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1. УВОД- 

По темата за Изпълване със Святия Дух 
съм говорил през 2011 и 2012 г.  

През 2011 г. съм обяснил, че 
изпълването ни със Святия Дух е даване на 
контрола на Святия Дух да извърши 
промяна, която да ни доведе,  както виното 
променя човека до неузнаваемост в нас, така 
и Святия Дух да ни промени до 
неузнаваемост, но като ни изпълни със 
смелост, сили и възможности, чрез които 
ние да променяме света около нас. Обяснил 
съм, че това е заповед която не означава да 
започнем да се изпълваме, а да не спираме 
да се изпълваме. Обяснил съм също, че ние  

- трябва да се примирим с това да бъдем 
контролирани всеки ден от Св.Дух 

-трябва да сътрудничим на Св.Дух, като 
се противим на Сатана и бягаме от греха 

- трябва да осъществяваме постоянен 
контакт с Бога(би трябвало да знаем „КАК?”) 

 
На втората си проповед съм ви запознал 

с това: 
-Коя е личността на Св.Дух. 
- Какво прави Св.Дух в историята, в 

съвремието и в нас  
- Как да получим Неговите 

Благословения. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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Тази неделя искам с Божията помощ да 
продължим да говорим за Святия Дух. Това не е 
защото Го нямаме, а защото искам все повече 
да сме на разположение на Божия Дух, за да  
бъдем водени и използвани от Него в живота 
си. Няколко неща които да знаем: 

 
А) Има ли нужда да си напомняме за 

Святия Дух 
Живеем в опасно време. Време в което ние 

сме прекалено заети да работим, за 
шефове(защото те искат да имат повече), за 
банки(защото те ни заплашват, че ако не се 
разплащаме, щи ни вземат имуществото), за 
оцеляване(защото времето в което живеем 
изисква висок стандарт, а ние не можем да си го 
позволим със заплатите си) . Време, в което 
забавленията и удоволствията са главна цел в 
живота на мнозина. Време в което Църквата и 
вярата, са класифицирани от много хора като 
нещо остаряло и неработещо. Ако ние не 
виждаме действията на Святия Дух всеки ден в 
живота си, има опасност да се увлечем до 
толкова много в житейски грижи, че семето на 
истината да попадне лесно между тръните и 
бодилите на живота и да остане без плод.  

Виждам, че много вярващи, се задоволяват 
с една проповед веднъж в седмицата . Идват в 
неделя сутрин и това им е достатъчно за цялата 
седмица. Убеден съм, че имаме нужда повече 
от Святия Дух в нас, за да успеем да запазим 
вярата си в напрегнатия и изцеждащ ни живот, 
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който е безпощаден към нас и то не веднъж в 
седмицата, а всеки ден. Ако това е всичко което 
ти си готов да даваш за Бога през седмицата, 
ако нямаш друга среща с вярващи, ако нямаш 
поне няколко срещи за общение и поклонение 
на Бога, ти не си се качил влака, а бягаш след 
него. Няма да издържиш дълго така. Имаш 
нужда от още попълване и духовно гориво, за 
да не изгасне лампата ти, за да не пресъхнеш 
скоро!  Сам не си в състояние да се справиш. 
Сам няма да удържиш на житейското 
напрежение и в същото време да запазиш 
вярата си здрава и действаща.  

Пр. По време на една икономическа криза, 
един земеделец изпаднал в опасност да изгуби 
всичко. Той обикалял земите си и мислел за 
времето, когато ще трябва да се раздели със 
собствеността си. Един ден при собственика 
дошли от петролна компания и казали, че има 
опасения, че през неговите земи минава 
петролна нишка. Те попитали ще може ли да 
сондират и опитат да открият нишката. 
Собственика се съгласил и те започнали 
сондажи. На 400 метра те се натъкнали на 
нефт. От залеж се получавали 80,000 варела 
нефт на ден. Те всички принадлежали на 
нашия земевладелец. Той станал 
мултимилионер. Защо тогава той е живял 
така, че всеки ден си броял последните 
стотинки в джоба? 

Защото е притежавал нещо, което не е 
използвал! 
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Християнския живот често е подобен. Ние 

имаме на разположение Святия Дух за 
изобилен живот на радост, мир, благословения 
и свръхестествени прояви, но вместо това 
живеем в скръб, минали спомени, 
самосъжаление, унилост и липса на надежда. 
Ние често остъргваме тавата с парчета сух 
хляб, и не виждаме, че за нас е поставена 
богата трапеза. 

Защо? Защото угрижени и забили поглед в 
земята, ние нямаме време, за Божие Слово и 
молитва, за хвала и поклонение. Така, ние 
нямаме възможност да осъзнаем, че Бог ни е 
дал от Духа Си, за да можем да живеем над 
житейските проблеми и да не бъдем под 
влиянието на световните или национални 
настроения и влияния 

 

Б) Какво пречи да се изпълваме 

със Святия Дух? 

1- Липса на познание. Много вярващи, 
не се изпълват със Святия Дух, поради липса на 
достатъчно познание върху личността, задачата 
и възможностите на Святия Дух. Други може и 
да са запознати със служението на Святия Дух, 
но не са наясно с Божията любов. Те приемат 
Бог, като силен, като можещ , знаещ , строг, 
ревностен, страшен, недостъпен и т.н., но не и 
като любящ Баща. Те се страхуват от Него и 
нищо повече. Те знаят и живеят само със 
страха от наказание поради греховете си. 
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Пр. Бащите ще ме разберат. Ако 
детето ми идва при мен и ми казва, че ме 
обича и иска да прави онова, което искам аз 
от него, дали аз ще отговоря: 

„Ти искаш, но не можеш! И за да се научиш 
да правиш всичко, така както аз съм ти казал, 
аз ще ти отнема всичко; когато и да поискаш 
нещо от мен, аз ще ти отказвам! Не искам и 
да се усмихваш, няма да се радваш и така ще 
бъде, докато станеш перфектен!” 

Честно, ми отговорете: ако чуете баща 
да отговаря така, какво ще си помислите? Аз 
ще си помисля, че този човек има психични 
отклонения.  

Или, когато аз чуя такова желание, аз ще 
го прегърна и ще кажа: 

Браво, детето ми, зная, че нямаш сили да 
се справиш с тази тежка задача, и затова аз 
ще ти съдействам и ще те насърча.  

Защо казваме, че Бог е наш Баща, а 
действаме, така сякаш вярваме, че Той е 
някакъв небесен цербер. Такива са боговете от 
Гръцката митология, но не и Богът от 
Християнската Библия.Опознай своя Бог, по-
добре и тогава Той ще те изпълни със Святия 
Си Дух. 

Не трябва да бъдем както вярващите в 
Коринт, на които Павел казва: 
1Кoр 3:1  И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на 

духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа.  
3:2  С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не 

можехте да го приемете, а и сега още не можете.  3:3  
Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между 
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вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли 
по човешки?  

Това са „братя”, те са познали Христос и са 
под изобличението на Святия Дух, но живеят 
пораженчески ,беден и безплоден живот. Живот 
в който те се надяват на своите слаби, човешки, 
плътски усилия за святост и чистота. Виждат 
провалите си и преминават в режим „виновен и 
затова и наказван!” или търсят кого да обвинят 
за да им олекне и започват да създават 
групировки в църква. Групата на Аполос, срещу 
групата на Павел.  

Голяма грешка е когато повярваш, да 
започнеш да гледаш на Бога, като на един, при 
когото да ходиш само когато имаш проблеми. 
Да се мъчиш да се очистиш от греховете и 
слабостите си със свои мизерни усилия и да се 
питаш: днес повече или по-малко съм 
грешен?!?! Изкушението да постъпваме така, 
идва, когато ние не познаваме Бога. Не се мъчи 
да бъдеш праведен, моли се Бог да те направи 
праведен, чрез Силата на Святия Си Дух.  

Не се мъчи, а се моли! Когато се молим за 
праведност, ние се хващаме за свръхчовешките 
и несвършващи ресурси на Святия Дух и за 
всяка духовна стъпка, ние искаме, търсим и 
чакаме с вяра Божията намеса и изявата на 
Неговата воля за нас. 

Спри да мислиш, че Християнството е това 
което ти правиш за Бога. Християнството е 
онова, което Бог прави за теб и мен. Днес 
можеш да откъснеш погледа си от теб и това 
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което вършиш. Погледни нагоре и кажи: Боже 
отвори очите ми, за да видя, какво ти правиш и 
ще правиш за мен и чрез мен. 

Пр. Старица живеела в бедност и 
мизерия. Сина и бил бизнесмен в Америка. 
Един познат на старицата , дошъл да я види и 
станало приказка, за сина. 

-Не ти ли праща пари сина ти?-запитал 
госта 

-не –отговорила старицата- но затова 
винаги ми праща интересни снимки от 
Америка. 

Човека бил възмутен, но задържайки гнева 
и бунта си срещу този нехранимайко, той 
попитал: 

 Може ли да видя снимките на сина ти? 
Старицата извадила кутия и я 

отворила пред госта. Тогава той с удивление, 
видял че в кутията имало чекове от различни 
банки и различни по стойност долари. Тогава 
той разбрал, какъв е проблема на жената. Тя 
не разбирала какво и праща сина и. Въпреки че 
имала на  разположение с хиляди долари, тя 
живеела в бедност и мизерия, защото не 
разбирала правилно сина си.  

 Познаваш ли Своя Бог добре и 
правилно?  

2-Другото което възпира изплването ни 
със Святия Дух е страховете изпълващи душата 
ни.  

Поради непознаване на Бога, някои се 
страхуват от това което Бог ще направи с тях. 
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Виждаме ли? Ние не са страхуваме от това 
какво Сатана ще направи с нас, а се страхуваме 
от това което Бог ще направи с нас.  

Пр. Преди години слушах една песничка, 
в която се казваше: 

„Боже ще направя всичко за Теб, само не 
ме изпращай в Африка! 

Ще седя на първия ред в църква! 
Ще давам много пари в дискуса! 
Ще пея в хора 
Ще мета и чистя 
И така песничката изрежда неща, като 

фокусира върху едничкия страх на човека, да не 
би Бог да направи нещо с мен, за което аз се 
опасявам, че може да стане! Знай, че Бог никога 
не насилва хората да вършат работа за Него. 
Той може да те прати там където не искаш, но 
преди това ще обработи сърцето ти, така, че ти 
да искаш и да обичаш служението си.  

Страхувам се от Бога, да не би да 
направи с мен нещо, което аз да не искам да се 
случи.  

Страхувам се от това което Бог ще иска 
от мен!  

Страхувам се Бог не ме смири, защото 
аз съм горд човек. 

Да не ме промени, защото аз съм си 
създал своя модел на живота. 

И вижте какво става: Дявола успява да 
изпълни душата и умът и сърцето ни със страх, 
а когато ние сме изпълнени със страх, Бог не 
може да ни изпълни със Святия Дух.  Бог не 
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иска да Му служим със страх и насила. Ако 
страха изпълва сърцето ти, Святия Дух, няма 
как да го изпълни, защото то е вече пълно със 
страха. 

Словото ни казва: 
1Йоан 4:18  В любовта няма страх, но съвършената любов 

изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, 
и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.  

Чудото на изпълването със Святия Дух, 
е че Бог те познава и ако Той знае, че ти си 
добър за едно служение, Той така ще те 
преобрази чрез действието на Святия Дух, че ти 
ще се влюбиш в служението си. Ако правиш 
нещо за Бога,  пряко желанието си, това е 
опасно. По-добре го спри, преди да си навредил 
на себе си или на други. Но искай от Бога, да те 
промени и тогава върши с радост и лекота, това 
което вършиш.  

Пр. Бях млад пастир и когато дойдох във 
Варна. Имах известен страх от това дали 
проповедите ми са одобрени. Затова, много ми 
харесваше , баща ми да си проповядва, а аз да 
си седя и да слушам. Но Бог ме изобличи и аз 
се молих за промяна. След време, започнах да 
чувствам копнеж да изляза за да споделя, това 
което Бог ми е открил- как стана? Чрез силата и 
действието на Святия Дух в мен, Който прогони 
страха и го замени с копнеж.   

 

В) Какво помага да се изпълваме 

със Святия Дух? 



 11 

1-Глад и жажда за познаване на Бога. 
Тогава ще има в сърцата ни и желание да се 
изпълваме със Святия Дух. Обещанието на 
Исус е: 
Maт 5:6  Блажени които гладуват и жадуват за правдата, 

защото те ще се наситят.  

Насищането ще дойде от изпълването ни с 
Духа на Бога. Бог е оставил във всеки човек 
една празнота. Празнота, която нищо в света не 
може да запълни. Тя се запълва само от 
присъствието на Божия Дух в нас.  

 
2- Готовност и копнеж да предадем 

живота си повече на Христос. Това изисква 
повече вяра! Живота на невярващите хора се 
води от мечти, копнежи, амбиции, глад и любов. 

Живота на вярващия се води от Божия 
Дух. Това обаче не става автоматично. Ние 
трябва да се научим да се доверяваме на Бога. 
Бог е верен и заслужава нашето доверие. Това 
доверие се получава лесно, но се научава 
трудно. Причината да се учим трудно е, поради 
нашия навик, който е да разчитаме на себе си 
или на хора. Защо го правим? Защото в това 
сме сигурни, а не в Бога! Ние не можем лесно 
да се променим и да поставим 
доверието/вярата си в ръката на Бога. Помни 
братко и сестро, Вярата е единственото нещо, 
което Бог намира да е по сърцето Му. Какво 
означава това? Това означава, че Вярата 
упражнявана от Християните е нещото което 



 12 

доставя удоволствие на Бога. Разбираш ли 
това твърдение? 
Евр. 11:6  А без вяра не е възможно да се угоди Богу, 

защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има 
Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.  

Запиши си го с големи букви! Сложи го на 
бюрото си, окачи го на стената си, задълбай го 
в сърцето си. Изпълването с Божия Дух не се 
дава по заслуга, то се получава по вяра.  

Затова обучавай се всеки ден на вяра. 
Упражнявай вяра всеки ден! Словото ни казва: 
Гал. 3:7  Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те 

са Авраамови чада;  

 
3- Изповядване на всеки грях който 

Святия Дух ти покаже или напомни. Така ги 
няма да живееш в мир и толерантност с 
греховете си, но ще бъдеш очистван и 
приготвян за изпълване с Духа. Бог ти е обещал 
това очистване: 
1Йоан 1:8  Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и 
истината не е в нас. 1:9  Ако изповядваме греховете си, 
Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да 
ни очисти от всяка неправда.  

Това дело на прощение и очистване е 
напълно редно за Бога, защото Исус умря за 
нашите грехове. Неговата кръв има сила да 
очиства човека от всеки грях. Независимо дали 
веднъж си бил очистен или още не си опитал 
изчистващата сила на новорождението. 
Изповядвай греховете си на Бога, и искай в 
Името на Исус, те да ти бъдат простени. Не 
умувай, не фирософствай-дали Бог иска, дали 
не Му омръзва, дали сега, дали всички! Ние сме 
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големи философи, а Бог обича да не се правим 
на такива, а както децата с наивна и простичка 
вяра, да отиваме всеки ден  при Него и да 
искаме. Исус умря за това! Мислиш, ли че Бог е 
забравил във времето тази истина? Знай че за 
Бога, времето няма значение. Всеки път, когато 
ти в молитва се разкайваш за греха си и искаш 
прошка, Той вижда пред теб Разпятието и 
вижда, как Христос страда за теб! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

В заключение, искам да задам последен 
въпрос: 

Как да разбера че съм изпълнен? 
-Някои казват, че като се молиш на език, 

тогава! Може и да е така, но аз не го 
разбирам така, защото съм зависим от 
някаква дарба и ако я нямам, значи съм 
празен 

-някои казват трябва да изпиташ Второ 
благословение-драматична опитност след 
новорождението. Това е добре, но тези 
опитности са свързани с житейски 
драматизъм. Защо трябва да се разболявам, 
за да съм изпълван с Духа.  

Аз може да предлагам различни 
предположения още за изпълване с Духа, но 
те ще са все плод на опитност или 
тълкуване. Най-добре е да потърсим отговор 
в текстове от Словото: 
Eph 5:18  И не се опивайте с вино, следствието от което е 

разврат, но напълняйте се с Духа;  5:19  и разговаряйте 
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се със псалми и химни и духовни песни, като 
пеете и възпявате Господа в сърцето си, 5:20  и 
като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца 
в името на нашия Господ Исус Христос,  5:21  като 
се подчинявате един на друг в страх от Христа.  

Когато следващия път си ядосан или 
обиден(това често се случва при нас) на 
някой брат или сестра, опитай вместо да му 
отвърнеш с гняв или вместо да се обидиш, 
да му изпееш някоя песен, да му цитираш 
стих от Словото. Ако не можеш да 
пееш(тогава не се опитвай, за да стане по-
зле), тогава просто, му кажи номера на 
песента.  

Какво предизвиква изпълването с Духа? 
-радостно общение с вярващите от 

тялото Хрисотво 
-хвала към Бога, идваща от едно 

искрено сърце 
-изобилстваща благодарност 
-взаимно служене с цел да се прослави 

Бог 
Ако имаш затруднения с нещо от тези 

или следващите, не се колебай, а веднага 
застани и в молитва, кажи: Боже аз не мога, 
но ВЯРВАМ, че Ти можеш! Направи го Ти в 
мен! 

И ако този текст не те задоволява, тогава 
отвори на : 
Гал. 5:19  А делата на плътта са явни; те са: блудство, 

нечистота, сладострастие,  5:20  идолопоклонство, 
чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, 
партизанства, раздори, разцепления,  5:21  зависти, 
пиянства, пирувания и там подобни; за които ви 
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предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да 
наследят Божието царство.  5:22  А плодът на Духа е:  

 любов,- отношение към Бога и хората 

 радост, - отношение към Бога и хората 

 мир,-отношение към Бога и хората, но възможно е 
и към нас самите 

  дълготърпение, - практикуване на Божия мир, 
когато около нас нещата не са спокойни 

 благост,- отношение към другите, както към себе 
си  

  милост,- …. 

  милосърдие, вярност,  5:23  кротост, 
себеобуздание;  

против такива неща няма закон.  

Изпълнен ли си с Духа според Словото 
на Бога!?!? 

Ако не, тогава тази сутрин можеш да 
искаш да бъдеш изпълнен и това да 
продължи за напред. Но знай, че Сатана ще 
те тества още преди да излезнеш от Църква 
или в следващата седмица. Много е важно, 
как ще му реагираш.  

Ако пък изобщо не си чувал, че има 
Святи Дух и че Той върши такива неща, 
тогава отново в молитва, поискай прошка на 
всичките си грехове и помоли Бог да ти даде 
Духът си, за да Му служиш правилно и 
полезно за безсмъртната ти душа.  


