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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

3. БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА НА 
СВЯТИЯ ДУХ 

УРОК 3 – (АВС 3) 
 
1. ДИСКУТИРАЙТЕ БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА НА СВЯТИЯ ДУХ ПОД 
СЛЕДНИТЕ ЗАГЛАВИЯ. 
 
МНЕМОНИКА — „ПРИРОДА“ 
СВЯТИЯ ДУХ Е НАРАВНО  БОГ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:- 
NAME OF GOD — ИМЕТО НА БОГ 
ACTS OF DIVINITY — БОЖЕСТВЕНИ ДЕЛА  
TITLES OF DIVINITY —  ИМЕНА НА БОЖЕСТВОТО 
UNIQUE MINISTRY — УНИКАЛНО СЛУЖЕНИЕ 
RELATIONSHIP IN THE TRINITY — ВЗАИМООТНОШЕНИЕ В 
ТРОИЦАТА 
ESSENTIAL AND MORAL ATTRIBUTES — ОСНОВНИ И МОРАЛНИ 
АТРИБУТИ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
NAME OF GOD — ИМЕТО НА БОГ 
СВЯТИЯ ДУХ Е НАРЕЧЕН БОГ 
Деяния 5:3-4 
3А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш 
Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?   
4Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не 
бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не 
си излъгал хора, но Бога. 
1 Коринтяни 2:11 
Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в 
Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. 
1 Коринтяни 3:16 
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 
 
ACTS OF DIVINITY — БОЖЕСТВЕНИ ДЕЛА 
ЕДНАКВИ ПРЕТЕНЦИИ 
 

СВЯТИЯ ДУХ ЙЕХОВА 
1.  Евреи 3:9 където бащите ви Ме 
изкушиха, изпитаха Ме.  
И видяха делата Ми четиридесет 
години. 
 

1.  Изход 17:2 Затова народът се 
караше с Мойсей: Дай ни да пием вода. 
А Мойсей им отговори: Защо се 
карате с мене? Защо изпитвате 
ГОСПОДА? 

2.  Евреи 10:16 „Ето завета, който ще 
сключа с тях   
след онези дни, казва Господ:   
Ще положа законите Си в сърцата им  
и ще ги напиша в умовете им“, 
прибавя: 
 

2.  Еремия 31:33 Но ето завета,   
който ще сключа с Израилевия дом   
след онези дни, казва ГОСПОД:   
Ще положа закона Си във 
вътрешностите им   
и ще го напиша в сърцата им;   
Аз ще бъда техен Бог   
и те ще бъдат Мой народ; 

3.  Деяния 28:25-26   25И те, понеже не 
бяха съгласни помежду си, се 

3.  Исая 6:8, 10 8После чух гласа на 
Господа, Който казваше: Кого да 
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разотидоха, като Павел им каза една 
дума: Добре е говорил Святият Дух 
чрез пророк Исая на бащите ви, 
когато е казал:    
26„Иди, кажи на този народ:  
С уши ще чуете, но никак няма да 
разберете;  
и с очи ще гледате, но никак няма да 
прозрете. 
 

изпратя? И кой ще отиде заради Нас? 
Тогава казах: Ето ме, изпрати мене.    
10Направи да закоравее сърцето на 
този народ и направи да натегнат 
ушите им, и затвори очите им, да не 
би да гледат с очите си и да слушат с 
ушите си, и да разберат със сърцето 
си, и да се обърнат и да бъдат 
изцелени. 

 
1. ОСВЕЩЕНИЕ 
Римляни 15:16 
да бъда служител на Исус Христос 
между езичниците и да свещенослужа 
в Божието благовестие, за да бъдат 
езичниците благоприятен принос, 
осветен от Святия Дух. 

Юда 1  
Юда, слуга на Исус Христос и брат на 
Яков, до призваните, възлюбени от 
Татко Бог и пазени в Исус Христос: 
 
 

 
 [2]. ОБИТАВАНЕ 
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 ЙЕХОВА 
3. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
Римляни 8:11  
И ако обитава във вас Духът на Този, 
Който е възкресил Исус от мъртвите, 
то Същият, Който възкреси Христос 
Исус от мъртвите, ще съживи и 
вашите смъртни тела чрез Духа Си, 
Който живее във вас. 

1 Коринтяни 6:14  
а Бог, Който е възкресил Господа, ще 
възкреси и нас със силата Си. 
 

СВЯТИЯ ДУХ ЙЕХОВА 
4.  СЪТВОРЯВЯНЕ 
Йов 33:4  
Духът Божий ме е създал  
и диханието на Всемогъщия ме 
оживотворява. 
 
Псалм 104:30  
Изпращаш ли Духа Си, те се 
създават;  
и подновяваш лицето на земята. 

Битие 1:1 
В началото Бог сътвори небето и 
земята. 
 

 
 [5]. НОВОРОЖДЕНИЕ 
Йоан 3:3-6 
3Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, 
не може да види Божието царство.   
4Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да 
влезе в утробата на майка си и да се роди?    
5Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и 
Дух, не може да влезе в Божието царство.     
6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 
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[6]. ВДЪХНОВЕНИЕ 
2 Петрово 1:21 
защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите хора са 
говорили от Бога, движени от Святия Дух. 
2 Тимотей 3:16 
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за 
поправление, за наставление в правдата, 
 
[7]. ДАВАЩ ЖИВОТ 
Римляни 8:11 
И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, 
то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и 
вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. 
 
TITLES OF DIVINITY — ИМЕНА НА БОЖЕСТВОТО 
ТОЙ Е НАРЕЧЕН ГОСПОД 
2 Коринтяни 3:17-18 
17А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода.    
18А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, 
се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. 
В БИБЛЕЙСКИ ВРЕМЕНА САМО БОЖЕСТВОТО Е НАРИЧАНО ГОСПОД. 
 
UNIQUE MINISTRY — УНИКАЛНО СЛУЖЕНИЕ 
ВИЖТЕ СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ – НОМЕР 4 ПО-ДОЛУ. 
 
RELATIONSHIP IN THE TRINITY — ВЗАИМООТНОШЕНИЕ В 
ТРОИЦАТА 
[1]. Святия Дух упражнява божествена власт в Своята връзка с Татко и със Сина 
в кръщението (Матей 28:19) и в благодатта (2 Коринтяни 13:14).  Това 
взаимоотношение съществува въз основа на равенство с Татко и със Сина. 
[2]. Второзаконие 6:4 заявява, че Бог е един. 
 Второзаконие 6:4 
Слушай, Израилю; Йехова, нашият Бог, е един ГОСПОД; 
Според 1 Йоан 5:7, Татко, Сина и Святия Дух са едно. 
1 Йоан 5:7 
Защото трима са, които свидетелстват на небето: Татко, Словото и 
Святия Дух; и тези тримата са едно. 
Чрез това взаимоотношение, което Святия Дух има в ЦЯЛОСТТА на Бог ние 
заключаваме, че Той е ИСТИНСКИ БОГ. 
 
ESSENTIAL AND MORAL ATTRIBUTES — ОСНОВНИ И МОРАЛНИ 
АТРИБУТИ 
СЪЩАТА СЪЩНОСТ КАТО НА БОГ 
Исус каза в Йоан 14:16, че ще ни изпрати „друг Утешител“. Гръцката дума тука 
за друг е АЛЛОС, което означава ДРУГ ОТ СЪЩИЯ ВИД, а не ХЕТЕРОС, което е 
ДРУГ ОТ РАЗЛИЧЕН ВИД. Стр.62 Вайн. 
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ОСНОВНИ АТРИБУТИ 
СВЯТИЯ ДУХ ЙЕХОВА 

А.  ВСЕВИШЕН 
Лука 1:35   
И ангелът отговори: Святият Дух 
ще дойде върху теб и силата на 
Всевишния ще те осени; затова и 
Святият, Който ще се роди от тебе, 
ще се нарече Божий Син. 
 

Битие 17:1  
Когато Аврам беше на деветдесет и 
девет години, ГОСПОД се яви и му каза: 
Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мен и 
бъди непорочен. 
 
Еремия 32:17 
О, ГОСПОДИ  ЙЕХОВА; ето, Ти си създал 
небето и земята с голямата Си сила и 
с простряната Си мишца; няма нищо 
трудно за Тебе, 
 
Лука 1:37  
Защото за Бога няма нищо 
невъзможно. 
 
Лука 18:27   
Той отговори: Невъзможното за 
хората е възможно за Бога. 

СВЯТИЯ ДУХ ЙЕХОВА 
Б.  ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
Псалм 139:7-10  
7 Къде да отида от Твоя Дух?  
Или от присъствието Ти къде да 
побегна?    
8Ако възляза на небето, Ти си там;  
ако си постеля в преизподнята, и там 
си Ти.    
9Ако взема крилете на зората   
и се заселя в най-далечните краища на 
морето,   
10и там ще ме води ръката Ти  
и Твоята десница ще ме държи. 

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. 
 

В.  ВСЕЗНАЕЩ 
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. 
 
Исая 40:13-14  
13Кой е упътил Духа ГОСПОДЕН  
или като съветник Негов Го е научил?  
14С кого се е съветвал Той  
и кой Го е вразумил и Го е научил на 
пътя на правосъдието,  
и Му е предал знание, и Му е показал 
пътя на разума? 
 
1 Коринтяни 2:10 
А на нас Бог откри това чрез Духа; 
понеже Духът издирва всичко, даже и 
Божиите дълбочини. 
 

Евреи 4:13  
И няма създание, което да не е явно 
пред Бога; а всичко е голо и разкрито 
пред очите на Този, пред Когото има 
да отговаряме. 
 
Псалм 147:5  
Велик е нашият ГОСПОД и голяма е 
силата Му;  
разумът Му е безпределен. 
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Г.  ВЕЧЕН 
Евреи 9:14   
то колко повече кръвта на Христос, 
Който чрез вечния Дух принесе Себе 
Си без недостатък на Бога, ще очисти 
съвестта ви от мъртвите дела, за да 
служите на живия Бог 

Римляни 16:26   
а сега се е явила и чрез пророческите 
Писания според заповедта на вечния 
Бог е станала позната на всички 
народи за тяхно покоряване на 
вярата, 
 

 
МОРАЛНИ АТРИБУТИ 
ТОВА СА АТРИБУТИ, КОИТО ПРИНАДЛЕЖАТ НА БОГ И СА ПРЕДАВАНИ ОТ 
БОГ НА ЧОВЕКА. 
[1]. 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. 
[2]. СВЯТОСТ 
Римляни 1:4 
а по Дух на святост беше обявен със сила като Божий Син чрез 
възкресението от мъртвите; 
[3]. ЛЮБОВ 
Римляни 15:30 
Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, 
която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене, 
 
2.  СВЯТИЯ ДУХ И СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА 
 
Какво вярват свидетелите на Йехова: 
 
Що се отнася до Святия Дух, така наречената 'трета личност в Троицата' вече 
видяхме, че това не е личност, а Божията действаща сила. 
Стр. 24 Истината, която води до вечен живот 
 
„Това е Божията действаща сила….. Свързана с лъч на радар“. 
Страница 432, 433  Уверете се във всичко 
Свидетелите на Йехова вярват, че Святия Дух е сила, а не личност. 
 
СТИХОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
 
2.1. СВЯТИЯ ДУХ Е НАРЕЧЕН САМИЯТ. 
Римляни 8:16 
Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. 
Свидетелите на Йехова използват Римляни 8:16, за да докажат, че Святия Дух е 
„то“. На английски използваната дума за „самият“ може да се преведе и като 
местоимение в трето лице единствено число — то. 
 
Отговор:  
 
Гръцката дума за духа е ПНЕУМА. Пнеума е неутрално съществително и е 
граматично правилно едно неутрално съществително да бъде последвано от 
неутрално местоимение „то“. 
 
В Лука 1:35 Исус е наречен „онова святото“, въпреки че Исус е личност. 
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2.2. АКО СВЯТИЯ ДУХ БЕШЕ ЛИЧНОСТ КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ИЗЛЯТ? 
Деяния 2:17  
ще излея от Духа Си на всяка твар;   
 
Как може една личност да кръщава с друга личност? 
 
Отговор:  
 
Свидетелите на Йехова бъркат метафоричния и буквалния език. 
Йов 10:10  
Не си ли ме излял като мляко?  
Тука Йов говори символично. 
На Петдесятница 120те бяха кръстени не с, а в Святия Дух. 
 
2.3 . АКО СВЯТИЯ ДУХ Е ЛИЧНОСТ, КАК МОЖЕ ЕДНА ЛИЧНОСТ ДА 
ИЗПЪЛНИ 120 ЧОВЕКА НА ДЕНЯ НА ПЕТДЕСЯТНИЦА? 
 
Отговор:  
 
Йехова е личност, въпреки това Той изпълва небето и земята. (Еремия 23:24) 
Исус е личност. Той изпълва всеки новороден  вярващ — Христос във вас, 
надеждата на славата. (Колосяни 1:27/ Откровение 3:20)  
Татко също изпълва всеки новороден вярващ. ( Йоан 14:23) 
 
Какво казва Библията: 
 
3.   СВЯТИЯ ДУХ Е ЛИЧНОСТ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ: 
 
(Една сила или лъча на радара не изпълняват тези критерии.) 
 
МНЕМОНИКА — „ДУХ“ 
ЛИЧНОСТТА НА СВЯТИЯ ДУХ СЕ ВИЖДА В СЛЕДНОТО:- 
PERSONAL SENSIBILITY — ЛИЧНО УСЕЩАНЕ 
PERSONAL PRONOUNS — ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ 
PERSONAL IDENTITY — ЛИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ 
PERSONAL ROLES — ЛИЧНИ РОЛИ 
PERSONAL IDENTIFICATION WITH THE FATHER AND SON — ЛИЧНО 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ С ТАТКО И СИНА 
PERSONAL TRAITS — ЛИЧНИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
ФАКТА, ЧЕ СВЯТИЯ ДУХ Е ЛИЧНОСТ, А НЕ БЕЗЛИЧНА СИЛА СЕ РАЗБИРА 
ОТ СЛЕДНОТО:- 
 
PERSONAL SENSIBILITY — ЛИЧНО УСЕЩАНЕ 
ТОВА Е СПОСОБНОСТТА ДА СЕ УСЕЩА 
СВЯТИЯ ДУХ: - 
[1]. МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСКЪРБЕН 
Ефесяни 4:30 
и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на 
изкуплението. 
[2]. МОЖЕ ДА УСЕЩА ЛЮБОВ 
Римляни 15:30 
Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, 
която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене, 
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[3]. МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСКЪРБЕН 
Евреи 10:29 
тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е 
потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета 
кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта? 
 
PERSONAL PRONOUNS — ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ 
Йоан 16:13-14 
13А 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.    
14Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
 
PERSONAL IDENTITY — ЛИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ 
НАРЕЧЕН 'ДРУГ УТЕШИТЕЛ' 
Йоан 14:16  
И Аз ще поискам от Татко и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас 
вовеки – 
Святия Дух е наречен 'Утешител'.  Това му дава лична идентичност.  Има две 
гръцки думи използвани за друг, а именно АЛЛОС и ХЕТЕРОС.  АЛЛОС 
означава друг от същия вид, а ХЕТЕРОС означава друг от различен вид (Вайн 
Стр.62).  Гръцката дума за друг в този стих е АЛЛОС. 
'Друг Утешител' правилно означава друг като Исус.  Гръцката дума за Утешител 
е ПАРАКЛЕТОС, която е същата дума използвана за Исус в 1 Йоан 2:1 и е 
преведена като ХОДАТАЙ.  Святия Дух е нашия ходатай (утешител, помощник).  
Тази задача може да бъде изпълнявана само от личност. 
 
PERSONAL ROLES — ЛИЧНИ РОЛИ 
ТОВА СА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПОСОЧВАТ, ЧЕ СВЯТИЯ ДУХ ИМА ВОЛЯ [т.е. 
СПОСОБНОСТ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ] 
 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА „ДУХ“ – СЛУЖЕНИЕТО НА ДУХА. 
 
PERSONAL IDENTIFICATION WITH THE FATHER AND SON — ЛИЧНО 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ С ТАТКО И СИНА 
Татко и Сина са личности.  Идентифицирането на Святия Дух с Татко и със 
Сина Го прави личност.  Кръщението (Матей 28:19) и благословението (2 
Коринтяни 13:14) се извършва в името на Троицата.  Святия Дух трябва да е 
личност, за да се идентифицира заедно с другите личности в това действие. 
 
PERSONAL TRAITS — ЛИЧНИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ 
Святия Дух има основните качества, които съставляват личността. 
[1]. УМ [ИНТЕЛЕКТ — СПОСОБНОСТТА ДА МИСЛИ] 
Римляни 8:27 
а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той 
ходатайства за светиите по Божията воля. 
ПОНЕЖЕ ИМА УМ ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ: - 
1.1. ЛЪГАН 
Деяния 5:3 
А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш 
Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? 
1.2. ПОХУЛВАН 
Матей 12:31-32 
31Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата 
против Духа няма да се прости.     
32И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако 
някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости – нито в този 
свят , нито в бъдещия. 
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1.3. ВЪЗПРОТИВЯВАН 
Деяния 7:51 
Твърдоглави и с необрязано сърце и уши! Вие винаги се противите на Святия 
Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие. 
[2]. ЕМОЦИИ 
Способността да усеща — разглежда се в чувствителността. 
[3]. ВОЛЯ 
Способността да се вземат решения — разглежда се в личните роли. 
 
4.  ДИСКУТИРАЙТЕ СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ. 
 
СВЯТИЯ ДУХ — СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ 
 
МНЕМОНИКА — „ДУХ“ 
 
СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ Е ОТРАЗЕНО В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:- 
SELECTS — ИЗБИРА 
SEALS — ЗАПЕЧАТВА 
STEERS — НАСОЧВА 
PROTECTS — ПАЗИ 
POTENTIATES — ДАВА СИЛА 
PREVAILS — НАДДЕЛЯВА 
INTERCEDES — ХОДАТАЙСТВА 
INSPIRES — ВДЪХНОВЯВА 
INDWELLS — ОБИТАВА 
REGENERATES — НОВОРАЖДА 
REMINDS — НАПОМНЯ 
REPROVES — СЪМРЯ 
ILLUMINATES — ПРОСВЕЩАВА 
IMPARTS — ПРИДАВА 
INVITES — ПОКАНВА 
TEACHES — УЧИ 
TESTIFIES — СВИДЕТЕЛСТВА 
TRANSFORMS — ТАНСФОРМИРА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
SELECTS — ИЗБИРА 
1.1. ОБЛАСТИ ЗА СЛУЖЕНЕ 
Деяния 16:6-7 
6И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе 
забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия;   
7и като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият 
Дух не им позволи. 
Исус каза в Матей 28:19, „Идете и създайте ученици измежду всички 
народи....“, но Святия Дух избира областите и точното време за служене.  Павел 
трябваше да отиде в Азия по-късно и преживя голям успех. 
1.2. ЛИДЕРИ ЗА СЛУЖЕНИЕ 
Деяния 13:2 
И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми 
Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. 
Святия Дух специфично отдели Павел и Варнава за това служение. В 
непокорство, Варнава взе Марк с тях и дори му позволи да проповядва в 
синагогите. Тъй като Марк не беше наистина призован за това служение, той 
изостави Павел и Варнава, което причини голямо неудовлетворение за Павел и 
накрая доведе до раздялата на Павел и Варнава. 
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1.3. ОНЕЗИ, КОИТО СА ПРИЗОВАНИ ДА БЪДАТ СПАСЕНИ 
2 Солунци 2:13 
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа 
братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от 
Духа и вяра в истината, 
 
SEALS — ЗАПЕЧАТВА 
Ефесяни 1:13 
в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на 
нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с 
обещания Свят Дух, 
Святия Дух е печата (потвърждението, гаранцията) за нашето спасение. 
Църквата е Невястата, а Исус — Младоженецът.  Исус купи Църквата с кръвта 
Си и запечата Своята любов към Църквата с вечния Свят Дух. 
 
STEERS — НАСОЧВА 
Йоан 16:13a 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина;.... 
Йоан 17:17 
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. 
Святия Дух води чрез писанието. 
 
PROTECTS — ПАЗИ 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е 
по-велик от онзи, който е в света. 
Исая 59:19 
...Когато врагът идва като потоп, Духът на Господа ще издигне знаме срещу 
него. 
 
POTENTIATES — ДАВА СИЛА [Упълномощава вярващият]  
[1]. ДА СВИДЕТЕЛСТВА 
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята. 
Римляни 15:19 
със 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]. ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК 
Ефесяни 3:16 
да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез 
Неговия Дух във вътрешния човек, 
 
PREVAILS — НАДДЕЛЯВА 
Захария 4:6б 
...Не чрез сила, нито чрез мощ,  
а чрез Духа Ми, казва Господ на Силите. 
 
INTERCEDES — ХОДАТАЙСТВА 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се 
молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими 
стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той 
ходатайства за светиите по Божията воля. 
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INSPIRES — ВДЪХНОВЯВА 
2 Петрово 1:21 
защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци 
са говорили от Бога, движени от Святия Дух. 
2 Тимотей 3:16 
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за 
поправление, за наставление в правдата, 
 
INDWELLS — ОБИТАВА 
1 Коринтяни 3:1 
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, 
Галатяни 4:6 
И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който 
вика: Авва, Татко! 
 
REGENERATES — НОВОРАЖДА 
Йоан 3:5 
Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и 
Дух, не може да влезе в Божието царство. 
Тит 3:5 
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята 
милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия 
Дух, 
 
REMINDS — НАПОМНЯ 
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. 
 
REPROVES — СМЪМРЯ 
Йоан 16:8 
И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; 
 
ILLUMINATES — ПРОСВЕЩАВА 
[1]. РАЗБИРАНЕ НАСЛОВОТО 
1 Коринтяни 2:12 
А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем 
това, което Бог е благоволил да ни подари; 
[2]. РАЗКРИВА ИДНИТЕ НЕЩА 
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. 
1 Коринтяни 2:10a 
А на нас Бог откри това чрез Духа... 
Деяния 21:11 
И като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете, и каза: 
Ето какво каза Святият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, на 
когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. 
 
IMPARTS — ПРИДАВА 
[1]. ДАРБИ 
1 Коринтяни 12:7, 11 
7А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза..... 
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11А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки 
поотделно, както иска. 
[2]. ЖИВОТ 
Йоан 6:63а 
Духът е, който дава живот;.... 
1 Петрово 3:18 
Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за 
неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но 
оживотворен по Дух; 
Римляни 8:11 
И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, 
то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и 
вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. 
 
INVITES — ПОКАНВА 
Откровение 22:17а 
И Духът и невестата казват: Ела. И който чуе, нека каже: Ела.... 
 
TEACHES — УЧИ 
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. 
1 Йоан 2:27 
а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и 
нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за 
всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да 
правите. 
 
TESTIFIES — СВИДЕТЕЛСТВА 
[1]. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ИСУС 
Йоан 15:26 
А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Татко, Духът на 
истината, Който изхожда от Татко, Той ще свидетелства за Мене. 
Откровение 19:10в 
...защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството. 
Йоан 16:14 
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
[2]. СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ НИЕ СМЕ БОЖИИ ДЕЦА 
Римляни 8:16 
Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. 
[3]. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НАШЕТО ОСВЕЩЕНИЕ 
Евреи 10:14-16 
14Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се 
освещават.   
15А и Святият Дух ни свидетелства за това ; защото след като е казал:    
16„Ето завета, който ще сключа с тях   
след онези дни, казва Господ:   
Ще положа законите Си в сърцата им   
и ще ги напиша в умовете им“ , прибавя: 
 
TRANSFORMS — ТРАНСФОРМИРА 
[1]. ЧРЕЗ ОСВЕЩЕНИЕ 
Римляни 15:16 
да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в 
Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, 
осветен от Святия Дух. 
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2 Солунци 2:13 
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа 
братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от 
Духа и вяра в истината, 
1 Петрово 1:2 
избрани по предузнанието на Татко Бог, чрез освещението на Духа, за да сте 
послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да 
ви се умножи. 
[2]. КАТО ВЛИЯЕ НА ХАРАКТЕРА 
Галатяни 5:22-23 
22А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вярност,    
23кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 
 
ЦЕЛТА НА ДОКТРИНАТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
1. Служението на Святия дух е да прослави Христос. Святия Дух постоянно се 

фокусира на Христос и не говори за Себе Си. Това служение може да се 
извършва единствено от личност. Наричайки Духа сила, свидетелите на 
Йехова тънко отричат служението на Святия Дух. 

2. Да се похули Святия Дух, учителя на истината. 
3. Общността на Стражевата кула е взела неговото място като учител. (Сатана 

и неговите ангели са духове. Стражевата кула  няма проблем в това да 
признават сатана за личност.)  

 
 

Превод: Емил Енчев 


