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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

19. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗЯВЕНОТО 
ПРИСЪСТВИЕ 

УРОК 19 – (АВС 2) 
 
1. ДИСКУТИРАЙТЕ БОЖИЕТО ВСЕПРИСЪСТВИЕ, ОБИТАВАЩОТО 
ПРИСЪСТВИЕ И ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ. 
 
1. БОГ Е ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
Това е атрибута, чрез който Бог невидимо присъства във всяка част на 
вселената по едно и също време като Бащата, Сина, и Святия Дух. 
Притчи 15:3  
Очите ГОСПОДНИ са на всяко място  
и наблюдават злите и добрите. 
Еремия 23:24 
Може ли някой да се скрие в тайни места,   
че Аз да не го видя? – казва ГОСПОД.   
Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва ГОСПОД. 
Ефесяни 1:23 
която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко 
във всички. 
2. БОЖИЕТО ОБИТАВАЩО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСИЧКИ 
ХРИСТИЯНИ 
Към това можем да се отнесем като „спасителното“ присъствие на Бог. 
1 Коринтяни 3:16 
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 
1 Коринтяни 6:19 
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, 
Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, 
Святия Дух живее във всеки новороден вярващ. Отсъствието на Святия  Дух в 
човека представя неновородено състояние. 
Римляни 8:9-10 
9Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако 
някой няма Христовия Дух, той не е Негов.   
10Обаче ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, 
духът е жив поради правдата. 
3. „УСЕЩАНОТО“ ИЛИ „ОСЕЗАЕМОТО“ ПРИСЪСТВИЕ НА БОГ — 
СПОМЕНАВАТО КАТО ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БОГ 
Това е част от Божията слава. Божието присъствие се усеща от тези, които се 
приближават към Него. 
Яков 4:8 
Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте 
ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи. 
 
2. ДИСКУТИРАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИЗЯВЕНОТО БОЖИЕ 
ПРИСЪСТВИЕ ПОД СЛЕДНИТЕ ЗАГЛАВИЯ. 

PROSPERITY — ПРЕУСПЯВАНЕ 
REVERENTIAL FEAR OF GOD — ПОЧТИТЕЛЕН СТРАХ ОТ 
БОГ 
EDIFICATION (STRENGTHENING) — НАЗИДАНИЕ 
(УКРЕПВАНЕ) 
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SIGNS AND WONDERS — ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА 
ENLIGHTENMENT — ПРОСВЕЩЕНИЕ 
NUMERICAL GROWTH — ЧИСЛЕН РАСТЕЖ 
CONVICTION OF SIN — ОБВИНЕНИЕ ЗА ГРЯХ 
EMANCIPATION — ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗЯВЕНОТО БОЖИЕ ПРИСЪСТВИЕ 
МНЕМОНИКА — „ПРИСЪСТВИЕ“ 
ПО- ДОЛУ СА ИЗБРОЕНИ НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗЯВЕНОТО 
БОЖИЕ ПРИСЪСТВИЕ: - 
PROSPERITY — ПРЕУСПЯВАНЕ 
REVERENTIAL FEAR OF GOD — ПОЧТИТЕЛЕН СТРАХ ОТ БОГ 
EDIFICATION [STRENGTHENING] — НАЗИДАНИЕ [УКРЕПВАНЕ] 
SIGNS AND WONDERS — ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА 
ENLIGHTENMENT [REVELATION] — ПРОСВЕЩЕНИЕ 
[ОТКРОВЕНИЕ] 
NUMERICAL GROWTH — ЧИСЛЕН РАСТЕЖ 
CONVICTION OF SIN — ОБВИНЕНИЕ ЗА ГРЯХ 
EMANCIPATION — ОСВОБОЖДЕНИЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
PROSPERITY — ПРЕУСПЯВАНЕ 
Всички християни не са преуспяващи. Всички, които имат изявеното Божие 
присъствие ще преуспяват, но не всеки, който преуспява има изявеното Божие 
присъствие. Преуспяването е следствие от изявеното Божие присъствие в 
живота ви, дома ви или Църквата ви. Ние служим на един Бог, Който може да 
прави много повече от това, което искаме или мислим (Ефесяни 3:20), един 
Бог, Който притежава всичко и иска да благославя децата си. Преуспяването 
следователно е следствие от Неговото изявено присъствие. Бог е нашия Баща. 
Би било неподобаващо за Неговата бащинска природа да изявява присъствието 
Си, да вижда липсите ви и да ви оставя в това състояние. 
Обърнете внимание на следните примери:- 
 
[1]. ЙОСИФ 
Йосиф преуспяваше, понеже БОГ БЕШЕ С НЕГО. 
Битие 39:2-3 
2И ГОСПОД беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на 
господаря си, египтянина.    
3След като господарят му видя, че ГОСПОД беше с него и че ГОСПОД прави да 
успява в ръката му всичко, което вършеше, 
[2]. ЕЗЕКИЯ 
Езекия преуспяваше, понеже БОГ БЕШЕ С НЕГО. 
4 Царе 18:7 
И ГОСПОД беше с него; където и да излизаше, той благоуспяваше.... 
[3]. ДАВИД  
Давид преуспяваше, понеже БОГ БЕШЕ С НЕГО. 
2 Царе 5:10 
Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и ГОСПОД, Бог на Силите, беше с 
него. 
[4]. ОВИД-ЕДОМ 
Вижте 2 Царе 6:2-12. 
2 Царе 6:11-12 
11ГОСПОДНИЯТ ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едом три месеца. И 
ГОСПОД благослови Овид-едом и целия му дом.    
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12И така, известиха на цар Давид, че ГОСПОД е благословил дома на Овид-
едом и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с 
веселия Божия ковчег от къщата на Овид-едом в Давидовия град. 
5. ИЗРАЕЛ 
Преуспяването беше белега на Божието присъствие „посред Израел“. 
Йоил 2:24-27 
24Харманите ще се напълнят с жито  
и линовете ще преливат от вино и масло.    
25И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът,  
червеят, бръмбарът и гъсеницата –  
Моята голяма войска, която пратих между вас.    
26И ще ядете изобилно и ще се наситите,  
и ще хвалите името на ГОСПОДА, вашия Бог,  
Който е постъпвал чудесно с вас;  
и народът Ми няма никога да се посрами.    
27И ще познаете, че Аз съм сред Израел  
и че съм ГОСПОД, вашият Бог, и че няма друг;  
и народът Ми няма никога да се посрами. 
 
REVERENTIAL FEAR OF GOD — ПОЧТИТЕЛЕН СТРАХ ОТ БОГ 
Евреи 12:21 
И гледката беше толкова страшна, че Мойсей рече: Ужасен съм и треперя. 
Това е страха от Бог, който вдъхновява вярващия да обича, да почита и да се 
покорява на Бог. 
Изход 3:6 
Каза още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. А 
Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. 
Бог призна, че това беше нормален отклик. 
Еремия 5:22 
Не се ли боите от Мене?, казва ГОСПОД,  
няма ли да треперите пред Мене,  
Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето,  
която то не може да премине;  
така че, макар вълните му да се издигат,  
пак няма да я преодолеят,  
при все че бучат, пак няма да я преминат? 
Евреи 12:21 
И гледката беше толкова страшна, че Мойсей рече: Ужасен съм и треперя. 
Деяния 2:43 
И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез 
апостолите. 
Деяния 5:11 
И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. 
Деяния 9:31 
И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се 
назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, 
се умножаваше. 
Божието присъствие постоянно вдъхновяваше страх. Християнския страх от Бог 
не е основан на страх от смърт и наказание, понеже Исус Христос ни е 
освободил от това. (Римляни 8:1) 
Понеже Божието присъствие вдъхваше страх, винаги когато присъствието Му се 
изявяваше Бог обявяваше, „не се страхувай!“. 
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Откровение 1:17 
И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи 
десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и 
Живият; 
Вижте също Съдии 6:23-24; 1 Царе Глави 12; 18-20. 
Въпреки че осъзнаваме Бог като нашия небесен Баща, Който ни обича, нека 
също така да помним, че Той е пояждащ огън (Евреи 12:29). 
 
EDIFICATION [STRENGTHENING] — НАЗИДАНИЕ [УКРЕПВАНЕ] 
Назиданието е укрепването или изграждането на Църквата — Божия духовен 
дом. Божието изявено присъствие укрепва Църквата, мотивирайки вярващите 
да Му служат и да Му се покланят с по-голяма ревност. Исус е градителят. 
Матей 16:18 
Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър   и на тази скала ще съградя Моята 
църква; и портите на ада няма да я надвият. 
Назиданието е белег на Неговото присъствие в изграждането на дома — 
Църквата на Бога.  
Евреи 3:6 
а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако 
удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си. 
НАЗИДАНИЕТО СТАВА ЧРЕЗ:- 
РАДОСТ 
Псалм 16:11 
Ще ми изявиш пътя на живота;   
пред Твоето присъствие има пълнота от радост,   
отдясно на Тебе – винаги веселие. 
Деяния 8:8 
така че настана голяма радост в онзи град. 
Тази радост идва от Исус (Йоан 15:11), чрез Духа (Галатяни 5:22). Забележете : 
„…защото радостта на ГОСПОДА е вашата сила“. (Неемия 8:10) 
ТОПЛИНА И УТЕХА 
Йоан 14:1, 18 
1Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.      
18Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. 
Лука 24:32 
И разискваха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше 
по пътя и когато ни тълкуваше Писанията? 
Божието присъствие дава топлина и утеха. Святия Дух е наречен „Утешител“. 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще 
ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
Деяния 9:31 
И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се 
назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, 
се умножаваше. 
ДАРБИТЕ НА ДУХА 
Тези дарби са проявления на Святия Дух (1 Коринтяни 12:6), които изграждат 
Църквата. 
1 Коринтяни 12:6-7 
6Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички 
хора.    
7А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. 
ПОЧИВКА 
Изход 33:14 
И ГОСПОД каза: Самият Аз ще вървя с теб и Аз ще те успокоя. 
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Исус каза в 
Матей 11:28 
Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви 
успокоя. 
СМЕЛОСТ 
2 Тимотей 4:17 
Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез 
мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста. 
Исая 41:10 
не бой се, защото Аз съм с тебе;   
не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;   
ще те укрепя, да! Ще ти помогна.   
Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница. 
Псалм 27:14 
Чакай ГОСПОДА;  
дерзай и нека се укрепи сърцето ти.  
Да! Чакай ГОСПОДА. 
Ако няма назидание в църковното събрание, аз бих поставил под съмнение 
твърдението, че Божието присъствие се изявява мощно. 
 
SIGNS AND WONDERS — ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА 
Марк 16:20 
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и 
потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. 
Деяния 6:8 
А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между 
народа. 
Деяния 8:6-7 
6И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, 
като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше.    
7Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от 
мнозина, обладани от тях; и мнозина парализирани и куци бяха изцелени, 
ПРИМЕРИ 
Облака (Числа 9:19). 
Огнения стълб (Изход 13:21). 
Фучащия вятър (Деяния 2:2). 
Разтърсването на земята (Деяния 16:26). 
Разделящите се огнени езици (Деяния 2:3). 
Ангелски посещения (Данаил 10:5-6; Деяния 12:7-8). 
Изцеления (Лука 5:17; 7:21). 
Чудеса (Йоан 2:9; Лука 5:6). 
Изгонване на демони (Марк 1:26; Матей 8:32). 
Не доброволно просване (Деяния 26:14). 
Йоан 18:6 
И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. 
Откровение 1:17 
И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи 
десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и 
Живият; 
Също така вижте 2 Летописи 5:13-14. 
Никодим видя знаменията и чудесата в служението на Исус и поради това 
призна, че Бог беше с Него. 
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Йоан 3:2 
Той дойде при Исус през нощта и Му каза: Учителю, знаем, че си учител, 
дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти 
вършиш, ако Бог не е с него. 
Знаменията и чудесата демонстрират Божията сила в Неговата присъствие. 
Целта на  знаменията и чудесата е да се разклати увереността на хората в 
собствената им сила и лични царства и да се мотивират да поставят вярата си в 
Бог. Чрез знамения и чудеса Бог демонстрира Своята божественост и 
превъзходство над всички други богове. 
ПРИМЕРИ:- 
1. Десетте египетски язви, чрез които Бог показа, че Той беше над египетските 
богове. 
2. Божията демонстрация на Неговото превъзходство над Ваал на планината 
Кармил (3 Царе 18:36-39). 
3. Изповедта на стотника в Матей 27:54. 
Матей 27:54 
А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха 
земетресението и всичко, което стана, много се уплашиха и казаха: 
Наистина този беше Син на Бога. 
В допълнение знаменията и чудесата:- 
1. ПОТВЪРЖДАВАТ СЛОВОТО 
Марк 16:20 
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и 
потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. 
2. СА ПОМОЩНИЦИ НА ВЯРАТА 
Йоан 4:48 
Тогава Исус му каза: Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да 
повярвате. 
3. УДОСТОВЕРЯВАТ БОЖИЯ ЧОВЕК 
Римляни 15:18-19 
18Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е 
извършил чрез мене, за да приведе езичниците в покорност на вярата чрез 
моето слово и дело,    
19със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух Божий, така че 
от Ерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал 
Христовото благовестие. 
2 Коринтяни 12:12 
Наистина белезите на истински апостол бяха доказани между вас с пълно 
търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела. 
Отсъствието на знамения и чудеса не означава, че човека не е Божий човек, 
например Йоан Кръстител не извърши чудеса, но той беше човек изпратен от 
Бог (Йоан 1:6). 
 
ENLIGHTENMENT [REVELATION AND UNDERSTANDING] — 
ПРОСВЕЩЕНИЕ [ОТКРОВЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ] 
Просвещението принадлежи към знанието, разбирането и мъдростта. Словото 
на мъдрост, словото на знание и дарбите пророчество и разпознаване са всички 
проявления на Божия Дух. Тези дарби демонстрират Божието присъствие. 
Божието присъствие носи мъдрост, знание и разбиране. 
1 Йоан 1:5 
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е 
светлина и в Него няма никаква тъмнина. 
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ПРИМЕРИ: 
1. Апостол Павел 
Деяния 9:3-6 
3И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него 
светлина от небето.    
4И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме 
гониш?    
5А той попита: „Кой си ти, Господине?“ Господ рече: „Аз съм Исус, Когото ти 
преследваш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен“.     
6Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. 
Божието присъствие разрушава невежеството. Когато светлината се изяви 
Савел нарече Исус ‘Господ’. 
Деяния 26:18 
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и 
от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и 
наследство между осветените чрез вяра в Мене. 
2. Божието присъствие в живота на Веселеил го обогати с мъдрост, разбиране и 
знание. 
Изход 35:30-32 
30Тогава Мойсей каза на израилтяните: Вижте, ГОСПОД повика по име 
Веселеил, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,   
31и го изпълни с Божия Дух – с мъдрост, умение, знание и дарба за всеки 
занаят,   
32за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед; 
3. Когато Давид влезе в скинията (Божието присъствие), той беше просветен за 
края на нечестивите. 
Псалм 73: 17 
докато влязох в Божието светилище  
и размишлявах върху сетнината им. 
В NKJ се казва: „тогава разбрах техния край“. 
Първоначално той бил обезпокоен от преуспяването им. 
4. Исус се изяви на Тома. Резултата беше откровение за Неговото Господство. 
Йоан 20:27-28 
27Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си 
и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.   
28Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! 
5. Изявеното Божие присъствие във видение към Петър го просветли относно 
неговото предразсъдно виждане на езичниците. 
Деяния 10:13-16 
13И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.    
14А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо 
мръсно и нечисто.    
15И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти не го 
смятай за мръсно.   
16И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето. 
6. Божието изявено присъствие в пещта просветли цар Навуходоносор относно 
истинския Бог. 
Данаил 3:29 
Затова издавам указ всеки човек, от който и да било народ, племе и език, 
който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да бъде посечен 
и къщата му да бъде превърната в бунище; защото няма друг бог, който 
може да избави така. 
 
 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

8

Деяния 9:3-6 
3И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него 
светлина от небето.    
4И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме 
гониш?    
5А той попита: „Кой си ти, Господине?“ Господ рече: „Аз съм Исус, Когото ти 
преследваш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен“.     
6Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. 
Деяния 26:18 
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и 
от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и 
наследство между осветените чрез вяра в Мене. 
1 Йоан 1:5 
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е 
светлина и в Него няма никаква тъмнина. 
 
NUMERICAL GROWTH — ЧИСЛЕН РАСТЕЖ 
Божието присъствие привлича хора. 
Деяния 4:4 
А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха; и броят на повярвалите 
мъже достигна до пет хиляди. 
Деяния 6:7 
И Божието учение растеше и броят на учениците в Ерусалим се 
умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се 
подчиняваха на вярата. 
Деяния 9:31 
И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се 
назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, 
се умножаваше. 
Вижте Исая 60:1-5, 22 
Божието присъствие се доказва чрез физическия растеж на Църквата. В Деяния 
2:41, 3000 души се спасиха когато Божието присъствие се изяви чрез 
разделящите се огнени езици, езиците и помазаното проповядване. 
 
CONVICTION OF SIN — ОБВИНЕНИЕ ЗА ГРЯХ 
Обвинението за грях е логично доказателство за изявеното Божие присъствие. 
Забележете служението на Святия Дух. 
Йоан 16:8 
И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; 
ПРИМЕРИ:- 
1. Исая — Когато зърна Божието присъствие. 
Исая 6:5 
Тогава казах: Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти 
устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, 
ГОСПОДА на Силите. 
2. Множеството на Петдесятница — когато видяха проявленията на 
Петдесятница и чуха проповядването на Петър. 
Деяния 2:37 
Като чуха това, те, засегнати в сърцата си, казаха на Петър и на другите 
апостоли: Какво да сторим, братя? 
3. Надзирателя на затвора във Филипи — когато усети въздействията от 
Божието присъствие. 
Деяния 16:30 
и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? 
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4. Петър — когато видя чудото на големия улов на риба. 
Лука 5:8 
А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: Иди си от 
мене, Господи, защото съм грешен човек. 
5. Дарбата пророчество (проявление на Святия Дух) ще накара невярващия да 
признае Божието присъствие. 
1 Коринтяни 14:24-25 
24Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или невеж, той се 
обвинява от всички и се осъжда от всички;    
25тайните на сърцето му стават явни; и така, той ще падне на лицето си, 
ще се поклони на Бога и ще изповяда, че наистина Бог е между вас. 
 
EMANCIPATION — ОСВОБОЖДЕНИЕ 
2 Коринтяни 3:17 
А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. 
 Божият Дух освобождава човека от робството на закона и от грешната 
природа. Напомнено ни е в Галатяни 5:16: „...И така, казвам: Ходете по Духа 
и няма да угаждате на плътските страсти“. Ходенето в Духа е равносилно 
на ходене в Божието присъствие. Под тези обстоятелства човека е под контрола 
на Духа или е изпълнен с Духа. Помазвам означава да натрия с масло. 
Помазанието (наред с другите значения) се отнася за изливането на Святия Дух 
върху човека (Лука 4:18; Исая 61:1; 1 Царе 10:1). 
Този, който е помазан е под контрола и водителството на Святия Дух, т.е. той 
ходи в Духа (Божието присъствие). В Исая 10:27 четем, че хомотът е строшен 
чрез помазанието. 
Исая 10:27 
В онзи ден товарът му ще се премести от плещите ти  
и хомотът му – от врата ти,  
и хомотът ще се строши поради помазанието ти. 
 Божието присъствие носи свобода (освобождение) чрез строшаването на 
всяко традиционно робство, което е издигнато над Неговото слово. 
Забележка: Неортодоксалното поклонение на Давид пред ковчега (Божието 
присъствие) свидетелства за свободата в Божието присъствие. 
2 Царе 6:14 
А Давид танцуваше пред ГОСПОДА с всичката си сила и беше препасан с ленен 
ефод. 
Свободата в Божието присъствие е изобразена чрез:- 
1. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАВЕЛ И СИЛА 
Когато Божието присъствие се изяви в затвора — Павел и Сила бяха освободени 
от оковите (Деяния 16:26). 
2. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР 
 Петър беше освободен от веригите, когато Господният ангел (ангел от 
Божието присъствие) го посети (Деяния 12:7). 
В допълнение Святия Дух води в цялата истина. 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; 
защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви 
извести за идващите неща. 
Истината носи свобода. 
Йоан 8:32 
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 


