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Исус каза: „Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.” (Йоан 14:18) 

Когато Христос каза това, Той се обърна към учениците Си точно преди да отиде на кръста - 
беше събрал избранниците Си за един последен разговор преди да бъде разпънат. 

Колко тъжни бяха и как скърбяха тези хора. Отнемаха единственият им източник на утеха. 
Исус беше техният водач и учител, тяхната радост, мир, надежда и любов. А сега ги 
напускаше физически. 

Трябва да са си мислели: „Как ще знаем какво трябва да правим оттук нататък? Той каза да 
отидем при целия свят и да проповядваме Евангелието в Неговото име. Разчитахме за 
всичко на Него. Построихме целия си свят около Него. Той е Бог в плът, а сега ни оставя.” 

Разбира се, Исус знаеше какво си мислят и през какво ще преминат – трудности, лишения, 
преследвания, загуба на всичко, разграбване на земните им блага, щяха да ги влачат по 
съдилища, да ги измъчват заради името Му. 

Но аз се съмнявам, че учениците разбраха думите на Исус: „Няма да ви оставя без утешител 
– ще дойда при вас.” Той казваше:  

„Никога няма да ви оставя сами в битката, безпомощни или безсилни срещу атаките на 
дявола. Знам пред какво ще се изправите, но знам и плана на Отец за вас. Ако знаехте и 
разбирахте, сърцата ви щяха да се  радват! Щяхте да скачате от радост, понеже отивам при 
Отец.“ 

„И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг Застъпник, който ще бъде с вас до века... Той 
пребъдва с вас и ще бъде във вас” (Йоан 14:16-17). 

Исус каза на учениците Си: „Оставям ви като човек, но ще се върна 
при вас като Дух.” 

Святия Дух по същество е самият Христов Дух. Може да попиташ:: „Мислех, че Святия Дух е 
изпратен за цялото човечество. Не казва ли Библията, че Той ще бъде излян върху всяка плът 
в последните дни?” 
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Да, Той е изпратен до света и до грешника. Целта е – да изобличи и обвини за грях, правда и 
съдба. Христос каза за Духа: „А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за 
съд” (Йоан 16:8). 

Но Святият Дух не обитава в света. Той живее само в онези, които са новородени в Христос и 
ходят чрез вяра в завършеното Му дело на кръста. Духът копнее да се открие напълно в тях и 
на тях. 

Виж, Святият Дух не беше изпратен при нас като някакво пасивно въздействие. Много 
християни си Го представят като вид сладка, невинна мъгла, поръсена върху земята – 
успокоителен, Божествен етер, който изпълва живота им. Не, Святият Дух е личност с 
характер. Той е толкова духовно реален, колкото си ти в плътта! Той има ум, очи, уши и 
чувства. Не можеш да си Го представиш в човешки вид, но Той чува, чувства и говори. 

Питам те: Ако Исус изведнъж се появи и тръгне с теб, ти би ли говорил с Него? Би ли имал 
някакви въпроси и молби към Него? Би ли излял сърцето си пред Него и би ли Му казал през 
какво преминаваш?  

Разбира се, че би го направил! Бог ни е изпратил Святия Дух, за да бъде толкова близо до 
нас! 

Когато Святият Дух влезе в сърцата ни, Той персонализира 
взаимоотношенията ни с Отец и Исус 

Святият Дух има начин да направи по-лесно взаимоотношението ни с Бог Отец и Исус. Той е 
Този, Който ни учи да казваме: „Авва, Отче.” 

Тази фраза касае обичай по осиновяването на дете през библейските дни. Докато 
документите не бъдели подписани и подпечатани, детето гледало на мъжа просто като на 
фигурата баща. Нямало право да го нарича „Авва” – дума, чието значение включва „мой”, 
както и „баща”. 

Но веднага след като документите бъдели подписани и подпечатани, настойника на детето 
го представял на осиновителя му. А детето можело за пръв път да каже „Авва, татко!” С 
други думи: „Този човек вече не е само някакъв си баща. Той е моя баща!” 

Това описва работата и служението на Святия Дух в живота на вярващите. Той ни обучава в 
Христос, след което ни представя на Отец и продължава да ни напомня: „Подпечатах 
документите. Вече не си сирак. Ти си законно дете на Бог! 

„Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на 
осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче! Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че 
сме Божии деца... наследници на Бога... сънаследници с Христос.” (Римляни 8:15-17) 

 



www.sviatost.info  

ТИ ИМАШ УТЕШИТЕЛ 3 3 

Святият Дух ни казва: ” Имаш много любящ, богат, могъщ Баща. Прегърни Го и Го наречи 
„Татко мой”. Дошъл съм, за да ти покажа колко много те обича Той! Преди беше див, грешен 
и бунтовен. Той никога не би те осиновил, ако не те обичаше и желаеше!” 

Той е Баща ти. Исус е твоят Брат, Приятел, Господ. Аз също съм изпратен за теб. Живея в 
сърцето ти, за да те водя, закрилям и пазя. Така че, искам да имам лични взаимоотношения с 
теб. Искам да вървя и говоря с теб.” 

След като в един момент от живота си се въоръжих с това знание, повече не влизах в 
молитва, чувствайки се осъден. Знаех, че греховете ми са покрити с кръвта на Христос. Знаех, 
че Святият Дух ми дава всичката сила да ходя със съвършено сърце. Можех да вляза в 
присъствието на Духа и да кажа: „Знам, че изпълваш целия свят. Но Ти си и мой. Ти живееш в 
мен. Исус умря за целия свят, но Той е също и мой Спасител!” 

Надзървал ли си някога в своите „документи за осиновяване”? Те са точно пред теб, в твоята 
Библия! А Святият Дух е сложил своя печат, декларирайки: „Ти си осиновен от небесния 
Отец!” 

Святият Дух е изпратен при нас с любовна мисия 

Мисията на Духа е да утешава Христовата невяста в отсъствието на Младоженеца – Исус. 
„Той ще ви даде друг Застъпник, който ще бъде с вас до века” (Йоан 14:16). „А Застъпникът, 
Светият Дух „ (14:26). „А когато дойде Застъпникът” (15:26). 

„Застъпник” означава такъв, който утешава по време на болка и скръб, носи облекчение и 
окуражава. Харесва ми определението на гръцки: „Такъв, който те полага на топло, 
безопасно легло”. По време на студената, тъмна нощ в душата ти, Святия Дух те слага на 
мекото легло на утехата Си, успокоявайки те нежно. 

Когато Исус нарече Святия Дух „Утешител”, Той предсказа, че хората Му със сигурност щяха 
да изстрадат притеснения и да се нуждаят от утеха. Просто казано, всеки който последва 
Христос, ще изпита болка и страдание. 

Знаем, че Духът беше идвал на земята в определено от Бог време – като Създател и 
Откривател на Божествената истина. Но само до нас, които живеем в последните времена, 
Той беше пратен като Утешител! Може да кажеш: „През целия си живот съм слушал, че 
Святия Дух ме утешава. Никога не съм имал такива проблеми и трудности досега. Как точно 
ме утешава?” 

Утехата Му към теб се съдържа в две прости фрази: 

„Ти си обичан и живееш!” 

Първо, Святият Дух те утешава, като ти напомня, че живее в теб с цялата сила на Бог. Можеш 
твърдо да заявиш: „По-велик е този, който живее в мен, отколкото всички световни сили 
събрани на едно място – по-велик от всички демонични сили!”  
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Бог изпрати Духа да използва всичката Му сила, за да те предпази от хватките на Сатана. 
Дошъл е да привдигне духа ти, да изгони всяка депресия и да залее душата ти с любовта на 
Баща ти. „Но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост... а 
надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който 
ни е даден.” (Римляни 5:3, 5) 

Мислиш ли, че Святият Дух просто ще стои и няма да направи нищо по време на изпитанията 
ти? Би ли гледал пасивно как те разкъсват, когато е броил частите на тялото ти докато бе 
създаван в утробата? Не, никога! В такива времена Той ще дойде и ще ти каже следното:  

„Изпий голяма глътка от Божията любов! Не се срамувай от изпитанията и проблемите си. 
Продължавай да се изправяш. Бог изпълнява целите си в теб, изгражда те за Негова слава. 
Любовта Му те обгръща насред болезненото ти изпитание.”  

Святият Дух ще те потопи в знанието, че Бог те обича! 

Множество вярващи са готови да бъдат осъдени за грях и провал, но повечето не биха 
позволили на Святият Дух да ги залее с любовта на Отец. 

Легалиста обича да живее само под осъждение. Той никога не е разбирал Божията любов и 
не е позволявал на Святия Дух да послужи на душата му с тази любов. В резултат на това, той 
никога не се чувства обичан и живее в непрестанното робство да трябва да доказва любовта 
си на Господ! 

С годините научих, че християнина, който истински обича Исус, обича укорите. Той се учи да 
приветства изобличенията на Святия Дух във всички скрити сфери на греха и неверието. Той 
знае, че колкото повече позволява на Святия Дух да се разправя с греха, толкова по-щастлив, 
по-свободен става и толкова повече може да угоди на Бог. 

Но някои християни имат следното отношение: „Продължавай да ме съдиш, Господи. 
Обвинявай ме, бий ме.” Това не е като истинското осъждение. Това е отношение, което 
виждам в някои от писмата, които получава служението ни. Например, когато напиша 
послание, което говори за осъждение, получавам невероятен брой одобрителни отговори. 
Но, когато споделям за Христовата любов и благодат, ме обвиняват, че вече не проповядвам 
истината. 

Като че тези хора казват: „Ако не обвиняваш, тогава онова, което казваш не е Евангелието.” 
Такива вярващи никога не са разбирали великата любовна мисия на Святия Дух. 

Други християни виждат себе си  като отчуждени от далечен баща деца. Те чувстват, че 
никога не биха мигли да му угодят, че винаги се провалят. О, каква болка причинява това на 
Господ! 
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Ако ти се чувстваш по този начин, това е обида към Святия Дух. Отказваш да приемеш ролята 
Му да утеши сърцето ти. Той те утешава със знанието, че си обичан, че си бил осиновен, и че 
Той е с теб, за да те изведе от проблемите и бедите ти. 

Това е мястото, на което всички ние трябва да се научим да ходим в Духа. Вероятно си бил 
ограбен от Божията любов заради легализъм. Ходиш на църква, седиш в робство и страх и си 
мислиш, че ръцете ти са мръсни, че си черна овца в Божиите очи. Знаеш, че разполагаш с 
документите по осиновяването, но те е срам да кажеш: „Авва, Отче.” 

Нека Бог те освободи от това днес. Святият Дух не дойде, за да те осъди,  а за да обвини и 
осъди света. Дойде да ти покаже, че си осиновен от Отец, и че си много обичан! 

„Като един, когото утешава майка му, така Аз ще ви утеша; и ще се 
утешите в Ерусалим.” (Исая 66:13) 

Исая написа тези думи до инатлив Божий народ, който „отстъпнически ходеше по пътя на 
сърцето си” (Исая 57:17). Питам те – колко ще издържи един учител с инатлив, упорит 
ученик, който отказва да чуе съвета му? Колко време би имал търпение един съветник с 
някой, който идва седмица след седмица, оплаквайки се от един и същ проблем, но отказва 
да се вслуша в съвета? Не много дълго. 

Но Исая взима една от най-великите възможни картини – тази на майчината любов към 
детето й –  и ни показва част от любовта, която изпитва Отец към нас. 

За годините в Ню Йорк съм виждал много  пъти сцената майки да влизат в съда с обвинените 
си синове. Такава жена седи вярно до края на процеса, милеейки за сина си. Докато слуша 
доказателствата, плаче. Тя е там, когато той се изправя, за да получи присъдата си. Когато го 
извеждат и той се обръща, за да помаха за сбогом, тя му праща целувка и плаче докато го 
отвеждат в затвора. Но никога не се отказва от него. 

Познавах една майка в Ню Йорк, която пътуваше един цял ден, за да види сина си в затвора 
в друг щат. Взимаше автобуса и пътуваше с часове само, за да го види за малко. Такава 
майка поглежда към сина си в шаячната му униформа и вижда агонията в очите му. С всяко 
следващо пътуване, нещо вътре в нея умира. Но тя никога не го изоставя. Той все още е 
нейният син. 

Скъпи читателю, това е любовта, която Святия Дух иска да знаеш, че Бог изпитва към теб. Той 
ни утешава с думите: „Ти веднъж каза, че даваш всичко на Исус. Даде Му сърцето си и Той 
все още те обича. Аз няма да те оставя да си идеш. Бях изпратен от Него, за да свърша 
работата и ще продължавам да я върша.” 

Няма истинска утеха в този свят, освен тази на Святия Дух. Всеки ден хората тичат при 
съветници, психолози, приятели, пастори, касетки, семинари и всички тези неща са законни 
източници на помощ. Но нищо не задоволява огромната нужда в центъра на душата ни, 
освен Господ, Който ни създаде. 
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Затова се нуждаеш от Святия Дух в теб. Само Той може да те сложи вечер в топло легло и да 
изпълни сърцето ти със съвършен мир. Само Той може наистина да те утеши по време на 
болка и скръб. Той е Този, Който ще те увери: „Тази утеха не е само временна. Тя е вечна. Ще 
бъдеш утешен за цялата вечност.” 

Молил ли си се за живото присъствие на Святия Дух? Тогава не търси признаци. Просто 
гладувай за повече от Исус. Извикай: „Святи Душе, плени сърцето ми. Ела и живей в мен. 
Бъди моя утеха, мой водач.” 

Моли се с вяра и вярвай в твоя любящ, небесен Баща. Той няма да ти даде камък, когато Го 
помолиш за хляб. Той ще изпрати Утешителя!  
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