Моисей)
• всякакви различни хора чуват изведнъж родните си езици
• Радостта на учениците (а може би и тяхното певедение) е накарала някои от хората около
тях да мислят, че те (учениците) са пияни.
•

Всички по-късни области в които се изливаше Святия Дух бяха придружени с забележителни
явления, които бяха забелязвани от останалите.

•

Как човек може да разпознае Кръщението със Святия Дух
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o
o
o
o

Деяние на ап. 8,5-18 (в Самария)
Деяние на ап. 10,44-48 (стотника Корнилий)
Деяние на ап. 19,1-7 (Ефес)
-> Говоренето на език изглежда е бил знакът
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В. Общ поглед над различните области
• Деяние на ап. 2, Петдесетница
• Деяние на ап. 4,31, ново изпълване в Ерусалим
• Деяние на ап. 8,15, изпълване в Самария
• Деяние на ап. 9,17-18, Савел
• Деяние на ап. 10,44 Къщата на Корнелий
• Деяние на ап. 19,5-7 Йоановите ученици в Ефес
Г. Кръщението в/със Святия Дух повлиява...
• въоръжaване/екипиране със сила/смелост за свидетелство и евангелизация
• човек може да се моли лично пред Бог на езици (нови езици)
• подготвя/прави способен човека да служи с дарбиите на Святия Дух
• пророчески слова
• хваление
• да обичаш другите хора и църквата
• да гориш за Исус, да пламтиш за Божието царство

11. Какво трябва да се направи за да можеш да получиш кръщение в Святия
Дух?
Какво трябва да вземеш под внимание, ако искаш да се кръстиш в/със Святия Дух или ако искаш да
предадеш/подкрепиш други, които искат да го получат. Ето тук тяколко практични съвета:
а.) ясна опитност в новорождението
Увереност в Спасението. Освен това се препоръчва изповед на греховете включително едно
откъсване и изповядване на окултни и демонични влияния.
б.) да приема лично за мен обещанието
Много хора не получават кръщание точно задари това - или не вярват че това обещание се дава и
на тях, а не само на другите или вярват само на теория, че могат да се кръстят.
в.) лична молитва и молба за Святия Дух
Самия ти трябва да се молиш за кръщение в/със Святия Дух.
г.) обща молитва за кръщение в/със Святия Дух
Моли се заедно с други хора.
д.) молитва с полагане на ръце
При молитва за кръщение в новия завет бяха полагани ръце.
(изключение е петдесетница и в къщата на Корнилий)
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е.) чакане на обещанието на небесния Баща (Деяние на ап. 1,4)
Учениците получиха важна наредба- да „чакат обещаното от Отца“. Две централни думи: ЧАКАНЕ и
ОБЕЩАНОТО ОТ ОТЦА.
ж.) Не забравяй, че Бог може да ти отговори спонтанно
Кръщението в/със Святия Дух може да се случи съвсем спонтанно или съвсем нормално в
ежедневието. Ако човек не получи веднага кръщение в/със Святия Дух може да го получи в близко
време.
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з.) неща които могат да попречат, примери:
•
•
•
•
•
•

неверие
гордост
ако имаш разбирането, че това е детинско
блокиране чрез собственото ти мислене
неизчистени грехове
грешна мотивация (например: Симон вълшебника (Деяние на ап. 8))

и.) практични съвети-как да преодолееш препядствията
•
•
•
•
•
•

прочитането на глас на библейски текстове допринася за вяра
общо хваление, прокламиране на силата на Исус Христос
да се погрижиш сърцето ти да бъде чисто
общо пеене на нови езици
да се погрижиш за една спокойна атмосвера
обща шумна молитва

й.) Как се случва това, различни библейски примери:
• съвсем просто по време на проповед (виж Деяние на ап. 10)
• по време на обща молитва (Деяние на ап. 4,31)
• чрез полагане на ръка (Деяние на ап.8,16/ Деяние на ап. 19,6)

12. Молитва в Святия Дух – перспективата в новия завет
Ти открил ли си „молитвата в Святия Дух“ лично за теб (Ефесяни 6,18- молитва във всяко време,
Юда 20 – се моли в Св. Дух)? Чрез нея получаваме една особенна сила за всичко, което искаме и
можем да извършим чрез Св. Дух. Ти можеш да живееш и да служиш със силата и водителството на
Св. Дух.

Как става това на практика?
•

Чрез свързване със Св. Дух.

•

Ти ме води, добри Душе.
Ти ме представлявай пред небесния баща.
Насочвай и води мислите ми.
Молитва в пълнотата на Святия Дух.
Слушаи думите на Духа (не говори когато Той говори…......)

•
•
•
•
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•
•
•

Вярвай
В една атмосвера на хармония и яснота!
Отдаденост към Бог.

Практикувай молитвата на езици за теб!
•
•
•
•
•

Молитва на нивото на Св. Дух.
Бъди свързан със Господния Дух.
Силата на Св. Дух почива върху мен.
В молитва ние изказваме тайни.
Св. Дух приема нашата слабост.

FCG-M Aкадемия 2017 – Част 09: Святият Дух и Ти

В какво трябва да внимаваме по време на молитва на езици?
•
•
•
•

1 Коринтяни 14,2 ==> който се моли на езици, говори на Бог (целенасоченост!)
не се моли към хора (важно е да знаем как да се обхождаме с това!)
1 Коринтяни 14,4 ==> назидаваш себе си
1 Коринтяни 14,5 ==> всички трябва да говорят на езици, а даже и да пророкуват!
1 Коринтяни 14,15 ==> аз искам така и така (необходимо е решение)

13. Въпроси
•
•
•
•
•
•

Мога ли да бъда кръстен с/в Святия Дух, ако не говоря на езици?
Мога ли да се моля на глас на чужди езици в църквата? Кога?
Аз не разбирам това което говоря.
Aз се стеснявам.
Разбират ли другите това което казвам?
Павел казва, че молитвата на езици трябва да се тълкува...???

Заключително изречение: Живот в пълнотата на святия Дух не е „инстантен чай“ а расте чрез
връзката/взаимоотношението ни с Господа! Има още много неща, които могат да бъдат разкрити.
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