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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

8. СЪД – ОТСЪЖДАНЕ НА 
СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В 

ЦЪРКВАТА 
УРОК 8 – (АВС 2) 

 
Всяко духовно действие в Църквата трябва да бъде отсъждано, за установим дали 
произхожда от Бог, от човека или от сатана. 
 
ПИСАНИЯТА НИ УВЕЩАВАТ ДА: 
[1]. ИЗПИТВАМЕ ВСИЧКО 
1 Солунци 5:21  
Всичко изпитвайте, дръжте доброто. 
[2]. ИЗПИТВАМЕ ДУХОВЕТЕ 
1 Йоан 4:1 
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото 
много лъжепророци излязоха по света. 
[3]. ИЗПИТВАМЕ ПЛОДОВЕТЕ НА ПРОРОЦИТЕ 
Матей 7:20 
И така, по плодовете им ще ги познаете. 
Следващите 6 критерии потвърждават, че действието е от Святия Дух. 
МНЕМОНИКА — „ДУХ“ 
НЯКОИ ТОЧКИ ЗА ОТСЪЖДАНЕ НА СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В 
ЦЪРКВАТА:- 
SCRIPTURAL BASIS — ДУХОВНА ОСНОВА 
POWER TO WITNESS — СИЛА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО 
INSPIRATION — ВДЪХНОВЕНИЕ 
REPENTANCE — ПОКАЯНИЕ 
INTERNAL UNCTION — ВЪТРЕШНО ПОМАЗАНИЕ 
TESTIFY OF JESUS — СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИСУС 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
SCRIPTURAL BASIS — ДУХОВНА ОСНОВА 
Действието трябва да има духовна основа. 
Святия Дух не противоречи на Божието Слово.  Святия Дух води християнина в цялата 
истина. 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина;... 
Йоан 17:17б 
...Твоето слово е истина. 
Преживяванията не заместват БОЖИЕТО СЛОВО.  Забележете, че Павел не оправдава 
проповядването на възкресението със своето преживяване по пътя за Дамаск.  Той 
проповядваше възкресението, „според писанията“ (1 Коринтяни 15:3). 
 
POWER TO WITNESS — СИЛА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО 
Действието трябва да подтикне човека да бъде свидетел на евангелието. 
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. 
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Човек докоснат от Духа, ще има смелост да изявява евангелието. Един от символите на 
Святия Дух е вино.  Голямото количество вино води до опияняване и смелост. 
Когато човек е изпълнен със Святия Дух последствията са подобни, а именно: 
[1]. ОПИЯНЯВАНЕ 
Деяния 2:13-15 
13А други им се присмиваха, като казваха: Те са се напили със сладко вино.   
14А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: 
Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и 
внимавайте в моите думи.    
15Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третият час на деня; 
[2]. СМЕЛОСТ 
Деяния 4:13 
А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неуки и 
обикновени хора, се чудеха; и познаха, че са били с Исус. 
 
INSPIRATION — ВДЪХНОВЕНИЕ 
Ако действието е  от Святия Дух ще има нарастваща ревност в следните области:- 
1. Молитва 
2. Божието Слово 
3. Хваление 
4. Да се евангелизира 
5. Общение 
6. Страх от Бога 
7. Да се дава 
8. Да се обединява 
ВИЖТЕ ОЖИВЯВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА ПОД МНЕМОНИКАТА ‘СЪЖИВЛЕНИЕ’ 
Святия Дух съживява Църквата. 
Всяко движение на Святия Дух в местна Църква ще доведе до  ИЗГРАЖДАНЕ. 
1 Коринтяни 12:7 [NIV] 
А на всеки е дадено проявяването на Духа за общото благо. 
Изграждането може да бъде лично или корпоративно (Забележете, че „езиците“ водят до 
лично изграждане, а пророчеството носи корпоративно изграждане — 1 Коринтяни 14:4). 
Когато изграждането е лично, но е вредно за другите, управлението на местната църква 
трябва да упражни контрол поради следните причини:- 
1. 1 Коринтяни 14:32-33 
32и духовете на пророците се покоряват на самите пророци.    
33Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всички църкви на 
светиите. 
2. Ефесяни 4:3 
и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. 
3. 1 Коринтяни 8:13 
Затова, ако това, което ям, съблазнява брат ми, аз няма да ям месо до века, за да не 
съблазня брат си. 
4. Римляни 15:1 
Обаче ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на 
себе си. 
5. 1 Коринтяни 14:12 
Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у 
вас за назидание на църквата. 
6. Да се победи егоизма. 
1 Коринтяни 14:17 
Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава. 
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7. 1 Коринтяни 14:26 
Тогава, братя, какво става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага 
псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. 
Всичко да става за назидание. 
8. Павел препоръчва контрол. 
1 Коринтяни 14:27 
Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и 
то по ред; а един да тълкува. 
9. 1 Коринтяни 14:40 
 
REPENTANCE — ПОКАЯНИЕ 
Действието трябва да привлече човека по-близо до Бог. 
Това е „промяна в ума и посоката“. 
Йоан 16:8 
И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; 
Святия Дух привлича хората близо до Бог.  Има нарастващо желание за святост и 
отделяне от заплитанията със света. 
Деяния 2:37-38, 41 
37Като чуха това, те, засегнати в сърцата си, казаха на Петър и на другите 
апостоли: Какво да сторим, братя?    
38А Петър им каза:  Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух.   
..... 41И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се 
присъединиха около три хиляди души. 
Това е освещаващата, трансформираща работа на Святия Дух. 
 
INTERNAL UNCTION — ВЪТРЕШНО ПОМАЗАНИЕ 
Действието не  трябва да бъде в конфликт с вътрешното свидетелство на Духа. 
Новородените вярващи са обитавани от Святия Дух (Римляни 8:9; 1 Коринтяни 3:16).  
Духът отвътре носи свидетелство или се съгласява с нашите духове за това дали 
действието е от Него или не е. 
1 Йоан 2:20, 27 
20А вие сте помазани от Святия и знаете всичко............ 
27а 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. 
 
TESTIFY OF JESUS — СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИСУС 
Действието трябва да прославя Исус Христос. 
Ако свръхестественото действие е от Святия Дух, то ще прославя Исус, понеже това е една 
от главните цели на Святия Дух. 
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. 
Йоан 16:14 
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
Откровение 19:10 
Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня; но той ми каза: Недей; аз съм 
служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството на Исус; поклони 
се на Бога; защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството. 
 
 

Превод: Емил Енчев 


