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Предговор
Скъпи сестри и братя в Господа,
Всеки новоповярвал, спасен и новороден християнин трябва
да започне обучението си с   “Началното Учение на Христос”. Това
учение Христово е “духовното мляко” за младенците във вярата,
но и за всички тези сестри и  братя, които през дългите години във
вярата не са достигнали до това познание.  Без това начално, основно
Библейско познание не може да има духовен растеж и не може да се
премине към “твърдата храна”. А твърдата храна за християните е
да приложат това Учение в практиката си като вече не са младенци,
но знаещи, работещи, служещи ученици Христови, изпълняващи
волята Божия, последователи на Господа като Божии синове и
посланици по света в Делото на Благовестието всред неспасените,
погиващи човеци.
Христовите апостоли и първите ученици знаеха много добре
началното Христово Учение и затова бяха успешни работници на
жътвата Божия.
И казва Словото:
Матей 28:
18. Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде
Ми се всяка власт на небето и на земята.
19. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в
Името на Отца и Сина и Светия Дух,
20. като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз
съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин.

Иисус на всички нас, преди да се възнесе на небето при Отец,
заповяда:
ДА ОТИДЕМ ПО СВЕТА, ДА ПРАВИМ УЧЕНИЦИ И ДА
НАУЧИМ ТЕЗИ УЧЕНИЦИ НА ВСИЧКО, КОЕТО ГОСПОД
НИ Е ЗАПОВЯДАЛ!
Точно това правеха апостолите и първите ученици Христови!
Приятели, ако ние като християни не знаем началното
Учение на Христос, не ще можем да работим по света в Делото на
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Благовестието, не ще можем да правим ученици, не ще можем да
научим тези ученици на всичко!
Затова най-напред ние трябва да сме научени, подготвени, за да
можем да учим и другите, които като се научат ще продължат да
вършат същото като нас в Делото на Благовестието и така Бог ще
прибавя нови и нови спасени души към царството Божие, в името на
Иисус и   чрез Господ, Който   съдейства като потвърждава словото
Си със знаменията, които го придружават. Амин.
Марко 16:
15. И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на
цялото творение.
16. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще
бъде осъден.
17. И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони
ще изгонват, нови езици ще говорят,
18. змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да
ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
19. И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и
седна отдясно на Бога.
20. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им
съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги
придружаваха. Амин.

Бог да ви благослови!
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Първоначалното
учение Христово
ПОКАЯНИЕ ОТ МЪРТВИ ДЕЛА
Приятели, в Евреи 6 пише:

Евреи 6:
1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и
нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа
покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
2. учение за кръщения, за полагане на ръце, за възкресение на мъртви
и за вечен съд.

Тук ние научаваме кое е първоначалното учение за Христа,
научаваме какво включва ПЪРВОНАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ЗА
ХРИСТА, това е основното, първоначално Библейско учение, което
включва:
1. Покаяние от мъртви дела
2. Вяра в Бога
3. Кръщения
4. Полагане на ръце
5. Възкресение на мъртви
6. Вечен съд
Писано е кратко и ясно. Това е ПЪРВОНАЧАЛНОТО
УЧЕНИЕ ЗА ХРИСТА. Първоначално означава първото учение
в началото, това, което се учи най-напред и то е основата, върху
която трябва да стъпи всеки, който е решил да остави стария си
грешен живот и да тръгне в нов живот в Иисус Христос като спасен
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и новороден Християнин, Божий  син, Божий  наследник, син в
Божието семейство.
След като в Словото пише, че това е Първоначалното Учение
за Христа, това означава, че щом е учение, то трябва да се учи и
да се знае! Всеки един християнин трябва да знае това учение
много добре. И само след като го знае, само тогава той  може да
расте и да порасне в Христа до Неговият ръст в зрялост. Целта на
Християнството е всеки един християнин да расте и да достигне
зрялост.
Ако един християинин знае само Първоначалното учение
за Христа, то той  още е младенец, още е духовно бебе, това
Първоначално учение е млякото на младенците във вярата. Те
без него не могат, но да останат само с него не може, защото ще си
останат без развитие, без растеж и несъвършени.
Ето, какво се казва в предната 5-та глава:
Евреи 5:
12. Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време,
и учители да станете, имате нужда да    и учи някой  изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате
нужда от мляко, а не от твърда храна.
13. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за
правдата, понеже е младенец;
14. а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са
обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Много християни днес са от дълго време във вярата,
дори с години и за това време се очаква от тях да са вече
зрели, опитни и усъвършенствани до толкова, че да могат
и да са учители на другите, но те не са пораснали, и имат
нужда да бъдат обучавани отново на Първоначалното учение
Христово, имат нужда отново от млякото, а не от твърда храна.
Приятели, сестри и братя в Господа, днес положението на мнозина
християни е много лошо, защото те не само че не се хранят с твърда
храна, но те още не знаят Първоначалното учение Христово! Те
нямат още тази първоначална основа! Те вместо тази здрава основа
имат заместители - деноминационни доктрини, в църквите те
слушат “проповеди”, сказки, басни, слушат човешки тълкувания на
Словото, слушат изкривени, небиблейски коментари на Словото и
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всичко това е довело до затлачване на християнството в едно блато, в
една тъмнина, мъгла, застой и развала.
Първоначалното учение за Христа е АЗБУКАТА на
християните!
Всеки ученик най-най-напред научава азбуката, чрез която се
научава да чете и така му се отварят очите към света и знанието! Без
знание на азбуката никой  не може да премине в по-горен клас, без
знание на азбуката никой не може да стане учител, лекар, инженер
и каквото и да е друго, защото без знание на азбуката човекът е
НЕГРАМОТЕН!
И казва Бог:
Исая 5:13. Затова Моите люде са закарани в плен, - Защото нямат
знание;
Осия 4:6. Людете Ми загинаха от нямане знание;
Еремия 3:15. И ще ви дам пастири по Моето сърце, Които ще ви пасат
със знание и разум.

ЗНАНИЕТО НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ЗА
ХРИСТОС Е ОСНОВАТА НА ВСЕКИ ЕДИН ХРИСТИЯНИН!
Изучаването и разбирането на Първоначалното учение Основните Библейски доктрини полага основата в обучението на
вярващия, което се изисква, за да може човек да продължи духовния
си растеж към святост.
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ПОКАЯНИЕ ОТ МЪРТВИ ДЕЛА ИЛИ
ПОКАЯНИЕ ОТ ДЕЛА, КОИТО ВОДЯТ
ДО СМЪРТ
Покаянието на гръцки език е “метанойа” и означава промяна на
мисленето, пром<яна на възгледа, обръщане, обрат, и по-разширено
обяснение - разкаяние, угризение - мъчително съжаление поради
осъзнаване на вина, скърбя за нещо, съжалявам за нещо, обръщане
към друга вяра, всичко това води до промяна на мисленето и оттам
на живота и делата на човека.
В Библията на много места се казва “покайте се”.
Ето в:
Езекил 14:6. Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ
Иеова: Покайте се, отвърнете се от идолите си, да! отвърнете лицата
си от всичките си мерзости.

Тук виждаме съвсем ясно какво се има предвид, когато се
казва “покайте се” - Бог казва - вижте сами себе си, вижте, че
това което вършите не е добро, то е мерзост пред Мене, затова се
ОТВЪРНЕТЕ от идолите си, ОТВЪРНЕТЕ СЕ от всичките си
мерзости, ОТВЪРНЕТЕ СЕ от греховете си, променете мисленето
си, променете се, направете обрат в живота си, осъзнайте вината
си, скърбете, съжалявайте заради това, което вършите, освестете се,
спрете да съгрешавате!
И още четем в Езекил:
Езекил 18:30. Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя, всеки според
постъпките му, казва Господ Иеова. Покайте се и обърнете се от
всичките си престъпления, та да ви не погуби беззаконието.

Бог казва на народа на Израил: ПОКАЙТЕ СЕ, ОБЪРНЕТЕ СЕ
от всичките си престъпления и беззакония, защото ще ви съдя и ако
не се покаете вашите грехове ще ви погубят!
Тук виждаме съвсем ясно, че ПОКАЯНИЕТО е свързано с
ГРЕХОВЕТЕ.
Когато има грехове, трябва да има и покаяние.
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Покаянието е средството, чрез което грешният човек променя
досегашния си живот - мисли, думи, дела.
Човекът независимо дали е вярващ или не, има съвест!
“Съвестта” в гръцкия текст е “синидисис” - съзнание, способност
за различаване между добро и зло, морална чувствителност. Дори
малкото дете знае, когато върши нещо лошо, отива и се скрива, да
не го видят...Да, човекът знае кое е добро и кое е лошо, нали яде от
дървото за познаване на доброто и злото.
При покаянието точно ударът пада върху съвестта и тя бива
атакувана от истината, съвестта попада под ударите на истината и
тогава настъпва угризение, болезнено и мъчително осъзнаване на
вина, съжаление, разкаяние, покаяние.
Покаянието съдържа в себе си не само осъзнаването на вината,
но и изхода от вината, като Бог дава изход на всеки един грешник - да
остави грешния си начин на мислене, говорене, дела и да се отвърне
от тях, да пожелае с цялото си сърце повече да не бъде такъв, да се
отвърне от престъпленията си, от беззаконията си, от всичките си
мерзости, да спре да ги върши, да спре да съгрешава.
И виждаме как грехът е свързан с покаянието. А покаянието е
свързано с Благовестието.
На Петдесятница Петър изпълнен със Светият Дух се изправи
сред множествата, извиси гласа си:
Деяния 2:
14. А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им
проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим,
нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.

Петър говори дързостно и им благовести Иисус Христос,
проповядва им Благовестието. Благовестието и Светият Дух ги
изобличи, Благовестието ги удари в съвестта, те получиха угризение
на съвестта, видяха вината си и казва Словото:
Деяния 2:
37. Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на
другите апостоли:

Какво да сторим, братя?
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Те казаха - да, грешни сме, съгрешихме...какво да сторим сега...
И Петър изпълнен с Духа им даде отговор, конкретен, ясен
отговор:
Деяния 2:38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се
кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще
приемете тоя дар, Светия Дух.

Първото нещо, което Петър им каза, че трябва да направят е да се
ПОКАЯТ!
Първото нещо, което грешникът трябва да направи е да се
ПОКАЕ.
Покаянието е средството, което дава на грешника възможност
да се промени грешната му природа в такава, която постоянно е
управлявана от Светия Дух, като с покаянието става промяната в
начина на мисленето!
Словото казва:
Римляни 8:5. Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а
тия, които са духовни - за духовното.

Павел каза всъщност - Тези, които са плътски живеят според
грешната си природа и са поставили умовете си върху това, което
тази природа желае; а тези, които са духовни живеят според
управлението на Духа и са поставили умовете си на това, което
Духът желае! И ето тук има контраст между плътския начин на
живеене и духовният начин, има контраст в начина на мислене.
Покаянието, промяната, преминаването от плътското, от грешната
природа към духовната се извършва основно чрез промяната на
начина на мисленето.
И Павел каза:
Римляни 7:
23. но в телесните си части виждам различен закон, който воюва
против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в
частите ми.
25. Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия
Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на
греховния закон.

Тук виждаме конфликта между плътта-душата и духа.
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Матей 26:
38. Тогава им казва: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук
и бдете заедно с Мене.
41. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а
тялото - немощно.

Човешкото същество, човекът се състои от три части: дух, душа и
тяло.
1Солунци 5:23. А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано
се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до
пришествието на нашия Господ Исус Христос.

Духът в човека произлиза от Божията личност и е дар от Самия
Бог. На духа на човека му е присъщо общението с Божия свят, с този
на Духа на Небето.
Битие 2:7. И създаде Господ Бог человека от пръст из земята; и вдъхна
в ноздрите му дихание на живот,

Душата покорена на духа е свързана  с духовния свят.
Така духът на човека, свързан с Божия Дух, пренася
Божествената природа на Бог и Неговите вечни цели в естествения
свят. Бог създаде човечеството, за да може Той  да бъде видян и
разбран в естествения свят чрез човеците.
Бог направи човеците като дух, душа и тяло и това улеснява
осъществяването на Божията основна цел - на земята да бъдат
поставени човеците като Божии синове, които са свързани с Него, с
Неговата воля и водителство.
Духът и душата на човека са в тялото му.
Духът и душата на човека имат всеки по три компонента: ум,
воля и сърце.
И сега нека да обърнем внимание и много добре да разберем как
Бог сътвори човека, какъв е Божият ред:
Душата на човека управлява действията на неговото тяло!
Душата - умът, волята и сърцето й се информират и управляват
от духа на човека и му угаждат!
Духът на човека е тази част от човешкото същество, която е в
близко взаимоотношение и общение с Бог по всяко време.
Римляни 8:16. Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че
сме Божии чада.
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Духът на човека - умът, волята и сърцето му се информират и
водят от Светият Дух!
Следователно, когато някой  е воден от Светият Дух, неговото
виждане за реалността е същото, както е Божието виждане!
Така Бог чрез човеците може да бъде видян в естествения свят.
Това до тук е Божественият ред на функциониране на човека,
който ред е перфектен и балансиран, без конфликт между духа и
душата и без бунт срещу Бога.
Нека да повторим накратко още веднаж:
Духът на човека е свързан с Бога в близко взаимоотношение и
общение чрез Светият Дух, от Който се информира и е ръководен по
всяко време.
Духът на човека от своя страна информира и управлява душата
на човека, която се покорява и угажда на духа.
Душата на човека пък от своя страна управлява действията на
тялото му!
И така виждаме как човекът, създаден по Божий образ и подобие
е свързан по всяко време със Своя Творец, информиран е от Него и е
воден от Него за всичко.
Това е природата на Адам и Ева преди да паднат в греха! Преди
грехопадението така изглеждаше природата на човека.
НО падението на човека разруши тази хармонична структура и
функция! Наруши се Божият съвършен ред!
Падението освободи душата да действа независимо от духа!
Бог заповяда и предупреди човека:
Битие 2:
16. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в
градината свободно да ядеш;
17. но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него;
защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

Това беше Божията воля и предупреждение към човека създаден
по Божия образ и подобие. Това беше заповед и предупреждение,
които човекът прие с духа си. Човекът получи информация за
реалността директно от Бога чрез духа си.
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НО в Едемската градина се появи змията, тази “старовременна
змия която се нарича дявол и сатана, който мами”...
И казва Словото:
Битие 3:
1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ
Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете
от всяко дърво в градината?
2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да
ядем;
3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не
ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.
4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и
ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

Змията говори на жената. Жената чу думите й с физическите си
уши, чу думите с плътските си уши, не с духа си, защото човекът е
свързан чрез духа си само с Бога! Змията няма духовна връзка с
човека! Змията атакува душата на човека - ума, волята и сърцето на
душата му.
И какво се случи?
змията каза: “истина ли каза Бог”
Каза още: “Никак няма да умрете”
И каза още: “но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се
отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото”
змията даде съвсем противоположна информация, различна от
тази, която даде Бог на човека.
И ето, душата на жената получи друга информация, различна от
информацията, която тя беше получила от духа.
Получи се конфликт между духа и душата й вътре в нея.
Нейният дух й  казваше - “Бог казва истината”, “Бог каза, да не
ядете, Бог каза, че в деня, когато ядете от дървото, непременно ще
умрете”!
А сега душата й получи нова различна информация и й казваше
- “дали Бог е казал истината?!”, “дали наистина никак няма да
умрем”! “дали в деня, когато ядем от дървото, ще ни се отворят
очите и ще бъдем, като Бога, да познаваме доброто и злото”
15
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“Никак няма да умрете…”
“Ще ви се отворят очите…”
“Ще бъдете като Бога...ще можете да познавате доброто и
злото….”
И Ева така раздвоена в ума и сърцето на душата си не отиде да
каже това на Адам, нито попита Бога.
Но тя отиде при забраненото дърво и реши сама да изследва
нещата, сега тя не беше вече водена от Божията воля, но от своето
“АЗ”:
Битие 3: 6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и
че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от
плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Жената отиде при дървото и “видя”, тя гледаше дървото с
плътските си очи и прецени с плътския си ум, че дървото беше
“добро за храна”....Бог каза, че не трябва да ядат, защото не е добро,
а жената гледаше с плътските си очи и видя, че е добро....колко
жалко, че тя не гледаше с очите Божии в този момент, но с очите на
съблазнената си плът! Жената гледаше с плътските си очи и пише в
оригиналният текст дума, която означава - жажда, силно желание,
копнеж - или дървото предизвика в сърцето й  жажда, копнеж,
силно желание, и още една силна дума на иврит е употребена,
която означава “ламтя, пожелавам, силно желая да имам” - и така
след огледа на дървото в жената, в сърцето на душата й  се появи
ламтеж, пожелание, силно желание да яде, от забраненото дърво, за
да има това познание, разум, осведоменост, за да стане като Бога да
различава доброто от злото.
След пожеланието й  последва действие, което беше
продиктувано от волята на душата й, от нея самата, тя упражни
волята си, протегна ръка и - “тя взе от плода му та яде...”
След това последва и другото действие също продиктувано от
собствената й плътска воля- “даде и на мъжа си да яде с нея, та и той 
яде.”
Какво се случи след това? Умряха ли, както каза Бог?
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Не, не умряха, останаха живи, физически останаха живи. НО в
следващия момент се случи с тях нещо и пише в Словото:
Битие 3:7. Тогаз им се отвориха очите и на двамата, и познаха че бяха
голи; и съшиха листе от смокина, и направиха за себе си препаски.

Всъщност какво се случи?
змията съблазни плътта им. До тогава те имаха сляпо покорство
на Бога поради пълното доверие в Него, бяха водени духовно,
живееха и ходеха в Духа, духът им ръководен от Духът Божий 
ръководеше душата им, а тя тялото им....но сега се разколебаха,
душата им се надигна, душата им вече не се покори на духа и те
ядоха, очите им се отвориха и те видяха реалността чрез плътските
си очи, видяха реалността в естествения свят през очите на плътта,
а не чрез духовните си очи, сега вече душата им не се ръководеше
от духа им, но тя стана водещата в човека! Душата им започна
да действа автономно, самостоятелно и независимо от духа и
съответно без водителството на Светия Дух и Бога! Това беше
разрушаване на Божествения ред в човека!
Така се появи грешната природа на човека!
Грешната природа на човека е природа, която не се ръководи от
духа на човека, поради което човекът изгуби духовната си връзка
с Бога и резултатът беше, че човекът вече не може да получава
информация, ръководство директно и непосредствено от Светия
Дух, от живият Бог, от живият и вечен Свой Творец!
Душата, плътта стана ръководната част в човека.
“АЗът” на човека се издигна и зае ръководна роля над живота на
човека.
ТОВА Е СЪЩНОСТТА НА ГРЕШНАТА ПРИРОДА! ТОВА Е
ГРЕХЪТ.
ГРЕХЪТ ВОДИ ДО СМЪРТ.
И двамата - Адам и Ева се видяха и познаха, че бяха голи.
Те повече не се виждаха като духовни същества, но се виждаха
единствено като плът, голи и уязвими. Какво да правят, те са голи...и
сами решиха да се справят с тази ситуация, сами съшиха смокинови
листа и си направиха препаски, казва Словото, сами покриха
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голотата си...с листа. Другото нещо, което направиха беше, че се
СКРИХА от Господа, скриха се от Своя Творец!
Битие 3:8. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като
ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на
Господа Бога между градинските дървета.

Така Адам и Ева показаха променените си сърца.
Но Господ Бог потърси човека:

Битие 3:9. Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?

И тогава така скрити между дърветата човекът отговори:

Битие 3: 10. А той  рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се,
защото съм гол; и се скрих.

След като се видяха голи, те се УПЛАШИХА, страх дойде в
сърцата им и страхът ги накара да се скрият....
Ето, ние виждаме, как човекът отделил се от Бога започна сам да
управлява мислите и действията си. Трябваше вече сам да се грижи
за себе си, сам да се опазва, сърцето му беше изпълнено със страх.
Човешката му природа се промени от управлявана от духа, тя стана
управлявана от душата.
Действията на Адам вмъкнаха ума, волята и сърцето на
душата му между човешкия му дух и Божия Дух и така загуби
общението си с Бога, изгуби Божията защита и снабдяване.
След надигането и независимостта на душата, човекът в новата
си грешна природа стана податлив на грешното мислене.
Умът на душата получава своята информация от три източника: от
света, от плътта и от дявола! Мисленето, което се основава на тях е
покварено, грешно.
дяволът отклони човека от Божията мъдрост и го манипулира
със своята покварена бесовска мъдрост.
Само, който е воден от Духа може да знае ума на Бога и Неговата
воля.
НО грешната природа на човека вече не може да знае това,
защото не е управлявана от духа си чрез Духа Божий.
Копнежите на грешния човек носят смърт, а копнежите на
управлявания от Духа дават живот и мир.
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Грешният ум е враждебен на Бога, той не се подчинява на Божия
закон, нито пък може.
Римляни 8:
6. Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи
живот и мир.
7. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се
покорява на Божия закон, нито пък може;

Умът на духа не е податлив на измамите на врага!
НО умът на плътта, който е управляван от грешната природа е
враждебен на Бог и не е способен да се съобразява с Божията воля! В
резултат на това човекът има “дела, които водят до смърт”!
Смъртта е състоянието при което човекът е отделен от Бога.
Римляни 6:23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е
вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
Римляни 8:2. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в
Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.

Делата, които водят до смърт са делата, които отделят човека от
Бога!
В грешната си природа човекът е жив физически, но делата му са
дела, които не са според Божията воля и заслужават смърт, те водят
до смърт, затова човекът е мъртъв, докато още е жив в тялото, той е
вече мъртъв духовно, отделен от Бога!
Покаянието от делата, които водят до смърт е в основата на
промяната на начина на мисленето на грешния човек.
И нека да си припомним това, което казахме в началото, какво е
покаянието, какво означава:
“Покаянието на гръцки език е “метанойа” и означава промяна на
мисленето, промяна на възгледа, обръщане, обрат, и по-разширено
обяснение - разкаяние, угризение - мъчително съжаление поради
осъзнаване на вина, скърбя за нещо, съжалявам за нещо, обръщане
към друга вяра.”
Как един грешник, който е с грешната природа на Адам, как
може да стигне до покаяние?
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За да стигне до покаяние той  трябва да види, че е грешен, да
осъзнае, че върши грехове. За да се случи това, той  трябва да чуе
Благовестието, трябва да научи за Иисус Христос! Благовестието
винаги е придружено от силното присъствие на Светия Дух!
В присъствието на Светия Дух, човек се чувства изобличен!
Изобличен за греховете си. Това Благовестие, което разкрива
великата Божия любов, милост, благодат, великата жертва на Иисус,
спасението дадено от Бога по милост и незаслужено, го изобличава
и го ужилва в сърцето, той  получва угризение на съвестта си,
разкайва се за греховете си, съжалява за това, което върши, осъзнава
вината си, осъзнава че върви по лош път и че неговите дела го
отвеждат в погибел, във вечна погибел....и когато от Благовестието за
Иисус научава, че има спасение за него, че му се прощават греховете
независимо от това какво е вършил, тогава идва надеждата и вярата,
и ПОКАЯНИЕТО, началната промяна на мисленето, тази начална
искрица на покаяние, желание на човека да се промени!
Но Бог е промислил и нещо много важно, винаги Той 
придружава Благовестието с чудеса и знамения, които са
свръхестествени - изцеление, освобождение, които докосват силно
сърцето на грешника, защото той  вижда с физическите си очи, че
Бог е жив, че го обича независимо от това колко е грешен, че иска
не само да бъде изцелен, но и спасен и всичко сочи към покаяние,
промяна на мисленето и обръщането му към Иисус!
Промяната на мисленето на грешника е когато той сам избира да
умре онаследената му грешна природа, да “умре стария човек в него”
и да бъде новороден от Духа Божий!.
Това е началото на покаянието му!
Грешникът пожелава да умре неговата грешна природа, да
умре неговото “АЗ”, което досега управлява живота му, за да се
възстанови Божествения ред в него - духът му да се въздигне и да
започне да се управлява от Божия Дух, и духът му да започне да
управлява душата му!
Това е първата стъпка от процеса на покаянието, промяната,
обръщането на грешника от грешната му природа, грешния му
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живот в спасение и новорождение, и пренасянето му в Тялото
Христово.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОЗИ ПРОЦЕС НА
СПАСЕНИЕ И НОВОРОЖДЕНИЕ ВКЛЮЧВА ВЯРАТА,
ПОКАЯНИЕТО И ДВЕТЕ КРЪЩЕНИЯ - КРЪЩЕНИЕТО
ВЪВ ВОДА С ПЪЛНО ПОТАПЯНЕ В ИМЕТО НА ИИСУС И
КРЪЩЕНИЕТО В СВЕТИЯ ДУХ!
Римляни 6:
3. ...ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа,
кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?
4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме
в смърт, тъй  щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез
славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

Това покаяние слага началото на промяната ОТ управлението
на АЗ-ът, управлението на душата-плътта, което управление
е податливо на: похотта на плътта, пожеланието на очите и
тщеславието на живота, КЪМ управлението на Христос в нова
човешка природа, управлявана от духа на човека, който постоянно е
управляван от Божият Дух.
А управлението на душата, на плътта е подвластно на греха, на
съблазните на сатана, на съблазните на света:
1Йоаново 2:16. Защото всичко що е в света - похотта на плътта,
пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е
от света;

И казва Словото:

Йоан 3:6. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

Плътта води до смърт, а Духът дава вечен живот!
Управлението на душата води до грях, а управлението на Духа
води до святост!
Всичко това е от Бога, Който ни примири със себе Си, чрез
Христос:
2Коринтяни 5:
18. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса
Христа, и даде на нас да служим за примирение;
19. сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като
не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас
посланието на примирението.
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И така в Христос ние сме събрани в едно духовно тяло, което
означава, че сме свързани отново към духовната реалност на Самия
Бог.
НО ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ПЪЛНАТА ПРОМЯНА, ПЪЛНОТО
ПОКАЯНИЕ ОТ ДУША КЪМ ДУХ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА
МОМЕНТАЛНО!
ИИСУС ХРИСТОС ИЗВЪРШВА ТАЗИ ПРОМЯНА ВЪВ
ВСЕКИ ВЯРВАЩ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО.
Покаянието от дела, които водят към смърт е необходимо и за да
се победят плановете на сатана!
Покаянието е необходимо и за да узреем като Божии синове!
Всичко това е един постоянен процес.
И нека сега да погледнем назад към грешната природа на човека,
за да видим нещо много важно.
Когато човекът, човечеството падна в греха, той започна да вижда
себе си като плът и същество различно от Бог, Който е Дух, той 
загуби идентичността си като Божий син, като Божии синове!
Начинът му на мислене се промени и човекът от син и наследник
на Бог стана просто като едно сътворено същество...
Човекът с променената си грешна природа загуби уникалната си
връзка с Бог!
Лука 3:38. Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а АДАМ
БОЖИЙ.

Адам повече не можеше да бъде информиран и воден от духа
си, той повече не можеше да има взаимоотношение с Бог като негов
Баща.
Адам стана без Баща! И така останал сам се нуждаеше да
осигурява и снабдява сам всичко, също и да се грижи сам за
защитата си.
В цялата човешка история виждаме положението на човека като
сирак, без Бога.
В човека без Бога няма духовен живот.
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В основата на такъв живот на сирак е страхът! Човечествотосирак е податливо към похотта на плътта, пожеланието на очите, и
тщеславието на живота. Това всичко води до дела, които водят до
смърт и отделят човека от Бога.
1Йоаново 2:16. Защото всичко що е в света - похотта на плътта,
пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е
от света;

Животът и позицията на сирака е несъвместим с живота и
позицията на Божий син.
сатана постигна целта си, той  постигна точно това, - чрез греха
отдели човека от Творецът му и постави Божият син в позиция на
сирак.
Разликата межди син и сирак е голяма.
Разликата между син и слуга е също голяма.
сатана е паднал ангел, Ангелите са служебни духове, те не са
синове, те са служители, слуги на Бога.
Евреи 1:14. Не са ли те всички служебни духове, изпращани да
слугуват на ония, които ще наследят спасение?

Слугата никога не може да разбере позицията на син, защото
слугата няма взаимоотношението с Бога, каквото има синът.
Задачата на сина е да представя Своя Баща и той е наследник на
всичко, което Баща му има.
Слугата изпълнява поставени задачи, за което получава отплата.
Главната цел на сина е да отразява точно и прецизно характера
и интересите на Отец. И точно това искаше Бог от Адам като
Негов син на земята. НО Адам избра да отхвърли позицията си на
син воден и покоряващ се на волята на Отец, реши сам да действа
в живота си със собствените си сили, със собственото си АЗ, със
собствения си ум, воля и сърце, със собствената си душа.
И последиците са явни, човекът се постави в положението на
слуга и сирак.
При ПОКАЯНИЕТО на грешника се възстановява синовството
на човека и той  преминава в тялото на Христос. Вярващите трябва
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да променят начина си на мислене и да оформят живота си не като
сирак и слуга, но вече като син на живия Бог!
Новорождението на вярващия поставя съживения му дух в
обновена връзка с Божия Дух, съживеният му дух воден от Светия
Дух започва да управлява душата, която се покорява на духа и му
угажда и духът чрез нея управлява тялото. Става възстановяване на
Божествения модел и ред в човека, който отново става Божий син,
отново има връзка с Бога, отново е воден от Светия Дух.
Всички тези промени не стават изведнаж, но във времето.
И сега нека да подчертаем, че много е важно в новородения
вярващ да продължи процеса на ПОКАЯНИЕ, за да може той  да
достигне зрялост!
Колкото по-скоро стане тази промяна, толкова по-добре, защото
без промяна на мисленето вярващият е податлив и отворен за
плановете на сатана!
ВЯРВАЩИЯТ НОВОРОДЕН ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗНЕ ОТ
ПОЗИЦИЯТА СИ НА СЛУГА, НА СИРАК И ДА ЗАЕМЕ
ПОЗИЦИЯТА, КОЯТО БОГ МУ ДАВА - НА БОЖИЙ СИН!
МНОГО НОВОРОДЕНИ ВЯРВАЩИ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА МИСЛЯТ И ДА ЖИВЕЯТ В ПОЗИЦИЯТА НА СИРАК И
СЛУГА!
ТЕ НЕ СА РАЗПНАЛИ ПЛЪТТА СИ, ОСТАВИЛИ СА
ДУШАТА ИМ, ПЛЪТТА ИМ ДА ГИ УПРАВЛЯВА, ПО
ТОЗИ НАЧИН НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА ДУХА ИМ ВОДЕН ОТ
БОЖИЯ ДУХ ДА ВЛАДЕЕ НАД ДУШАТА ИМ!
ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ ИЗКРИВЯВАТ И ОПОРОЧАВАТ
БОЖИЯ РЕД И ВРЪЗКАТА ИМ С БОГА СЕ НАРУШАВА!
Това състояние е много благоприятно за врага, който успява да
върне вярващият назад към състоянието му на слуга и сирак.
Обратно на това, когато действието на покаяние обръща
начина на мислене на християнина към духа, тогава се позволява
на Светият Дух да го възстанови като дух и Божий син и премахва
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плътските и дяволските влияния, които са взели надмощие в
живота му до тогава.
Това е покаяние! Това е освобождение на вярващия, той 
вече не се приема за сирак и слуга, но се поставя като Божий 
син. Освобождава се от плътските страсти и похоти, желания и
влечения. Така освободен той се управлява от Светия Дух!
И казва Словото:
Римляни 8:14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са
Божии синове.

Като част от тялото на Христос вярващият, който е син трябва да
оформя живота си според Христос, Който е моделът за Син. Всичко
това е с помощта на Светият Дух. Така покаянието, промяната на
начина на мислене дава възможност на вярващият да узрее като
син, който може да представя Отец чрез своя живот, както Иисус
направи това.
Когато с покаянието във вярващия новороден човек е
възстановения Божий ред и взаимоотношения с Бога, неговият дух
управлява душата му и той е син на Бога.
Но, когато мисленето му още не е променено и той е в позиция
на слуга, сирак, тогава Божият ред е нарушен, душата е потопена в
грижи, страхове, усилия сам вярващият да се грижи за всичко и сам
да се опазва, тогава плътта потиска, потопява духа. Такъв вярващ
е отворен, податлив на предложенията, изкушенията на врага,
заслепява се и е трудно да се види като син на живият Бог.
Само промяната на мисленето може да възстанови Божия ред,
духът на човека да се издигне в управление, душата да се покори,
плътта да се разпне, да, духът да заеме мястото си на управялващ
душата и воден от Бога, и примирен с Него!
Тогава няма страх!
Тогава Бог е Отец, АВВА!
Тогава вярващият не е сирак, нито слуга, но син на живиия Бог!
Тогава човешката душа е свободна, не е вече в плена на дявола, не
е управлявана и манипулирана със страх, не е държана в оковите на
заблудата.
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Много новородени вярващи живеят в позицията на слуги и
сираци.
Те са изпълнени със страх. Полагат големи усилия да се справят
сами с трудностите в живота и всичко е със страх. дяволът в такива
вярващи действа безпрепятствено, защото те са отворили простор за
неговите атаки и влияние. Те не ходят и не живеят като синове, те не
ходят и не живеят в победи, те нямат радост, те нямат мир в сърцата
си, те нямат вяра и любов дори, падат в прегрешения, вземат грешни
решения.
ТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОКАЯНИЕ!
Всеки вярващ трябва добре да познава това учение за покаянието,
за да може да стои стабилно във вярата, за да може да се пази от
падане в капана на врага, който се стреми по всякакъв начин да му
пречи на растежа и развитието му като Божий син.
Покаянието от мъртви дела или от дела които водят до смърт, до
отделяне от Бога е в основата на Христовото учение.
И сега нека да си припомним една притча - Притчата за блудния
син.
Лука 15:
10. Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един
грешник, който се кае.
11. Каза още: Някой си човек имаше двама сина.
12. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми
се пада от имота. И той им раздели имота.
13. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в
далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот.
14. И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той 
изпадна в лишение.
15. И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна,
който го прати на полетата си да пасе свини.
16. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но
никой не му даваше.
17. А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат
излишък от хляб, а пък аз умирам от глад!
18. Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против
небето и пред тебе;
19. не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един
от наемниците си.
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20. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща
му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.
21. Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм
вече достоен да се наричам, твой син.
22. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата
премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на
нозете му;
23. докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим;
24. защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери.
И почнаха да се веселят.
25. А по-старият му син беше на нивата; и като си идеше и се
приближи до къщата, чу песни и игри.
26. И повика един от слугите и попита, що е това.
27. А той  му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле,
защото го прие здрав.
28. И той  се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го
молеше.
29. А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и
никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито яре не
си дал някога да се повеселя с приятелите си;
30. а щом си дойде този твой  син, който изпояде имота ти с
блудниците, за него си заклал угоеното теле.
31. А той му каза: Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое е.
32. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този
твой брат бе мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери.

По-младият син пожела, получи си наследството, напусна
баща си, дома си и отиде в далечна страна, където пропиля всичко
и когато изпадна в беда се осъзна и реши да се върне при баща си,
но се виждаше недостоен да се нарича вече негов син и се надяваше
поне наемен слуга да му стане, за да преживява и има храна. И той се
върна. Баща му го чакаше и го видя отдалече, смили се, затича се към
него, прегърна го и го целуваше. Каква радост беше това за бащата.
Синът каза: аз съгреших против небето и против тебе и не
съм достоен вече да се наричам твой  син. Това е осъзнаване,
самоизобличаване, покаяние, смирение. И той очакваше баща му да
се смили и да го направи наемен работник, да отиде и да работи с
другите наемници на баща си.
Този син е образ на един грешник, който се покая.
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Баща му му прости, прие го, но не го направи наемен слуга, а го
възстанови! Възстанови предишното му положение на син, което
той сам беше напуснал!
Ето, как грешникът стана син! И като възстановен, като син
той  получи от баща си всичко - посрещане, веселие, най-хубавата
премяна, пръстен на ръката и обуща на нозете. Неговият облик
се промени! Той  вече не изглеждаше като скитник, бездомен,
отхвърлен, сирак, но стана син и получи власт - пръстен, получи
власт като син в дома на баща си! Неговото покаяние го възстанови
до позиция на син.
И мнозина като четат тази притча фокусират погледа си върху
този блуден син.
Но забележете този баща имаше и друг син, по-голям. Той 
остана в дома на баща си, дори когато бащата даваше имота на
малкия син, той даде и на големия имота му.
“...Някой  си човек имаше двама сина....И той  им раздели
имота…”
Този син работеше, трудеше се на нивата.
Когато видя всичко, каквото стана в дома им, как брат му
се върна, как беше посрещнат, как баща му се радваше ...той  се
почувства пренебрегнат, онеправдан, разсърди се и каза на баща си:
“...Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил
някоя твоя заповед; но на мене нито яре не си дал някога да се
повеселя с приятелите си;..”
Този син през цялото време не се е чувствал като син, но
като един от наемниците на баща си!
И баща му му каза:
“...Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое е...”!
Този по-големият син е образ на непокаял се, който е в позиция
според непромененото си мислене на наемен работник, на слуга!
И баща му му каза - защо говориш така, аз съм твоят баща, ние
сме заедно, всичко, което е мое е и твое, ти имаш всичко, ами вземи
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си, разполагай  се както желаеш, защо чакаш аз да ти дам, ТИ СИ
МОЙ СИН!
Колко много вярващи, спасени, новородени, възстановени,
които с години седят по църквите, четат Библията, молят се,
хвалят Бога, наричат се вярващи, НО СА СИ ОСТАНАЛИ
НЕПОКАЯНИ, НЕПРОМЕНЕНИ, ОСТАНАЛИ СА В
ПОЗИЦИЯ НА СИРАЦИ И СЛУГИ, И НЕ СА ЗАЕЛИ
ПОЗИЦИЯТА НА СИНОВЕ НА БОГА!
И молитвите им са такива като на слуги:
“Боже, смили се, Боже имай милост, Боже дай ни, Боже изцели
този болен, милост, Боже изгони този демон...,
Те не са взели ВЛАСТТА, КОЯТО ИМ Е ДАДЕНА,
НЕ ИЗПОЛЗВАТ СИЛАТА, КОЯТО ИМ Е ПОДАРЕНА,
НЕ СЛУЖАТ, НЕ РАБОТЯТ КАТО СИНОВЕ БОЖИИ,
НЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТЕЦ, НЕ ХОДЯТ КАТО ЦАРЕ
И СВЕЩЕНИЦИ, НЕ ЖИВЕЯТ В ПОБЕДА, НО СА
В
ПОРАЖЕНИЯ,
САМОСЪЖАЛЕНИЕ,
СТРАХ,
НЕСИГУРНОСТ,
БЕДНОСТ,
СЛАБОСТ,
БОЛЕСТИ,
МАНИПУЛИРАНИ ОТ ВРАГА, СЪБОРЕНИ ОТ ВРАГА,
ХЛЕНЧЕЩИ И СТРАДАЩИ, ЗАЩОТО НЯМАТ ПОКАЯНИЕ
И ПЛЪТТА, ДУШАТА ИМ ГИ ВЛАДЕЕ, А ЧРЕЗ НЕЯ И ВРАГА,
ТЕ НЕ ЧУВАТ ВОДИТЕЛСТВОТО НА СВЕТИЯ ДУХ И
ХОДЯТ В ТЪМНИНА И ЗАБЛУДА!
И това е толкова жалко!
Да, това е толкова жалко!
Църкво Христова, събуди се, освести се, Ти не си слуга,
ти не си сирак, ти не си наемник, Иисус умря за тебе, Той те
изкупи, Той те възстанови, Той ти даде властта и силата на
земята, ти си син на живият Господ Бог!
ЧУЙ ТОВА, ТИ СИ СИН НА ЖИВИЯТ ГОСПОД БОГ!
ПОКАЙ СЕ.
амин
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ВЯРАТА В БОГА
ЕДИН ОТ ПРОБЛЕМИТЕ В ХРИСТИЯНСТВОТО Е
НЕПОЗНАВАНЕ НА НАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ХРИСТОВО,
КОЕТО Е ОСНОВАТА ЗА РАСТЕЖ НА ТЯЛОТО ХРИСТОВО
В книгата Евреи, глава 6 много ясно вниманието ни се
фокусира върху основното и важно нещо в Християнството, това е
познаването на Началното учение Христово!
Когато се роди едно бебе, то започва да се храни с млякото на
своята майка  и така расте с всеки изминат ден.
Бебето с раждането си идва в семейството на родителите си и
става част от него.
Новоповярвалият, спасен и новороден човек става част от
Божието семейство и това се случва чрез новораждането му.
Първоначалното му състояние е както на новороденото бебе.
Макар и младенец той  вече е Божий  син, той  вече е в Божието
семейство.
Като младенец се нуждае от истинско мляко, за да може да живее
и расте.
Какво е млякото на младенеца в Божието семейство?
Отговор ни дава Словото.
Нека да прочетем:
Евреи 5:
11. За когото имаме да кажем много неща и мъчни за изтълкуване;
защото станахте мързеливи в слушане.
12. Понеже, като бехте длъжни според времето и учители да станете,
вие пак имате нужда да ви учи некой  първите начала на словесата
Божии; и стигнахте да имате нужда за млеко, а не за твърда храна.
13. Защото всеки който се храни с млеко неизкусен е в словото на
правдата, понеже е младенец;
14. а твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат
чувствата си обучени да разпознават доброто и злото.
Евреи 6:
1. Поради това, да оставим началното учение Христово и да се водим
към съвършенството, без да полагаме пак основа на покаяние от
мъртви дела, и вера в Бога,
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2. учението за кръщенията, и за възлагането на ръце, за възкресението
на мъртвите, и за вечният съд.

Тук виждаме, че млякото това е началното учение Христово!
НАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ХРИСТОВО!
Така, както едно дете в първи клас най-напред трябва да научи
азбуката, без тази първа, начална основа то не може нито да чете,
нито да премине в по-горен клас и без тази начална основа си остава
НЕГРАМОТНО!
И казва Словото:
12. Понеже, като бехте длъжни според времето и учители да станете,
вие пак имате нужда да ви учи некой  първите начала на словесата
Божии; и стигнахте да имате нужда за млеко, а не за твърда храна.

Тези вярващи, за които пише в Евреи са имали голям проблем.
Те са се новородили, но през изминалото време не са пораснали, а за
това време е трябвало вече да станат и учители...
Каква е била причината? Причината е била, че те са били
мързеливи в слушане:
Евреи 5:11. ...защото станахте мързеливи в слушане.

И сега, за да се оправят нещата те имат нужда да бъдат обучавани
отново на първите начала на словата на Бога, отново имат нужда да
се хранят С МЛЯКО, а не с твърда храна!
Ето, виждаме че МЛЯКОТО това е “първите начала на словото
Божие”, това е “началното учение Христово”:
Евреи 6:1....началното учение Христово...

И сега нека да видим кои са тези “първи начала на словото
Божие”, кое е това “начално учение Христово”?
Отговор ни дава:

Евреи 6:
1. Поради това, да оставим началното учение Христово и да се водим
към съвършенството, без да полагаме пак основа на покаяние от
мъртви дела, и вера в Бога,
2. учението за кръщенията, и за възлагането на ръце, за възкресението
на мъртвите, и за вечният съд.
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НАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ХРИСТОВО Е ЗА:
1. ПОКАЯНИЕ ОТ МЪРТВИ ДЕЛА
2. ВЯРА В БОГА
3. КРЪЩЕНИЯ
4. ПОЛАГАНЕТО НА РЪЦЕ
5. ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА МЪРТВИ
6. ВЕЧЕН СЪД
Всичко това е Началното учение Христово!
Без познаването на това начално учение нито един новороден
вярващ не може да расте, това е млякото на младенците във вярата!
Истински растеж се получава, когато това мляко е чистото,
Библейско мляко, неподправено от човешки доктрини, лъжеучения
и деноминационни учения!
Знанието, разбирането и постоянната употреба на тези начални
учения позволяват на всеки вярващ да “върви към зрялост”, за да
расте в Иисус, да достигне мярката на ръста на Христовата пълнота,
т.е. да стане като Иисус във всичко.
Разбирането на това какво е вярата и практикуването на тази
вяра в Бога всъщност е привеждането на вярващия от състоянието
му на имащ основна вяра - “вярва в Иисус и то разпнат”, в което
вярват всички вярващи, към  практикуването на вярата в Бога. Това
променя коренно живота на вярващия в начин на живот, който
демонстрира, показва, изявява мъдростта и силата на Христос!
Вярата в Бога дава на вярващия пълното разбиране, че
основната мисия на Иисус е примиряването на света с Бог Отец!
Христос е образът на невидимия Бог, Той  е Първороденият над
цялото творение...и така Отец ни примири чрез физическото тяло
на Христос, чрез смъртта Му, за да ни представи святи пред Себе
Си, без недостатък и свободни от обвинение!
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Колосяни 1:15. в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден
преди всяко създание;
Колосяни 1:22. примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му
тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни

Невидимият Бог изпрати Сина Си, за да стане Той  видим на
земята чрез Сина Си!
Чрез Сина земята можа да познае Отец.
Чрез Сина земята може да има достъп до Отец.
Затова Иисус постави живота Си изцяло на разположение
на Своя Отец. И това стана с пълна вяра в любовта на Отца Му.
Така Иисус стана моделът, образецът за всеки новороден вярващ,
който е син Божий, Иисус стана моделът, за да бъде копиран от нас
този модел на живот, на вяра и покорство.
И казва Словото:

Галатяни 3:
25. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.
26. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
27. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте
се облекли.
28. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма
мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
29. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по
обещание.

И казва още:

Римляни 8:
15. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но
приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!
16. Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии
чада.
17. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и

сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и
прославяме заедно с Него.
Началното учение “Вяра в Бога” ни представя вярата като едно
много силно взаимоотношение с живия Бог.
Евреи 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.
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Вярата започва с това, че Бог съществува! И Бог желае да бъде
виждан като Отец, Баща, да бъде представян чрез синовете Си на
земята! И затова вярата е много повече от това да вярваме в смъртта
на Иисус на кръста. Вярата изисква животът на вярващите да бъде
моделиран, да бъде като живота на Иисус на земята. Основаването
на вярата става от Божието Слово, което е изпратено от Бог Отец до
синовете Му на земята чрез Иисус -живото Божие Слово.
Матей 4:4. А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее
човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

Вярата в Словото Божие дава живот, истинският, вечният
живот.
Съвременните учения за вярата са насочени да обслужват
позицията на човека, който е като сирак, който се чувства като
сирак, живеещ в страх, несигурност, грижи за какво ли не,
безпомощен и безсилен, слаб и нуждаещ се от помощ и закрила.
Това е човекът, който дори и вярващ все още не се е покаял, не е
променил мисленето си, за да разбере, че е син Божий, а не сирак.
На такива човеци вярата им е да се молят на Бог, за да получат
неща, които те желаят, да бъдат снабдени с нещо или да бъдат
защитени: молби за материални блага, за физическо изцеление, за
защита от зло, за премахване на пречки...и т.н. Това са мотивите на
молбите и молитвите на човек имащ себе си в позиция на сирак, а не
на син на живия Бог.
Но истинската вяра е вярата на човека, който не е в позиция
на сирак, а на син на Бога и той  добре знае същността на вярата,
че той  като син донася светлината на света, че показва властта и
силата на Бог, показва живота си променен според модела на живот,
който живя Иисус Христос и Неговото взаимоотношение с Отец.
Вярата на синовете на Бога са дела и убеждения. Вярата, ако не е
придружена от дела е мъртва! Чрез всичко това Бог може да стане
видим и представен на света чрез вярващите, чрез Неговите синове
на земята, така както Иисус живя, говори и върши дела на вяра и
направи невидимият Бог видим чрез Себе Си.
Не можем да говорим за вяра, ако не приемем, че съществува
както видим свят така и невидим свят.
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И ето Словото какво казва:

Евреи 11:1. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които
се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.

От Писанията научаваме, че има връзка между видимия и
невидимия свят. Невидимият свят управлява всички събития в
естествения свят. Пълният контрол, който невидимата област
упражнява над видимата, показва, че съществува един ред на власт.
Невидимия свят съдържа по-висш ред на власт от света, в който
живеят хората.
Евреи 2:
7. Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, Със слава и
чест си го увенчал, И поставил си го над делата на ръцете Си;
8. Всичко си подчинил под нозете му”. И като му е подчинил всичко,
не е оставил нищо неподчинено нему, обаче сега не виждаме още да му
е всичко подчинено.
9. Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от
ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за
да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.

Бог е дал на човечеството власт. Той  е направил това от своя
трон, от Небесното царство. Тази власт е над властта на падналите
ангелит като прави “всичко подчинено” на тази власт.
Бог е Всевишният!
Той е Суверен!
В невидимият свят има и място, където живеят демонични
същества. В Писанията виждаме как Иисус се справяше с тях. Той 
упражняваше власт над тях. Иисус даде власт и на учениците Си, за
да я упражняват над бесовете - да ги изгонват от хората. И демоните
им се покоряваха!
Иисус каза:
Матей 12:28. Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то
Божието царство е дошло върху вас.

Това ни показва ясно как Исус заповядваше от позицията на
висшата власт на Божието царство, която е над демоничната.
Когато учениците Христови упражняват тази власт над
демоничните сили в хората, тогава невидимият духовен свят
става видим - бесовете с крясъци излизат, бесовете се проявяват,
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а освободените човеци се променят. Тези неща ги виждаме и в
Библията. Има много свидетелства, които са пример за нас, да
знаем и вярваме, че невидимият духовен свят е реално съществуващ!
Всичко това е възможно само ако има вяра в реално съществуващия
Бог и невидимото Негово творение. Така вярващият живее живот
основан на вяра и чрез нея се свързва духовният свят с естественият.
Само чрез вяра човек има достъп до Бога!
В Стария Завет има записани множество примери на събития
станали в живота на човеците, когато те са проявявали силна вяра.
В Евреи 11 глава може да прочетем за тях.
В Новия Завет Иисус е превъзходното доказателство на вярата
и делата, които вършеше, самите дела доказваха съществуването на
невидимия свят подчинен на върховната власт на суверенният жив
Бог.
Целта на Бог е да се покаже на земята, да се изяви Неговата
същност, да стане Той видян и познат на земята. Това се осъществява
чрез вярата. Иисус действаше чрез силата на Светия Дух.
Тялото Христово е храмът на Бог на земята, в което тяло живее и
действа Същия Свети Дух.
Така например можем да видим нагледно разликата, контраста
между силата на Духа и естествената сила на човека:
Йоан 6:
16. А когато се свечери, учениците Му слязоха на езерото,
17. и влязоха в ладия и отиваха отвъд езерото в Капернаум. И беше се
вече стъмнило а Исус не бе дошъл още при тях;
18. и езерото се вълнуваше, понеже духаше силен вятър.
19. И като бяха гребали около двадесет и пет или тридесет стадии,
видяха Исуса, че ходи по езерото и се приближава към ладията; и
уплашиха се.
20. Но той им каза: Аз съм; не бойте се!
21. Затова бяха готови да Го вземат в ладията; и веднага ладията се

намери при сушата, към която отиваха.
Учениците бяха сами в ладията, имаше силен вятър и вълнение
на водата, те се трудехе много, но трудно се придвижваха към
отсрещния бряг, и тук виждаме човек как постига целите си, с много
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труд и в трудности, защото той уповава на собствените си сили, това
е в естествения свят.
Противоположно на това виждаме Иисус, Той  няма ладия,
Той  наближава учениците, които са тръгнали много преди Него,
Той  ходи по водата, на Него бурята не Му пречи да се движи към
целта, настига ладията, в която са учениците. Условията, в които се
намираха Иисус и учениците са еднакви. Но учениците действаха в
естествената, а Иисус в духовната област.
И сега забележете какво се случи, когато Иисус влезна в ладията
при учениците “и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха” !
Иисус се качва и ВЕДНАГА стигнаха до брега.
Какво се случи?! Иисус носеше Своята свръхестествена духовна
област със Себе Си и когато влезна в естествените обстоятелства на
учениците Си, тогава Той превърна техните обстоятелства в Своите
на Духа. Резултатът се нарича чудо!
Иисус издига естественото до равнището на духовното, което е
превъзхождащо и тогава невъзможното става възможно!
Вярата в Бога произвежда една непоклатима увереност в
реалността на Бог!
Зрелият Божий  син, зрялото Христово тяло, Зрялата Църква
Христова функционира в естествения свят според Духа, чрез
сигурността и пълната увереност в Бога. Тази непоклатима
увереност поддържа начина на живот на вярващия.
Реалността, съществуващия видим свят, в който живее човекът
произхожда от невидимия духовен свят.
Евреи 11:3. С вяра разбираме, че световете са били създадени с
Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

Всичко, което въздейства на човечеството произхожда от
невидимия свят.
Така, че ние поставяме очите си не на това, което се вижда, а на
онова, което не се вижда.
2Коринтяни 4:18. които не гледаме на видимите, но на невидимите;
защото видимите са временни, а невидимите вечни.
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Това се случва само чрез вяра. Без вяра е невъзможно.
Човечеството съществува в естествената, видимата област, но
хората са духовни същества облечени в тяло направено от пръст.
Духовната природа на човека се издига над естествената област.
Обаче човекът разбира духовната област ограничено и дотолкова,
доколкото Светият Дух предава на човешкия му дух информация,
според нуждите му.
Но това не работи при невярващите, непокаялите се,
неспасените, неновородените хора, защото при тях плътта, душата е
ръководещата, управляващата а духът им е замъртвял и не е свързан
със Светия Дух. Това е поради падането на човека в грях.
Но за този човек, който е воден от Духа като духовно същество,
информацията идва от духовната област и той получава знанието да
живее и действа в естествения свят като духовно същество като може
да разбира кои неща са от Бога и кои са от врага.
Вярата включва взаимодействието в двете области - духовна и
естествена като духовната е по-висшата и тя управлява по-ниската
земна естествена област.
Начинът на живот основан на вяра позволява достъп до
духовната област, за да се приемат Божиите цели за човека.
Необходимостта на човечеството да се въвлече в духовните
области е поради съществуващия конфликт, който обхваща видимия
и невидимия свят.
Най-високо в реда е Божият трон, третото небе. Това е
обиталището на Бога и Неговите ангели като Неговата власт
поддържа и управлява Небесното царство и на Небето, и на земята.
сатана и неговите ангели паднаха и са на едно място и в позиция
по-ниска от Третото небе, те са в конфликт с Божия трон. сатана и
неговите сили се противопоставят на настъпването на Божието
царство на земята, която е най- ниската област. И тъй  като има
конфликт с демоничните сили Бог е дал власт на вярващите да са
представители на Божието царство, на земята , за да побеждават
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в този конфликт чрез тази власт, която   идва от властта на Божия
трон.
Бог чрез Своите синове на земята представлява Своите
интереси. Божиите синове-светиите, новородените вярващи носят
реда на царството на Отец в по-долната област - земята. Но врагът не
спи. Затова вярващите трябва силно да осъзнаят властта, която им е
дадена и чрез която трябва да действат.
ВЯРАТА в Бога им е в основата на служението и воюването с
врага.
ВЯРАТА трябва да се прилага в действие!
Обикновените, невярващите хора, колкото и големи маси да са
обединени срещу злото, не могат да се справят с демоничните сили,
които го управляват. Затова е необходима Божията власт и сила.
ВЯРАТА е връзката с Отец и с Неговата небесна защита и
помощ.
Този човек, който е Божий  син не се нуждае да осигурява сам
своите потребности и защита! Синът представлява Бащата, а Бог
Отец вече знае, че синът трябва да успява в представянето на Бога
и ВЯРАТА е тази, която освобождава вярващия от товара сам да се
справя със снабдяването си и защитата си.
Иисус ни учи:

Матей 6:
31. И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво
ще пием? или: Какво ще облечем?
32. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец
знае, че се нуждаете от всичко това.
33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко
това ще ви се прибави.

ВЯРАТА в Бога означава, че Божият син е изцяло погълнат от
реализирането на Божията цел - на земята да напредват интересите
на Бог Отец - да бъде Неговата воля, да се свети Неговото име, да
расте и напредва Божието царство, Благата вест да достигне до
всеки един погиващ грешник - да се спасяват все повече и повече
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души, да се изцеляват болните, да се изгонват бесове, да се пущат на
свобода пленниците, да се побеждава врага!
Зрелият Божий син има пълна яснота за своята роля и мисия - да
представя Своя небесен Отец на земята!
Иисус, Който е съвършено зрелият, Божият Син, имащ цялата
пълнота, имаше мощно, активно общение с Бога Отец и на всичко,
за което се молеше беше отговорено. Иисус винаги беше в съгласие с
Божията воля!
Бог отговаря на молитвите и на незрелите си синове на земята.
Така Неговата милост и благодат повишава вярата им и ги води
по пътя към зрелостта. Така с практикуването на вярата си още
незрелите вярващи се научават да се доверяват и уповават все повече
и повече на Отец и се чувстват все повече и повече Негови синове,
които имат Един верен Баща, Чието Слово е истинно, те постепенно
оставят положението си на сираци и слуги и се оставят в любовта и
грижите на Отец.
ВЯРАТА като начин на живот на вярващия е подражание на
Иисус. Иисус описва стандарта на вярата като:
Йоан 5:
19. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да
върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец;
понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.

И така Иисус вършеше всичко, което вършеше Отец, а ние като
вярващи, като Божии синове трябва да вършим това, което вършеше
Иисус. Това е нашето общение с Бога чрез ВЯРАТА ни.
Иисус имаше общение с Отец по всяко време, връзка с Божия
трон. Той имаше вярата и увереността, че от каквото и материално
нещо да се нуждаеше, ще Му бъде редовно прибавено:
Матей 21:
2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана
ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.
3. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще
ги изпрати.
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Матей 17:
27. Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и
измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще
намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.

Доказателството за тази реалност беше начина на живот на
Иисус, който постоянно показваше силата и властта, които изтичаха
от Божия трон, и от Неговата връзка, общение като Синът със Своя
Баща. Иисус никога не се занимаваше с искане на материални неща.
Материалните неща Той просто ги имаше, биваха Му осигурявани!
НО ИИСУС СЕ ФОКУСИРАШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪРХУ
ТОВА - ДА ПРЕДСТАВЯ СВОЯ БАЩА НА ЗЕМЯТА!
Иисус имаше непрекъсната опозиция на врага, но имаше и
свръхестествената грижа на Отец!
ВЪРХОВНИЯТ израз на ВЯРАТА на Иисус и непреклонното
желание на Неговият Отец да Го подкрепя винаги беше
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС ОТ МЪРТВИТЕ!
ВЯРАТА е основана на сигурността на взаимоотношението с
живият Бог.
ВЯРАТА снабдява живота на сина на земята и осигурява
защитата му.
ВЯРАТА дава живот в пълно доверие в Бога.
Учението за вярата в Бога се гради върху реалността на Бог като
Баща на всеки вярващ!
Всеки вярващ човек е поставен на земята, за да представя Бога
като Отец!
Всеки ден общението с Бога се подкрепя с Божествената намеса
на Отец във всичко в живота на вярващия, като доказателства за
божествената сила и Божията любов.
Така ВЯРАТА и доверието му в Бога растат и синът достига
зрялост. А това е смисълът на ВЯРАТА:
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Ефесяни 4:
13. докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването
на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на
Христовата пълнота.

ВЯРАТА в Бога е второто Първоначално учение, за което четем
в Евреи 6:1-2.
Човекът падна в греха. Грехът отдели човека от Бога. Човекът
стана противник на Бога. Но Бог в голямата Си милост не остави
човека и поради любовта Си към него изпрати Единородния Си
Син, Който взе на Себе Си нашите грехове, изкупи ни с пролятата
Си кръв и така ни примири с Бога.
2Коринтяни 5:
17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина;
ето, всичко стана ново.
18. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса
Христа,
и даде на нас да служим за примирение;
19. сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не

вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас
посланието на примирението.
За да се случи всичко това е необходима ВЯРА.
ВЯРА, че има Бог.
Евреи 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.

ВЯРА, че Бог възлюби света и даде Сина Си, за да не погине нито
един, който вярва в Него:
Йоан 3:
16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син,
за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
17. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде
светът спасен чрез Него.
18. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден,
защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

ВЯРА, че Иисус Христос е Божият Син, Помазаникът и че Бог
Го изпрати за спасението на света.
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ВЯРА. че Той  дойде на земята роден от девица, според
писанията, ВЯРА, че живя на земята като беше и човек, и Бог.
ВЯРА, че Иисус Христос е живото Божие Слово, че Той предаде
на човеците живото Божие Слово.
ВЯРА, че Иисус дойде да изяви Отец и така невидимият Бог да
стане видим на земята чрез Сина.
ВЯРА, че Иисус дойде на земята, за да прослави Бог Отец чрез
делата, които вършеше. Иисус Христос изяви невидимите качества,
невидимият характер на Бога.
ВЯРА, че Иисус взе на Себе Си нашите грехове, нашите немощи,
нашите болести, нашите проклятия, беше разпнат на кръста, проля
святата Си кръв, с която изкупи и заплати за всичките ни грехове,
умря, даде живота Си за нас.
ВЯРА, че беше погребан и в третия ден възкръсна от мъртвите,
според Писанията.
ВЯРА, че се възнесе на небето и седна отдясно на Отец в голяма
слава и величие и Му се даде всяка власт както на небето, така и на
земята.
ВЯРА, че Иисус Христос пак ще се върне, за да съди живите и
мъртвите.
ВЯРА, че е Цар на царете и царството Му не ще има край.
ВЯРА, че Иисус Христос изпълни целия закон.
ВЯРАТА, че сега във времето на Новия Завет спасението от
греховете не става чрез дела според Закона, но чрез вяра в Иисус
Христос.
ВЯРА, че Иисус ни примири с Отец!
Иисус донесе и демонстрира какво е взаимоотношението между
Отец и Сина. Това е силната любов между тях, това е безусловното
покорство на Сина към волята на Отец.
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Иисус ни примири с Отец. Чрез Иисус ние сме синове на Бога.
И взаимоотношението ни с Бога трябва да е същото - любов и
покорство, защото Бог е нашият Татко небесен и ние сме синовете
Му.
ВЯРАТА не е надежда, а е пълна увереност за неща, които не се
виждат с човешките ни физически очи. Вярата е, че има Бог. Вярата
е много повече от вярване в смъртта на Иисус на кръста. Вярата
изисква да живеем живот, който е моделиран според живота на
Иисус на земята.
Основата на ВЯРАТА ни е БОЖИЕТО СЛОВО!
ВЯРА В БОЖИЕТО СЛОВО.
Божието Слово е истината.
Иисус дойде на земята, за да свидетелства за истината!
И така чрез ВЯРАТА ние имаме спасение, новорождение,
примирение с Бога и НИЕ НЕ СМЕ ВЕЧЕ КАТО СИРАЦИ,
ЗАЩОТО ИМА ЕДИН, КОЙТО НИ Е ВЪЗЛЮБИЛ ТОЛКОВА,
КОЛКОТО И ЕДИНОРОДНИЯ СИ СИН ПОРАДИ ВЯРАТА
НИ В НЕГО!
Ние не сме вече сираци, ние имаме Небесен Баща, ние сме
синове Божии, ние сме в Божието семейство, наследници на Бога и
сънаследници с Христа.
ВЯРАТА е че ние сме тук на земата тялото Христово, Църквата
Христова.
ВЯРАТА е, че на всички нас светиите Господ даде власт,
облече ни и в сила, за да бъдем посланици по света в Делото на
Благовестието, за да разнасяме Благата вест в света на неспасените,
за да служим в делото на примирението с Бога.
ВЯРАТА е, че ДЕЛАТА, КОИТО ВЪРШЕШЕ ИИСУС И
НИЕ МОЖЕМ ДА ВЪРШИМ, ние сме призовани да вършим, да
продължим делото на Иисус, защото сме Неговото тяло, а Сам Той 
е Главата.
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ВЯРАТА е, че ние сме тялото Христово, а Той  е ГЛАВАТА,
ГЛАВАТА НА ЦЪРКВАТА СИ.
ВЯРАТА е, че Светият Дух живее в нас, ние сме храмът на
живият Господ Бог, ние светиите, ние Църквата Христова.
ВЯРАТА Е ДА ИМАМЕ ДЕЛА!
ВЯРА БЕЗ ДЕЛА Е МЪРТВА!
ДЕЛАТА НИ НА ВЯРА ИЗЯВЯВАТ ЖИВИЯ БОГ,
ИЗЯВЯВАТ
НЕГОВОТО
ПРИСЪСТВИЕ,
ИЗЯВЯВАТ
НЕГОВАТА ЛЮБОВ, НЕГОВАТА СЛАВА, изявяват че Той живее
в нас и че ние сме Негови съработници.
ВЯРАТА е да говорим Божието Слово и да изпълняваме
Божието Слово.
Божието Слово е дух и истина.
ВЯРАТА в Божието Слово ни дава увереността, че Бог ще
подкрепи Своята воля Той  да стане видим чрез нас, чрез чудесата
и знаменията извършвани в името на Иисус, също както Иисус
Христос служеше чрез видими чудеса, знамения и изяви славата на
Отец.
ВЯРАТА в Бога произвежда една непоклатима увереност в
реалността на Бог.
Ние сме заобиколени и съществуваме в една реалност във
видимия свят, но тя произхожда от невидимия духовен свят.
ВЯРАТА поставя очите ни не на това, което се вижда, а на онова,
което не се вижда, защото това, което се вижда е временно, а онова,
което не се вижда е вечно.
2Коринтяни 4:18. които не гледаме на видимите, но на
невидимите; защото видимите са временни, а невидимите,
духовните - вечни.
дяволът, сатана, врагът атакува вярата ни, това е неговата главна
цела, за да ни събори, защото без вяра изгубваме всичко.
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Иисус се моли и каза:

Лука 22:
31. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за
да ви пресее като жито;
32. но Аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра; и ти, когато се

обърнеш, утвърди братята си.
Идват изпитания, съблазни, изкушения, но ние трябва да
устояваме във вярата, да не отслабва тя, да не отпаднем от нея,
защото, който устои докрай, той ще бъде спасен.
Матей 24:13. Но който устои до край, той ще бъде спасен.

И така Павел каза:

2 Тимотей 4:7. Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището
свърших, вярата опазих

Така и ние да можем да кажем:
ПОДВИЗАВАХМЕ СЕ В ДОБРОТО ВОЙНСТВАНЕ,
ПОПРИЩЕТО СВЪРШИХМЕ, ВЯРАТА ОПАЗИХМЕ!
Амин
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В Евреи 6 глава пише:

1. Поради това, нека оставим първоначалното учение на Христа и
нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа
покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
2. УЧЕНИЕ ЗА КРЪЩЕНИЯ, за полагане на ръце, за възкресяване на
мъртви и за вечен съд.

“Учението за кръщенията” е третото от шестте основни, начални
учения на Христа, което е жизненоважно и е тази необходима
основна част от спасението.
Кръщенията за нас като новозаветни хора, живеещи във времето
на Новия Завет, който започва със смъртта на Иисус на кръста, за
нас кръщенията са- Кръщение във вода и Кръщение в Светия Дух.
“Йоановото кръщение” в река Йордан беше “кръщение на
покаяние за опрощаване на греховете”. То подготвяше пътя за
идването на Иисус и беше във времето на Стария Завет.
Пътят на един грешник към спасението и новорождението
му минава през кръщенията въз основа на неговата лична вяра,
свободна воля и покаяние.
Кръщенията довеждат до преобразяването на човека-грешник,
до коренна промяна в него:
преминаването му от състоянието на грешник, в състояние на
оправдан, спасен от греховете, новороден,
преминаването му от властта на тъмнината, чийто княз е сатана,
в царството на Божия възлюбен Син,
преминаването му от слуга и роб на греха, в син Божий воден от
Светия Дух,
преминаването му от робство в свобода и вечен живот в Исуса
Христа.
Кръщенията имат дълбок духовен смисъл и значение, и носят
Божията воля за всеки повярвал човек. Кръщенията, въз основа
на вярата и покаянието на грешника и изкупителната жертва на
Иисус, не са ритуал, нито традиция, нито религиозен обряд, нито
символ, не са нещо незначимо, но са в центъра на спасението и
новорождението на грешника!
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Като прародител на човечеството Адам предаде на всички
потомци грешната човешка природа и всеки един човек се ражда с
тази грешна природа. Грешната природа на човека отделя човека от
Бога, от Твореца!
Грешният човек е подчинен на управлението на сатана и на
неговото царство - светът.
В Евангелието на Божието царство централно място заема
посланието за необходимостта човекът да премине от царството
на сатана и неговото управление, да премине в царството и
управлението на Христос, да стане гражданин на Божието царство,
да стане син в Божието семейство! За да се случи това човекът трябва
да бъде отделен, освободен от грешната природа на Адам и да бъде
отделен от властта на врага.
Това отделяне и освобождаване се случва със смъртта на
грешната природа и раждането на новото създание!
Водното кръщение е една важна, неделима, задължителна част
от този процес, водното кръщение е условие без което не може да се
случи този процес!
Водното кръщение е смъртта и погребването на старата грешна
природа на човека и неговото възкресение като ново създание за
нов живот в Христа Иисуса, като син Божий, осиновен в Божието
царство и Божий наследник чрез Христа.
ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ
Водното кръщение е свързано със спасението, по същия начин,
както покаянието и както кръщението в Св. Дух.
Водното кръщение спасява, спасява ни от греховете ни.
Водното кръщение е много повече от символ, както някои си
мислят.
Не, водното кръщение не е символ, но когато го направим с вяра
и покаяние, нещо се случва с нас, нещо много силно и много важно в
живота и за живота ни.
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Нека си пропомним, че когато Баптистите дойдоха с водното
кръщение хиляди хора са били преследвани поради това, мнозина са
станали жертви и са дали живота си поради тази истина.
На дявола не му харесва вярващите да се кръстят във вода. И има
причина за това.
Днес, за съжаление, ние сме се отдалечили от същността за
смисъла на водното кръщение и за мнозина то е станало само
символ, който дори няма голямо значение, както си мислят.
Но ако погледнем какво е писано в Библията, това, което ни
казва Иисус ще видим нещо друго.
В Йоан 3:5, Исус казва:

“...ако се не роди някой  от вода и Дух, не може да влезе в Божието
царство.”

АКО СЕ НЕ РОДИ НЯКОЙ ОТ ВОДА И ДУХ НЕ МОЖЕ ДА
ВЛЕЗЕ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО
Иисус говори за водата и Духа, когато говори за влизането в
Божието царство.
Също така, Той казва, че тези които повярват и се кръстят ще се
спасят:
Марко 16:16. ...Който повярва и се кръсти ще бъде спасен;

КОЙТО ПОВЯРВА И СЕ КРЪСТИ ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН
Петър също използва словото “спасява”, когато се говори за
водното кръщение.
Когато говори за Ной се вижда образ на кръщението, както той 
казва в писмото си в:
1 Петрово 3:
20. които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение
ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина,
т.е. осем души, се избавиха чрез вода..
21.“...кръщението, и сега ви спасява...”

КРЪЩЕНИЕТО И СЕГА ВИ СПАСЯВА

51

Началното учение Христово

Когато Петър говори на Петдесятница каза:

Деяния 2:
38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името
Исус Христово за прощение на греховете ви;

Покайте се и се кръстете в името на Иисус Христос за
опрощение на вашите грехове!
Кръщението във вода не е символ!
Павел говори, че когато се кръщаваме, ние се погребваме с
Христос и биваме възкресени с Христос.
Колосяни 2:12. погребани с Него в кръщението, в което бидохте и
възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси
от мъртвите.

Кръщението не е символ.
Кръщението във вода е силно, мощно и ни спасява, освобождава
ни от греховете ни!
Знанието за водното кръщение е от изключително значение
за днешната църква, защото, когато вярващите разберат какво е
кръщението, те ще започнат да ходят в свободата, водени от Духа.
Няма да бъдат водени повече от плътта си, но ще ходят в свободата,
за която Бог ни е призовал, водени от Светия Дух по Божията воля.
Знанието за същността на водното кръщение ще промени
мнението на много хора, защото те ще научат за свободата, която се
получава чрез водното кръщение, свободата, която имаме в Христос.
Какво Бог прави и за какво е водното кръщение?
Това, което сме учили за водното кръщение е твърде различно от
това, което е в Библията. Много вярващи се кръщават във вода, но
не знаят какво и за какво е водното кръщение, нямат Библейското
разбиране.
Някои си мислят, че е нещо, което се прави, за да се покаже, как
отвътре човек се е променил.
Други смятат, че водното кръщение е само символ, нещо което
трябва да се направи, други го приемат като традиция и поради
всичко това не се получава истинско, силно преживяване и промяна.
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Има, обаче, много свидетелства с хора, които са били
освободени по време на водното кръщение!
Ето един случай  с едно момиче страдащо от анорексия, което
след като била кръстена, когато излезнала от водата, тя изминала
два метра и се спряла, обърнала се назад, и видяла себе си като на
картина как лежи във ваната.
И там тя била напълно изцелена от анорексията - (хранително
разстройство, с безапетитие и повръщане и силно отслабване на
тегло) и след това тя отишла и се нахранила за първи път с апетит,
яла голяма вечеря, и кекс, и всичко...тя била освободена!
Има много свидетелства, как кръщението променя живота.
Водното кръщение е част от спасението!
Когато хората разберат Библейската истина за водното кръщение
в тях идва радост, свобода, промяна, запалва се огън по Христос и те
искат да Му служат.
Хората не само се изцеляват, но и се освобождават.
Поради това, това учение е толкова важно!
Покаянието е началото на нашето спасение.
Тогава получаваме ново сърце. Но това не е достатъчно само да
се покаем и да вярваме в Иисус, нуждаем се също да се покоряваме
на Словото на Иисус, а Той ни заповядва да се кръстим във вода!
Защото при водното кръщение се погребва “стария човек, стария
му грешен живот”!
Но и това не е достатъчно, защото имаме нужда да се кръстим
също и в Светият Дух, защото тогава получаваме това, от което се
нуждаем, за да живеем нов живот водени от Духа!
Трябва да промените разбирането си за начина на спасението си!
Трябва да се отворят очите ви и да видите, че спасението не
е само едно нещо, например само покаяние, не, но включва и
останалите неща.
Обърнете внимание, ние не можем да разделим необходимите
неща водещи към спасение. Както не е достатъчно само да вярвате
в Бог или не е достатъчно да вярвате в Господ Иисус, не, ние имаме
Бог Отец, Иисус Синът и Светия Дух и има неделимо обединение
между Тримата. Но в същото време са Трима различни, като Бог
Отец, Господ Иисус Христос и Светия Дух, така че Те са Едно
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цяло единство от Трима. И същото нещо е с покаянието, водното
кръщение и кръщението в Светия Дух, те са три различни неща, но в
същото време ние не бива да имаме само едно от тях или две от тях,
не, ние трябва да имаме всичко и то в същия ден!
Това бе нормалното за нормалната Христова Църква, както
пише в Библията! Когато Петър проповядваше на множествата на
Петдесятница Благовестието, тогава приелите го с вяра получиха
всичко в същия ден.
Сега се фокусираме върху водното кръщение, но това учение
не може да стои самостоятелно, защото трябва да се знаят както
учението за покаянието, така и учението за кръщението в Светия
Дух.
Когато говорим за спасението, трябва да знаем за греха, за
падането в греха, за грешната природа на човека, за да можем да
разберем от какво се спасява човека, за какво е всичко това.
Сега имаме паднал свят, където човекът е паднал, човекът е
съгрешил. Греховната природа на човека се състои в това, че се
измени, наруши Божият ред, а Божият ред е когато духът на човека
трябваше да управлява душата му, а сам духът му да бъде управляван
и воден от Светия Божий Дух и така човекът да е в постоянна връзка
със Своя Творец!
Но в Едем с падането в греха се наруши този Божествен ред и
се издигна управлението на душата, а духът замъртвя и повече не
беше свързан с Божия Дух и с Божието водителство. Грехът издигна
“АЗЪТ” на човека, душата му е ръководната, плътта владее и така
чрез нея сатана управлява грешния човек.
Божията милост и любов е да възстанови падналия човек, да го
пресътвори отново, за да бъде човекът отново в Божествения ред,
примирен и свързан със своя Творец.
Бог започна да създава нещо ново вътре в нас, преди да създаде
новото небе и новата земя, където ще постави новия човек, новото
творение.
С такава цел дойде Иисус. Той  дойде да ни спаси ОТ нашите
грехове.
Той  дойде да премахне греха от нас!, да освободи човека от
греховете му.
Това е нещо, което се случва, когато се новородим.
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Иисус ни изчиства и премахва греховете ни и ни освобождава от
закона.
Спасението вече не от дела по Закона, но по благодат от Бога,
чрез вярата в Неговия Единороден Син.
Иисус ни дава и Светия Дух, кръщава ни в Него, Светият Дух
започва да живее в нас. Така можем да живеем нов живот!
Така, че сега като новородени и спасени живеем управлявани и
водени от Духа тук на земята, като Божии синове.

Водното кръщение
За водното кръщение има различни разбирания в зависимост от
деноминацията. За съжаление днес има деноминации, вярващите
не са така, както бяха първите християни, обединени в едно, а не
разделени на деноминации. И така едни кръщават бебета и деца,
други приемат че кръщението е само картина, външна картина на
нещо, което се случва вътре в човека. Други само ги поръсват по
главата с малко водица.
Има и много вярващи, които са се покаяли, но нямат водно
кръщение или го отлагат за по-късно - след месеци, след половин
година...
А това е толкова различно от това, което четем в Деянията на
апостолите. Защото в Деянията, научаваме, че всеки се кръщаваше в
същия ден, веднага, след като чуваха Евангелието и приемаха с вяра
Иисус, и научаваха, че трябва да се кръстят, те пристъпваха веднага
към кръщението във вода в същия ден!
Когато Баптисткото движение започва в 1600-та година много
хора по това време са платили голяма цена, за да започнат учението
за Водното кръщение. Те са платили с живота си! Хиляди хора биват
преследвани и измъчвани поради тази истина! Заради водното
кръщение въз основа на собствената им вяра хиляди хора умират
поради това, наричани еретици.
Водата поръсена върху главите на децата, или потапянето на
децата във вода не е Библейското водно кръщение!
55

Началното учение Христово

Водното кръщение има значение както за първите Християни,
така има значение и за нас днес!
Нека да видим какво казва Исус за кръщението. Дали казва, че
това е само външен знак и че можете да го направите само ако искате
или Той поставя водното кръщение заедно със спасението?
Нека погледнем на нашият Господ Иисус Христос, когато Той 
говори в Йоан 3:5, че трябва да се родите отново, за да влезнете в
Божието царство,
Той казва:
“...ако се не роди някой от вода и Дух,
не може да влезе в Божието царство.”!
Иисус казва, че ако искате да влезнете в Божието царство и да
ядете от дървото на живота се нуждаете да се новородите от вода и
от Духа!
Но за това никой не говори днес!
Никой  не говори, че се нуждаете да се новородите от вода и от
Духът.
Но Иисус го каза!
Той го каза толкова ясно!
На друго място, в
Марко 16:16, Исус казва:
“Който повярва и се кръсти ще бъде спасен;...”

Иисус не казва, че този който повярва ще се спаси.
Той казва, че този който повярва и се кръсти ще се спаси.
Иисус използва радикални слова, когато се касае за водното
кръщение.
Така, че Иисус говори радикално за кръщението.
Какво да кажем за Петър?
Ето какво казва Петър. В посланието на Петър той  говори за
Ной и потопа и какво се случи там. Той използва образа:
“...кръщението и сега ви спасява,...”
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1 Петрово 3:
20...докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се
избавиха чрез вода.
21... Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването
на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез
възкресението на Исуса Христа;

Петър използва тази картина и казва, че “кръщението и сега ви
спасява”!
Друга картина, която е използвана в Библията е, когато Израил
излизат и преминават през Червено море, а всички Египтяни са
погубени.
Това бе спасението, чрез кръщението на Мойсей.
Това бе картината.
Деяния 2:
38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името
Исус Христово за прощение на греховете ви;

В Деянията 2:38, когато Петър говори, той каза:

“Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Иисус Христово за
прощение на греховете ви;...”

Когато Петър се изправи на Петдесятница, той каза конкретно и
ясно: че да се покаем и да се кръстим за какво?
За опрощаване на греховете ни!
И четем след това, че хората се спасяват тогава, когато извършват
това!
Защото за да се спасиш трябва да се покаеш, да се кръстиш във
вода и да получиш Светия Дух и всичко е чрез вярата в Иисус и
Неговата жертва!
Това е, което Библията използва, когато се говори за спасение.
Когато говорим за водно кръщение, проблемът е, че в някои
църкви казват -“Не, само вяра, само вяра е нужна, само чрез вяра
става спасението”.
Ако казвате това, то вие наистина не разбирате какво е вяра!
Вярата е покорство!
Ако вярвате в Иисус, то вие се покайвате!
57

Началното учение Христово

Ако вярвате в Иисус, то вие се кръщавате, ако вярвате в Исус, то
вие получавате кръщението в Светия Дух!
Защото вярата е да повярвате в това, каквото Той казва.
Вярата не е само да повярвате, че такава личност Иисус е живял.
Иисус говори за това.
Има хора днес, които използват книгата Галатяни, където се
говори, че вече не сме под закона, но сме под благодат и че няма
нужда да се връщаме към делата по закона.
Това е вяра.
Но също в Галатяни, Павел по това време казва, че ние сме деца
на Бог чрез вяра, но мнозина се спират там, а в следващия стих, той 
казва:
Галатяни 3:
26. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
27. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте
се облекли.

“...които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.”
Също и на друго място Павел казва:

Колосяни 2:12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и
възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси
от мъртвите.

“...погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени
с Него...”
Павел казва нещо, като че ние сме поставени на кръста
чрез кръщението и също казва, че възкръсваме с Христос чрез
кръщението.
И когато Павел се спасява, Ананий  който кръщава Павел му
казва:
Деяния 22:
16. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и
призови Неговото име.

“...кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.”
Това са някои от нещата, които прочитаме в Библията.
Кръщението е свързано с влизането в Божието царство!
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Кръщението е свързано със спасяването ви!
Кръщението ви спасява, кръщението е за премахване на
греховете!
Кръщението е спасение,
кръщението е погребението с Христос,
кръщението е възкресението с Христос!
Това е което Библията казва, когато се говори за водното
кръщение.
Тези стихове са свързани с премахването на греховете ни.
Виждате ли, че кръщението не е символ, то е много
важно, необходимо, то е условие без което не може!
И сега нека обърнем внимание на нещо важно. Много вярващи
имат мисленето, както е Гръцкият начин. като разделят нещата на
духовни и материални. Но ние трябва да знаем, че физическите неща
могат да влияят на духовните.
Често нашият проблем, е че ние мислим по Гръцкия начин,
мислим че нещата са разделени на духовни и материални, и нямат
влияние помежду си.
Но ние не би трябвало да мислим по този начин, защото
физичните неща могат да имат духовно влияние.
Дървото на живота в градината беше дърво.
Дървото за познаване на доброто и злото в градината беше
дърво, но продължава да има духовно влияние, когато говорим за
това.
Вземането на Господната трапеза е физическо деяние, но
продължава да има духовно влияние в нашия живот, това го
виждаме в Библията и в живота си.
Трябва най-после да разберем, че физическите неща имат
духовно влияние.
Как може водата да спасява?
Как може водата да е за премахване на греховете?
Как може водата да се съпостави с Христос?
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Как може чрез водата да сте погребани и възкресени в Христос?
Как водата премахва греха?
Това е така, защото физическите неща имат духовно влияние!
И Евреите това го разбират. Първата църква това го разбираше.
Първите ученици това го разбираха.
Те винаги проповядваха Евангелието
проповядваното Евангелие бяха:
“Там има вода, мога ли да се кръстя?”
Като Филип за когото четем в Деянията:

и

отговорите

на

Деяния 8:
35. А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му
Иисуса.

Филип благовести Иисуса.
Той  проповядваше за Иисус и скопецът каза: “...Ето вода; какво
ми пречи да се кръстя?”
И Филип рече: “Ако вярваш от все сърце, можеш.”
Интересното е, че не четем какво точно Филип е проповядвал,
но четем каква бе реакцията.
Реакцията беше: “Ето вода! Мога ли да се кръстя?”
Значи Филип му е казал за необходимостта от кръщението във
вода с потапяне. И скопецът откликва като вижда водата.
И това не бе единствения описан случай на такава реакция.
Когато Анания отиде при Павел реакцията, резултатът
беше, че той  се кръсти. Когато Петър се изправи и проповядва на
Петдесятница реакцията беше, че те се кръстиха.
Когато Павел дойде в Ефес и срещна хората там, реакцията беше,
че те се кръстиха.
Всеки път в книгата за Деянията когато те проповядват
Евангелието, винаги реакцията е кръщение.
Не “Молитвата на грешника”,
не само покаянието или нещо друго като “сега аз вече вярвам”,
не, но винаги е кръщение!
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Но ние изваждаме нещата извън контекста.
В книгата за Деянията четем за тъмничаря когато той  пита
“какво да направя, за да се спася?”
И те му говориха и му казаха:
“Повярвай в Иисус Христос ти и твоето семейство ще се спаси...”
И ние спираме до там, но нека четем и следващия ред, че те
отидоха в къщата му и проповядваха им Евангелието и всеки, който
Го прие, се кръсти!
Деяния 16:
30. и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася?
31. А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса Христа, и ще се спасиш, ти
и домът ти.
32. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в
дома му.
33. И той  ги взе в същия час през нощта та им изми раните; и без
забава се
кръсти, той и всичките негови.
34. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и, повярвал в Бога,
зарадва се с целия си дом.

И тук виждаме същото: проповядване на Господното учение и
веднага кръщение на повярвалите.
Петър отиде в дома на Корнилий. И какво се случи?
Деяния 10:
43. За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който
повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете
си.
44. Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на
всички, които слушаха словото.
45. И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на
Светия Дух, се изля и на езичниците,
46. защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.
Тогава Петър проговори:
47. Може ли някой  да забрани водата, да се не кръстят тия, които
приеха Светия Дух, както и ние?
48. И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му
се примолиха да преседи няколко дни у тях.

И тук виждаме все същото: проповядване на Благовестието и
веднага кръщение.
И това е което се нуждаем да правим и ние днес!
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Ние трябва да проповядваме Евангелието, в което е не само
покаянието, но и водното кръщение.
И ако вие и аз проповядваме Евангелието така, че хората да
реагират по начин, различен за водното кръщение можете да сте
сигурни в едно нещо това не е Библейското Евангелие!
Ако мислите, че Евангелието трябва да се проповядва без
водното кръщение, това е много страшно, защото сте се отклонили
от истината, от Библейската истина!
На колко събрания сте били?
Колко пъти сме чували някой  да проповядва Евангелието и в
резултат на това реакцията на хората да е била:
”Искам да се кръстя”!
За много хора е нула!
Много хора никога не са преживели през целия си живот, че
някой  е проповядвал Евангелието и хората да са откликвали с:
“Искаме да се кръстим”!
И да се кръстят в същия ден, незабавно!
Никой!
И тогава питаме себе си “Къде е животът в църквата?”
“Къде е силата, къде е свободата, къде е истината?”
“Къде са нещата, за които четем в книгата за Деянията?”
Отговорът е “Не са там днес”, защото не строим върху същата
основа, както правеха в Деянията!

Днес не се проповядва същото Евангелие!
И това е страшно!
Не се покоряваме на заповедите на Иисус!
“Излезте навън, правете ученици - чираци, кръщавайте ги”
Можете ли да го видите това?
Толкова е добре, само да се спрете и да се замислите за това.
И ако не го виждате, след като това го споделих с вас, вземете
книгата за Деянията прочетете я и ще видите, че винаги присъства
водното кръщение! Винаги водното кръщение е в същия ден!
И това е толкова ясно.
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И тогава трябва да се запитаме:

Ще продължаваме ли да градим върху традицията?
Или ще строим върху Божието Слово?!
В оня ден няма да застанете пред папата.
В оня ден няма да застанете пред пастора си.
Няма да застанете пред другите, но ще застанете пред Иисус
Христос” !
И ако Го наричате “Господ”, а не проповядвате Евангелието с
водното кръщение Той със сигурност ще ви каже:
“Защо ми казвате, Господи, Господи, а не изпълнявате това, което
Аз съм ви наредил да правите?”

Много от вас днес не виждат тази истина,
защото традицията е залегнала дълбоко в
съзнанието ви. И дори не се замисляте и не
обръщате внимание на това, което е писано, че
това което се говори и върши по църквите го няма
писано в Словото, не виждате че има разминаване,
и несъответствие с Писанията!
Господи, благодаря Ти за днешния ден, аз Ти благодаря за Твоето
Слово, за учението, което Си ни дал, учението за кръщенията,
благодаря Ти за тази толкова важна истина за нашето освобождение
и спасение.
Господи, моля се, както това стана откровение за нас и ни отвори
очите и станахме свободни, и почувствахме напълно нов живот с
Теб, Господи.
Господи, аз се моля това учение да освободи всички, които го
четат и да промени умовете, сърцата и делата им.
Благодаря Ти, Господи, че ни даваш това откровение в тези
последни дни, благодаря Ти, че Светият Дух ще отвори очите и
сърцата на мнозина за Твоята истина и това ще ги освободи за нов
живот в Иисус Христос. Амин!
Когато говорим за кръщението, то е свързано с греха. Всичко в
спасението е свързано с греха.
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Защото Иисус дойде да ни спаси от нашите грехове.
Нека да прочетем нещо важно за ученичеството и свободата,
което Иисус каза в:
Йоан 8:
31. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в
Моето учение, наистина сте Мои ученици;
32. и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Той  говори на Евреите, че “Ако пребъдвате в Моето Учение, ще
познаете истината и истината ще ви направи свободни”.
Но те му отговарят:
33. Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому
не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.

Иисус тук говори за свобода! Когато сме в Учението на Иисус,
тогава ще познаем истината и тогава тази истина ще ни направи
свободни. Без Учението на Иисус, без истината никой  не може да
бъде свободен!
Мнозина християни днес не са в Учението на Иисус, не
пребъдват в него, поради което не са познали истината и затова
не са свободни!
И Иисус продължава:
34. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши
грях, слуга е на греха.
35. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.
36. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

И така, за какво говори Иисус, когато говори “да бъдем
свободни”?
Той  говори за греха. Грехът е господар, държи вързан човека,
държи го роб и той не е свободен!
Иисус казва, че този, който върши грях е роб на греха.
Това е като физичните закони напр., те са непроменяеми, но
също така има и закон за греха, закон за греха и смъртта.
Може да не вярваме на физичните закони, но те независимо от
това съществуват и не се променят.
Иисус каза, че този който върши грях е роб на греха.
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Робът е вързан, той  е принуден да върши нещо, робът няма
свобода, той е в капана на робството.
Човек, който съгрешава, и пак съгрешава, и не може да спре да
съгрешава е роб на греха, не е свободен.
Но Бог иска от нас, да не слугуваме на греха, да не сме роби на
греха, но да сме свободни! И точно затова Иисус дойде на света,
за да донесе свободата, да освободи робите на греха, да ги пусне на
свобода!
Той  донесе истината и всеки, който пребъдва в нея става
свободен.
В Римляни пише:
Римляни 6:
3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в
Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?
4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме
в смърт, тъй  щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез
славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на
Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;
6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да
се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.
7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

В Римляни 6 се говори за водното кръщение, какво е водното
кръщение. Нека още веднаж да повторим.
“Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да
участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта
Му?
Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да
участвуваме в смърт, тъй  щото, както Христос биде възкресен от
мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.”
Ние бяхме кръстени в Иисус Христос, погребахме се с Него,
умряхме и възкръснахме, така че ние да можем да живеем нов
живот.
За това е водното кръщение!
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Водното кръщение не е символ. Водното кръщение ви
освобождава от закона.
Вие умирате с Христос и възкръсвате, вие не сте под закона
повече.
Вие не сте под закона, не сте под закона на греха, под закона на
смъртта.
Вие не се нуждаете да бъдете роби на греха, защото когато Синът
ви освободи, вие сте напълно освободени, повече не сте роби.
Много християни днес това не го разбират, защото са в
традициите, в религията. Но първата Църква го разбираше, знеше
го и го практикуваше, проповядваше всичко според Учението
Христово, всички знаеха за какво е водното кръщение! Първите
християни знаеха, хората които кръщаваха се освобождаваха
незабавно. Освобождаваха се от греха.
Те вярваха и се уповаваха на Христос, те умираха за закона. И
това е всичко.
Водното кръщение е свобода!
Не можете да живеете живот на свобода, ако нямате водното
кръщение!
Покаянието, водното кръщение и кръщението в Светия Дух
са трите неща, които са необходими за получаване на свободата от
греха!
Всичките три неща са необходими!
Представете си все едно три вериги ви приковават към греха.
Държат ви вързани.
Трябва да се покаете. Едната верига я няма.
Но вие продължавате да не сте свободен понеже имате още
две вериги, от които трябва да се освободите, за да сте напълно
свободен.
И водното кръщение премахва втората, а кръщението в Светия
Дух премахва третата. И тогава идва пълната свобода.
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Когато се освободите така напълно, можете да ходите и живеете,
както е писано в
Римляни 8.
Ние трябва да повтаряме, да проповядваме:

“водно кръщение, водно кръщение”, защото има много вярващи,
които имат покаянието и кръщението в Светия Дух, но нямат
водното кръщение, или са кръстени като бебета и деца, или са
поръсени с малко водица, като всичко това не е Библейското водно
кръщение!
Това е, за което трябва да говорим.
Други вярващи пък имат покаянието и водното кръщение,
но нямат Светия Дух, чрез Който сме оживотворени, водени в
Божията воля, свързани с Отец и сме Божии синове, свободни,
освободени от греха.
Обаче много спасени и новородени вярващи продължават да си
мислят и да казват - “ние сме грешници, всички сме грешници...”
Не, ние не сме грешници, но сме светии!
В много църкви се учи това, че сме грешници. Те не учат че
писаното в Римляни 8 е нормалният християнски живот!
Те нямат свободата. Те нямат освобождението. Те нямат
водното кръщение. И понеже те нямат водното кръщение, а нямат
и Светият Дух, за да им отвори очите и да им помогне да разберат
какво е Учението Христово, какво и за какво е водното кръщение, те
не са познали истината и не са свободни. Те имат само покаянието.
Мнозина само са казали, повторили една молитва, наречена
“Молитвата на грешника”, за “приемане на Иисус в сърцето им”....
И така те не са свободни, продължават да живеят като роби на
греха. И там, в тези деноминации, църкви имат всички грешни
доктрини изопачили и неразбиращи Словото.
сатана лъже там и заблуждава, за да нямат вярващите свободата,
да не получат освобождението, за което Иисус заплати с живота Си
и с пролятата Си кръв на Голгота.
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Иисус дойде да ни освободи от греха. И това се случва, когато
се кръстим в Иисус Христос, особено, ако знаем, за какво е
кръщението!
След като се кръстят хората във вода всичко в живота им се
променя.
Само с молитва, с призоваване, “с приемане на Иисус в сърцата
им” не може.
Необходима е ВЯРА въз основа на вярата ПОКАЯНИЕ,
ВОДНО КРЪЩЕНИЕ И КРЪЩЕНИЕ В СВЕТИЯ ДУХ!
И вие сте свободни.
И тогава започвате да живеете според Римляни 8, където е
писано:
Римляни 8:1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в
Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.

Ние не сме призвани да ходим по плът.
Не, ние сме призвани да ходим по Дух!
Да ходим в светлината на Светия Дух!
Ние трябва да достигнем свободата, за която четем в Римляни 8,
където няма осъждане.
Където, за да ходим в свободата, в пълнотата, ние се нуждаем от
покаяние и ново сърце, но също се нуждаем от водно кръщение да
потънем във водата въз основа на собствената си вяра, нуждаем се и
от Духа, за да влезнем в царството Божие. Нуждаем се от това, за да
се спасим, за да получим опрощаване на греховете. Да ги поставим
на Христос, да умрем и да възкръснем с Христос.
За измиване на греховете ви се нуждаете от водно кръщение.
И се нуждаете от кръщение и в Светия Дух.
Не е достатъчно да имате само едно или две от тези неща.
Трябва да имате всичко, всичките три неща въз основа на вярата
ви, - ПОКАЯНИЕ, ВОДНО КРЪЩЕНИЕ И КРЪЩЕНИЕ В
СВЕТИЯ ДУХ.
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Нека да прочетем отново какво ни казва Словото в Римляни 8:
Римляни 8:1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в
Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.

“...които ходят, не по плът но по Дух...” !
Обърнете внимание, това е наистина важно, защото Библията не
казва, че няма осъждане за всички, които са в Христос. Много ясно
е казано какво още трябва да имат тези, които са в Христос, за да
нямат осъждение:
ТЕ ТРЯБВА ДА ХОДЯТ ПО ДУХ, А НЕ ПО ПЛЪТ!
За ходещите по плът има осъждение!
КОИТО СА В ИИСУС ХРИСТОС ТРЯБВА ДА ХОДЯТ ПО
ДУХ!
Няма осъждане за тези, които са в Иисус Христос и които
живеят по Дух. В някои Библии е дадена само първата част на този
стих:
Римляни 8:1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в
Христа Исуса.

И това дава възможност на вярващите да са спокойни в
извършването на грехове, нали пише, че няма да имат осъждение,
нали са в Христа...Да, но когато си в Христа си длъжен да ходиш в
Духа, не в плътта, не в греха!
Колко хора по църквите са в тази заблуда, поради незнание и
извращение на Словото. Такива ще бъдат в осъждение и няма да
бъдат спасени, ще отидат в ада.
Някои си мислят и говорят напр. така:
“Като вярващ, аз живея в грях всеки ден, аз всеки ден правя
неща, които не искам да правя и аз ги правя и аз имам, както Павел
казва аз съм в плътта продадена, за да бъде под закона в грях и аз
съгрешавам през цялото време. НО в неделя аз мога да се изправя в
църквата и да хваля Бог”
Такъв вярващ е взел само първата половина на Римляни 8:1 ”няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса”
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Такъв вярващ не е истински спасен. Въпреки, че знае и цитира
този стих, вътре в себе си той  чувства осъждение, знае че върши
грехове.
Той  истински не се е покаял! Той  не е кръстен във вода и не е
кръстен в Светия Дух! Той само е казал “молитвата на грешника” и е
“приел Иисус в сърцето си”...
“няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса”,
но той  продължава да чувства осъждането...защото живее в грях!
Защото той живее в плътта, а не в Духа.
По света, днес големият проблем е, че мнозина не разбират за
какво е водното кръщение!
Малцина разбират, че освен водното кръщение също се нуждаят
от кръщение и в Светия Дух!
И тези три неща: покаяние, водно кръщение и кръщение в
Светия Дух са много важни, и четем, че в Римляни 8 е нормалния
живот на вярващите.
На каква основа искате да градите?
На традициите или на книгата “Деянията на апостолите”?
Толкова е тъжно днес, че вярващи седят в кутиите на религията,
в доктрините на деноминациите им, в едни деноминации
нямат водно кръщение, нито кръщение в Светия Дух, в други
деноминации имат само кръщение в Светия Дух, другаде са
кръстени във вода като бебета и деца, или само поръсени с вода
(което не е библейското водно кръщение), също нямат кръщение в
Светия Дух, другаде в други деноминации вярващи седят с години
като са им казали, че с “молитвата на грешника” и “приемането на
Иисус в сърцето им” всичко вече им е наред.
Такива вярващи не знаят откровението, че ние можем да сме
свободни от закона, че можем да сме свободни от греха, да сме
свободни от осъждение. ..не знаят и си стоят неосвободени.
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Когато вземете книгата Римляни и прочетете, вие научавате, че
за тези които са в Христа Иисуса няма никакво осъждение! НО те
трябва да ходят по Дух, а не да ходят по плът!
Римляни 8:
1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа
Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.

Тези, които са по плът за тях има осъждение. Никаква плът няма
да влезне в царството Божие! Но Иисус дойде да ни освободи. И в
Иисус Христос има свобода! Нека да ви се отворят очите, вижте,
че има свобода в Иисус. Затова водното кръщение е много важно.
Важно е както покаянието, вярата в Иисус и кръщението в Светия
Дух.
ЗАЩОТО ВОДНОТО
СПАСЕНИЕТО!

КРЪЩЕНИЕ

Е

ЧАСТ

ОТ

То е важно, за да се спасите. И това е, което Иисус казва.
Това е, което Петър проповядва, което Павел проповядва.
Това е, което Словото казва.
Защото, да се спасите означава да се спасите ОТ вашите грехове.
Тогава можете да заживеете нов живот, защото Бог иска да
създаде нов живот в нас, да станем нови хора, иска да сме ново
творение, преди да създаде новото небе и земя.
И така колко е важно водното кръщение? Важно е!
Толкова е важно, че хора са умирали за тази Библейска истина.
Понеже Иисус ни заповяда да обичаме ближните си, ние
не трябва да правим компромис със Словото, но трябва да
проповядваме сами Словото на истината и да казваме на всеки,
който няма Библейското водно кръщение, че трябва да се кръсти във
вода с пълно потапяне в името на Иисус за прощение на греховете
му, и че това е толкова важно за спасението му.
Само истината, когато я познаем ни прави свободни.
И така, ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО!
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Какво е “баптизъм”? Баптизмът е водното кръщение, то означава
потапянето под вода, въз основа на своята собствена вяра!
Кръщението в оригиналния текст на Библията е “баптизо”.
Баптизо означава “под вода” т.е. напълно потопен във водата и ако
знаете гръцки език никога няма да извършвате водно кръщение
чрез напръскване с вода върху главата, след като в Словото е писано
“потапяне под вода”!
В Православната Гръцка църква, виждате, че когато кръщават
бебета, те ги потапят под вода и ги изваждат, защото всеки грък
разбира, че БАПТИЗЪМ означава “под вода”, не е вода върху
главата.

И така, какво е водно кръщение?
Това е кръщение въз основа на собствената ви вяра.
Децата не се нуждаят да бъдат кръщавани, защото децата нито
могат да имат вяра, нито разбират, нито осъзнават какво е вяра,
какво е покаяние. Но всеки се нуждае от кръщение, когато започне
да извършва грехове, защото когато върши грях вече заслужава
наказание за греховете си и поради това се нуждае да се освободи от
тях, да му бъдат простени, което става с кръщението във вода.
Но децата са чисти откакто са се родили, защото съзнанието им
за доброто и злото не се е събудило още.
Поради това децата не се нуждаят от кръщение. Забележете
ако те са голи няма да се срамуват, но когато пораснат се срамуват
да ги гледа някой  като са голи и казват “ааа излез”, защото сега
те осъзнават доброто и лошото. И поради това те започват да
съгрешават, защото ние живеем в паднал свят и те започват да
съгрешават и да натрупват наказание за греховете си.

Така че кой се нуждае от кръщение?
Кръщението под вода е въз основа на собствената вяра на човека!
Кой се нуждае да бъде кръстен?
Всеки, който иска да се спаси, се нуждае да бъде кръстен въз
основа на своята вяра, да се кръсти под вода!
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И заедно с това кръщение се нуждаете от кръщението и в Светия
Дух, за да живеете в свобода, за която четем в Библията.

Кой може да кръщава?
Всеки, който е новороден може да кръщава!

ВСЕКИ, КОЙТО Е НОВОРОДЕН НЕ САМО
МОЖЕ ДА КРЪЩАВА, НО ИIСУС МУ ДАДЕ
ЗАПОВЕД ДА ПРАВИ ТОВА!
Защото когато станете ученици, чираци, Иисус ви заповяда,
Той  не само ви даде заповед да кръщавате, но ви даде заповед да
излезнете навън и да правите ученици чираци от всички нации и да
ги кръщавате, така че ви е заповядано не само да бъдете кръстени,
но ви е заповядано да кръщавате, вие да сте тези, които кръщават
другите хора!
Всеки новороден вярващ може да кръщава, защото всеки
новороден е свещеник на Бога в Новия Завет.
И така, всеки новороден християнин може да кръщава!
Това е противоречащо на деноминационните доктрини
според уставите на религиозната им система, според която това
правомощие се дава само на “пасторите”, на “лидерите”.
И затова се чуват въпроси като:
“Кой ти даде право да кръщаваш?”
И нека да обърнем този въпрос и да кажем: “Кой  може да даде
право да кръщаваш?”
Но кой определя това, кой може и кой не може?
Коя деноминация има власт, да определя хората и да им казва,
кой да кръщава и кой не? Коя?
Не, няма, няма деноминация, която да има властта да кръщава,
да има властта да определя и да казва кой има право, кой може и кой 
не може да кръщава. Няма. А в Библията никъде не е писано да има
деноминации, да има човешки доктрини, да има лидери.
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Всичко това е “друго благовестие”!
И Словото предупреждава за “другото благовестие” :
Галатяни 1:
8. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго
благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
9. Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви проповядва
друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

ИМА САМО ЕДИН, КОЙТО ИМА ТАЗИ ВЛАСТ И ТОВА Е
ГОСПОД! Това е Иисус Христос.
Той ни даде властта и ни заповяда да кръщаваме и никой друг не
може да ни даде власт да кръщаваме, нито да ни забрани!
Ако чакате и казвате, че не можете да кръщавате, защото
църквата или деноминацията не ви е възложила да правите това,
следвайте Словото и вижте, че никоя църква или деноминация няма
властта да ви възлага да го правите!
Ако си новороден вярващ ти си призван да кръщаваш!
И това е всичко, от което се нуждаете. Кой може да кръщава?
Всеки новороден вярващ!

Как да кръщаваме?
Вие кръщавате като потапяте под вода повярвалия и покаял се
човек, в името на Иисус Христос.
Но не трябва ли да кръщавате в името на Отец, Сина и Светия
Дух, ще попитат някои?
Не, не трябва.
Много хора са били кръстени в името на Отец, Сина и Светия
Дух и това е защото има неразбиране на Словото, неразбиране
какво има предвид Иисус, когато казва:
Матей 28:
19. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в
Името на Отца и Сина и Светия Дух,

Първо трябва да кажем, че “името на Отец” не е име.
”Сина” не е име, а Светият Дух няма име.
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В Матей 28:19. се говори и се има предвид този план и картина:
покаянието е пред Бог, водното кръщение е в Иисус Христос и
кръщението в Светия Дух е в Светия Дух.
И с този стих Иисус каза точно това на своите ученици.
Но вие няма да намерите нито едно място в Библията, където
учениците на Иисус кръщаваха “в името на Отца и Сина и Светия
Дух”, но водното кръщение го извършваха навсякъде, както четем в
Словото, само в името на Иисус, защоти те много добре са знаели и
разбирали какво им е казал Иисус.
Мнозина днес вземат думите на Иисус буквално, не ги разбират
и не кръщават правилно, Библейски повярвалите.
Всеки път учениците кръщаваха в името на Иисус Христос. Това
го четем в:
Деяния 2:
38. А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името
на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на
Светия Дух.

Има сила в името на Иисус.
Демоните се покоряват в името на Иисус, болните се изцеляват в
името на Иисус, спасението идва в името на Иисус.
Името над всички имена, над всички имена е Иисус Христос.
Когато използвате при кръщението “в името на Отца и Сина и
Светия Дух”, вие не казвате Иисус Христос!
Ние се нуждаем да използваме името на Иисус и да знаем за
какво е кръщението.
И запомнете, че всеки, всеки, всеки път, когато четете Библията,
че някой се кръщава, никога, никога кръщението не е било в името
на Отца и Сина и Светия Дух, не, НО винаги, винаги е в името на
Иисус Христос!
И коректно е да се каже, че при кръщението принадлежиш вече
на Иисус Христос! Защото ние не сме вече роби на греха, но сме в
Иисус Христос.
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С кръщението ставаме Христови, вече не сме роби на греха, но
сме Христово притежание.
И това е кръщението, при което ставаме Христови.
И Той  започва да ни нарича братя, няма значение, че Му
принадлежим, ние сме Му братя.
Ние сме семейство и Той е нашият Господ!
Ако искате да правите водното кръщение правилно тогава,
трябва да го правите в името на Иисус Христос. И казваме на хората
”Искате ли да се кръстите в Иисус Христос?
Искате ли да му принадлежите? И ако кажат: “да!”, тогава им
казваме ”Въз основа на вашата лична вяра, ви кръщаваме в името на Исус
Христос!”
И като ги потапяме им казваме: “Умирате с Христос!” “Възкръсвате с Христос!”

Къде да кръщаваме хората?
Навсякъде, където има вода може да се кръщават - в река, в море,
в язовир, в езеро, в басейн, в надуваем басейн, в голям съд за вода,
във вана и т.н.
Хората се кръщават с дрехите си, може да са бели, може да не са,
кой каквото има.
При кръщението не е нужно да бъдат двама, които да ги
кръщават. Не, единствено е нужно човекът да се потопи във водата
напълно.
Когато влезнат във водата питаме:

”Готови ли сте да се кръстите в Иисус Христос?”

И ги потапяме целите под водата, така биват погребани с
Христос, съединили се с Него чрез смърт подобна на Неговата, и
излизат от водата за нов живот в Христа Иисуса.
Единственото нещо, което трябва да кажете е:
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”Аз ви кръщавам в Иисус Христос, вярвате ли и искате ли да
Му принадлежите?” и те ако кажат “Да!” и тогава ги кръщавате въз
основа не тяхната лична вяра, решение и воля!
Знам, че мнозина казват, че са били кръстени в името на Отца и
Сина, и Светия Дух, дали те се нуждаят, да се кръстят отново?
Не, не мисля, защото те са извършили това водно кръщение с
вяра, с желание, по собствена воля и убеждение и не са знаели как
точно е трябвало.
И сега след като знаем вече как е правилният начин нека да
започнем да кръщаваме по правилния начин и тогава ще видим
силата в това.
Други казват “аз бях кръстен, когато бях 14 годишен и нищо не
разбрах, дали да се кръстя отново?”
Кръщението е свързано с вярата. Аз не съм за това, да се кръстите
по много пъти. Аз не вярвам в това, но един път кръщение е
достатъчно.
Но има хора, които се кръщават когато са били 14 годишни и го
правят като традиция, защото приятелите им също го правят.
Затова, ако сте кръстени само по традиция, да, тогава трябва да
се кръстите отново с вяра, с убеждение, с желание, с разбиране.
Кръщението не зависи от възрастта, няма значение колко си
възрастен, дали си на 14 години или на 90 и повече.
Кръщението се извършва тогава, когато човек е пораснал, когато
има вяра, осъзнава какво е покаяние, осъзнава какво е грях.
Затова не се извършва детско водно кръщение, защото не
изпълнява Библейските принципи.
Ние се нуждаем да проповядваме ВЯРАТА при кръщението,
защото ако вярвате, можете да се кръстите и трябва да сте
достатъчно пораснал, да можете да разпознавате доброто и злото,
греха, и да изберете покаянието, да пожелаете да се кръстите и да
се обърнете към Иисус, и това е възможно само тогава, когато сте
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достатъчно пораснал и можете да се кръстите, въз основа на своята
собствена вяра и воля.
А какво да правим с децата, с тези които са пораснали, които не
са малки и искат да бъдат кръстени. Ако не сме сигурни, че разбират
какво им казваме, тогава се молим за тях и ако Господ ги кръсти в
Светия Дух, тогава се съгласяваме да ги кръстим във вода, защото
Бог показва, че ги е приел. И понеже Бог ги е приел, те също могат да
се кръстят и във вода.
Нека говорим за това сега и да обърнем внимание какво е писано
в Римляни, и много внимателно да започнем да изучаваме тази
книга.
Не знам къде се намирате в живота си?
Но най-важното нещо е дали ходите в свободата?
А какво е свободата?

Римляни 8:1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в
Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.

Както четем, свободата е, когато няма никакво осъждане повече!
Свободата е когато вие ходите не в плътта, но ходите в Духа!
Това е животът.
И за да стигнете до този живот, за да влезнете в него, за да
започнете да живеете този живот, вие се нуждаете, да се покаете от
греховете си!
Нуждаете се да се ПОКАЕТЕ ОТ ГРЕХОВЕТЕ СИ!
Но също се нуждаете, да се кръстите във вода!
Нуждаете се да се КРЪСТИТЕ ВЪВ ВОДА С ПЪЛНО
ПОТАПЯНЕ!
Нуждаете се да умрете с Христос и да възкръснете с Христос, и
да умрете за закона, за закона на греха, така че да не се нуждаете да
сте вече под закон.
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Но също се нуждаете от Светия Дух, за да можете да живеете в
съответствие с Божията воля, за да можете да ходите в Духа, водени
от Духа, а не в плътта. Затова се нуждаете също от КРЪЩЕНИЕТО
И В СВЕТИЯ ДУХ!
Но аз не знам къде сте?
Може да имате всичките тези 4 неща - вяра, покаяние, водно
кръщение и кръщение в Светия Дух и въпреки това да не ходите в
свободата. Тогава се нужаете от откровение и истинско покаяние.
Откровението е да имате страх от Бога, за да не съгрешавате, за
да намразите греха и да се отклонявате от него, да се съпротивлявате
на греха, дори до кръв в тази борба с греха и освобождаването от
него.
С водното кръщение идва свободата! Защото, когато сте
под водата вие умирате за закона, старото грешно естество умира,
стария грешен вътрешен човек умира и законът вече няма сила
над вас, и вие повече не сте роби на сатана и на греха. Вие ставате
свободни, греховете ви са простени и дори Бог вече не си ги спомня.
Вие вече ставате Божии синове. Свободни в Иисус! Имащи власт и
сила в Иисус! Вече не сте роби, слуги на греха, но сте синове на Бога!
Трябва да се покаете истински, това означава да промените
напълно мисленето си, покаянието е промяна на мисленето, на ума
и когато това стане вие ще почувствате тази свобода, сатана няма
повече власт над вас, нито повече грехът ще ви владее.
Това четем в Римляни 6 и в Римляни 7, и в цялата Библия.
С това учение нека се отварят очите на всички, да видят пътя за
получаване на освобождението, да заживеят в свобода, да ходят не
по плът, но по Дух и да нямат повече осъждение и да почувстват тази
свобода, която е в Господа и чрез Господа! Това е живот, това е нов
живот.
И сега нека да обобщим разширено за кръщението във вода.
Макар да се повтарят нещата е добре да се повтарят, за да се
запомнят и разберат много добре.
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Адам е прародителят на човечеството. След падането в
греха неговата идентичност, принадлежност се промени. След
съгрешаването той  стана човек отделен от Бога. И така цялото
човечество стана като своя прародител, който предаде на всички
поколения, на всеки един човек още с раждането му тази нова
принадлежност и идентичност. Последствието от тази промяна е, че
човекът е отделен от Бога и е подчинен на управлението на сатана и
неговото царство - светът.
Централното послание в Евангелието на Божието царство е
необходимостта човекът да промени своето местоположение като
излезне от царството на тъмнината и от управлението на сатана, да
премине и застане под управлението на Христос!
Преди човек да може да дойде под управлението на Христос
като гражданин на Божието царство, той трябва да бъде отделен от
идентичността в Адам и властта на врага.
Това отделяне се случва със смъртта на тази идентичност и
раждането на новото създание.
Водното кръщение е една важна част от този процес.
Премахването на старата идентичност и осиновяването в Небесното
царство включва водното кръщение - смъртта на стария човек,
погребението и възкресението на човека.
Римляни 6:
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи
благодатта?
2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в
него?
3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в
Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?
4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме
в смърт, тъй  щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез
славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на
Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;
6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да
се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.
7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.
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И сега в тези стихове думата “кръстихме”, “кръщение”, заменете
с “пълно потапяне във водата” и така ще ви стане напълно ясно
какво се случва при водното кръщение. Действието се извършва
във водата, но промените са в духовната сфера! По-специално,
кръщението във вода представлява погребение. Покаянието
предшества водното кръщение, защото покаянието представлява
смъртта в процеса.
Покаянието води до промяна на начина на мислене от
вроденото желание на човека да контролира всички аспекти в
живота си, воден от плътските си страсти и контрола на дявола
чрез изкушенията, към живот управляван от духа и покоряващ се на
Светия Дух и Божията воля! Чрез покаянието в човека се променя
принадлежността му от тази, която е онаследил от Адам, към син
Божий. Чрез покаянието човек се преселва от управлението на
сатана в управлението на
Христос и започва преместването му от царството на тъмнината
в Небесното царство!
Водното кръщение е погребване на старото естество на човека,
което е последвано от възкресение на човека като ново създание!
2Коринтяни 5:17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание;
старото премина; ето, всичко стана ново.

Когато човек се покайва и кръщава той  е погребан, и след това
е възкресен като ново създание и тогава този човек е прехвърлен
от юрисдикцията, властта и контрола на царството на тъмнината
в Божието царство като осиновено Божие дете, син и наследник
на Божието царство. Това осиновяване поставя човека под
управлението на Исус Христос, Царят!
Важността на водното кръщение е и декларация за небесата, че
новото създание повече не е подчинено на обвиненията на врага за
грях!
Има едно цяло, мощно царство подредено в йерархичен боен ред
в опозиция на Христос и Неговото царство.

81

Началното учение Христово

“Ефесяни 6:12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в
небесните места.”

Врагът използва фалшиви обвинения, представяни като истина
срещу тези, които са новородени и осиновени в Небесното царство.
Дори когато повече няма право на контрол над някой човек, врагът
се стреми отново да утвърди влияние над живота на този човек.
Той прави това атакувайки областите , в които е съгрешавал преди
да стане спасен и новороден. Тези атаки са срещу ума на човешката
душа! Човек може да бъде „в ума . . . покорен на Божия закон, а в
грешната природа роб на закона на греха“.
Римляни 7:25. ...И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с
плътта - на греховния закон.

Врагът избира моменти на слабост, когато човекът мисли или
действа по начин подобен на предишния му живот. Тези фалшиви
обвинения имат вид на истина, защото те обикновено използват
някакъв момент на слабост или грях в човека. Съгласяването с
лъжата, че миналият грешен живот на човека повлиява върху
Божията любов оставя този човек отворен за демонично влияние и
атаки.
В тези атаки, обаче истината относно върховната власт на Иисус
Христос вече в живота на човека въздържа врага.
Истината е, че...
2Коринтяни 5:
17. За туй, ако е някой  в Христа, той  е ново създание; старото
премина; ето, всичко стана ново.
18. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса
Христа, и даде на нас да служим за примирение;
19. сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като
не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас
посланието на примирението.
21. Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да
станем ние чрез Него праведни пред Бога.

Всеки човек принадлежи или на Божието царство или на
царството на тъмнината и следователно е подчинен на върховната
власт, суверенитета на Христос или на сатана. Тези, които не са били
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възкресени като ново създание са подчинени „на управниците на
тъмнината на този свят“.
Ефесяни 2:
1. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и
грехове,
2. в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза
на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на
непокорството;
3. между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски
страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по
естество сме били чада на гнева, както и другите.
4. Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която
ни възлюби,
5. даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни
заедно с Христа (по благодат сте спасени),
6. и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в
Христа Исуса;

Това прави човек уязвим за обвиненията, които врага донася.
Римляни 8:
1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа
Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.
2. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса
от закона на греха и на смъртта.

Водното кръщение е декларация, че човекът, който се кръщава
минава вече под управлението на Христос. Чрез действието на
кръщението човекът е мъртъв и погребан. Единствения път напред
е чрез възкресение. Човекът минаващ през този процес започва нов
живот като възкресено същество и ново създание.
Римляни 6:
22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога,
имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен
живот.
23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в
Христа Исуса, нашия Господ.

Няма никаква истина в някое обвинение за грях, вкоренено
в стария живот, и чрез продължителния процес на покаяние и
обновяването на ума, човека е освободен от последствията на греха.
Когато Господ кръсти някого със Светият Дух, тогава той трябва
да бъде кръстен и във вода. Всичко това е въз основа на вярата на
този човек и неговото покаяние.
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Деяния 10:
46. защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.
Тогава Петър проговори:
47. Може ли някой  да забрани водата, да се не кръстят тия, които
приеха Светия Дух, както и ние?

Ако вярващия се бори с обвинения от мисли или поведение,
които идват от стария живот на човека, или човека постоянно се
бори да повярва, че „старото си е заминало, новото е дошло!“; този
човек трябва да обмисли да бъде кръстен във вода.
2Коринтяни 5:17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание;
старото премина; ето, всичко стана ново.

Това кръщение, за да изпълни погребение, трябва да бъде чрез
пълно потапяне, и то трябва да се извърши само на пораснал, зрял
човек, който е способен сам да избере да бъде кръстен и да може да
различава доброто и злото, истината и заблудата.
Водното кръщение е декларация за небето, че кръщавания човек
е умрял за старото “себе”, умряло е старото грешно естество и е бил
погребан, отхвърляйки властта на сатана във всяка област на живота
му от този момент нататък.
Спомени и други неща свързани със стария живот не са
равнозначни на повторно свързване с този минал грешен живот и са
невалидно основание за осъждение от сатана.
Човекът, който сега живее е ново създание подчинено
единствено на властта на Христос.
Водното кръщение установява чрез това водно погребение,
че вярващият е избрал съзнателно да дойде под управлението на
Христос.
1Петрово 3:
20. които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение
ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина,
то ест, осем души, се избавиха чрез вода.
21. Която в образа на кръщението и сега ви спасява, не измиването
на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест, чрез
възкресението на Исуса Христа;

Покаялият се, погребан и възкресен от мъртвите човек
оставя назад царството на тъмнината, управлението на Сатана и
състоянието на смърт, което е отделяне от Бог.
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Кръщението във вода, основно, трябва да се случи като част от
процеса, чрез който човек е преведен в Небесното царство. Този
процес започва с покаяние, в което човекът умира за идентичността
в Адам, и това включва водното кръщение извършвано от човек на
човек.
Деяния 2:38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се
кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще
приемете тоя дар, Светия Дух.

Вземайки съзнателно решение, което се нарича покаяние, всеки
човек има застъпник в Христос за установяване на факта, че е бил
освободен от осъждение пред Бог.
1Йоаново 2:
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши
някой, имаме ходатай  {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца,
Исуса Христа праведния.

Процесът достига връхната си точка с възкресението на човека
като ново създание, потвърждаването на съдбата на човека, и това да
бъде кръстен и със Святия Дух.
Матей 3:
16. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха
Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше
на Него;
17. и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син,
в Когото е Моето благоволение.

Затова водното кръщение е необходима основа за въвеждането на
човека в
Небесното царство и за управляването на растежа и зрялостта на
Божиите деца.
амин

85

Началното учение Христово

Кръщение в Светия Дух
Когато Петър се изправи на Петдесятница, той каза:
Деяния 2:
38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името
Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар,
Светия Дух.
39. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни,
колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.

“...Покайте се и се кръстете във вода, и ще получите Светия Дух”
И след това каза, че това обещание е за вас, за децата ви и за
всички, които Бог ще призове при Себе Си.
За какво обещание става дума?
Обещанието е за Светия Дух.
Защото точно преди Петър да каже това, те всички бяха
кръстени в Светия Дух!
Деяния 2:
1. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно
място.
2. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и
изпълни
цялата къща, гдето седяха.
3. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по
един на всеки

от тях.

4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят
чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

И тогава Петър говори за пророка от преди много години,
казващ се Иоил.
Деяния 2:
16. но това е казаното чрез пророк Иоила: 17. “И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на

всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват
сънища;

18. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В
ония дни ще пророкуват.
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Иоил пророкува, че в края на дните, Бог ще излее Своя Дух
върху всяка твар. Така, че всички ще преживеят сънища, видения, и
т. н. т.
Така, обещанието за Светия Дух е за всеки!
Имало е, обаче, и продължава днес да има голямо неразбиране в
църквите за кръщението в Светия Дух. Поради това, нашите църкви
днеска изглеждат толкова различно от това, което четем в книгата за
Деянията на апостолите.
Учението за кръщението в Светия Дух е неделимо от учението
за кръщението във вода. Това учение ще ви направи свободни и
ще ви помогне да разберете каква е същността на кръщението в
Светия Дух, което ще ви помогне да се кръстите, ако все още не
сте преживели това кръщение. И ще ви помогне да разберет, че вие
когато вече имате Светият Дух, сте призвани да излезнете навън, да
полагате ръце на други хора, така че те също да получат Светия Дух.
С това учение за кръщението в Светия Дух вие ще бъдете
готови да встъпите в живота, за който четем в книгата Деяния на
апостолите.

Кръщението в Светия Дух
Досега се запознахме с Учението за покаянието, за вярата,
за водното кръщение в Иисус Христос и сега продължаваме с
кръщението в Светия Дух.
Това учение ще промени живота на много хора.
Много вярващи са в грешни учения, с грешно разбиране в
днешните църкви, които поради неяснота и незнание толкова много
са се отклонили от нормалния Християнски живот, за който четем
в книгата Деянията на апостолите.
Ние сме длъжни винаги да стъпваме само на Словото, да черпим
информация и мъдрост от Него.
Когато погледнем в Деянията виждаме, че първите ученици
Христови са живяли свръхестествен живот, водени от Светия Дух,
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Който е бил част от Църквата, която църква Сам Той е изграждал и
хората в нея са били под Неговото водителство.
Но нещо се променя! Днес ние не виждаме тази Библейска
картина на Църквата.
Има много страх в мнозина вярващи, когато става въпрос за
Светия Дух. казват:
“Не, не, ние не искаме Светия Дух”
“Ние единствено искаме Иисус и Бог.
Някои   казват:
“Не, не, ние не искаме Светия Дух”
“Ние единствено искаме Иисус и Бог.
Много интересно е, ако погледнете, когато Иисус дойде на земята,
Той  бе изпратен от Бог на земята, за да доведе хората до покаяние
пред Бога, но религиозните хора, които вярваха в Бог по това време,
казваха “НЕ, не, не Иисусе, не Те искаме, искаме само един Бог.
Те не приемаха Иисус...
Сега, Исус е на небето и Той изпрати Своя Свят Дух долу, тук на
земята.
И сега също има религиозни хора, които казват- “Свети Душе,
ние Теб не Те искаме, искаме само един Иисус и един Бог.”
Светият Дух е тук, за да разкрие Иисус! Светият Дух е нашият
Помощник!
Той дойде тук на земята, изпратен от Бога за нас специално и ние
не можем да кажем “Не, ние не искаме Светия Дух, но искаме Исус
или Бог и Исус”, не!
Ако искаме да сме истински вярващи, ние трябва да се покаем
пред Бога, също трябва да се кръстим във вода в Иисус Христос и
също се нуждаем да получим, да се кръстим в Светия Дух!
И така, нека сега да говорим за Светият Дух и за кръщението в
Светия Дух днес.
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Нека да прочетем свидетелството на един брат, да видим как
Светият Дух го е водил.
Близко до нас, където живеем има училище, в това училище
преди години учих религия. И един ден, когато отивах до класа,
за да имам религия, този ден аз водех класа, така че по време на
почивката исках да поканя класа в стаята и тогава да им говоря за
Бог. Преди да отида там си бях вкъщи и се молех, като говорех на
езици..., аз това го използвах, за да се приближа до Бог и да разбера,
какво Бог ми казва.
И докато говорех на езици...Видях видение, видях някой  пред
мене, видях пред мен човек с болно рамо, докато се молех в стаята
си вкъщи, и аз му положих ръка и този човек се изцели, и тогава
чух нещо зад себе си, тогава се обърнах обратно и имаше човек глух,
сложих си пръста в ухото му и като го извадих, този човек се изцели.
Ето, това видях, докато се молех на езици.
Тогава бързо отидох до училището, и тогава говорих за Исус и
при мене дойдоха около 30 човека.
И когато им говорих за Исус, ги попитах след това “Има ли
болни?”
Имаше човек, който каза, че има проблем с рамото.
Казах му “Стани, ела” и той се изправи до мене.
Когато си сложих ръката на рамото му, беше точно както го бях
видял преди 20 минути, когато си бях вкъщи.
И беше същото рамо, на същата височина и аз си поставих ръката
на рамото му и този човек се изцели.
В момента, когато се изцели чух някой  зад мен да казва: “Дали
Бог може също да излекува глухота?” и аз се обърнах назад имаше
момиче, което седеше и аз си сложих пръста в ухото й, точно
както го бях видял във видението, отпреди 20 минути. И когато си
извадих пръста, всички около мен плачеха в класната стая и гледаха
към нея. И тя каза “Аз съм изцелена!”, и всички започнаха да говорят
отново. И аз продължих да говоря за Иисус.
Така тогава аз видях видение, аз го почувствах и тогава по-късно
се случи. И още нещо се случи, че когато си мислех “Аз трябва да
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побързам за класа”, защото това бе моят урок, където щях да говоря
за религията. Така, че бързах за класа, и аз почувствах даровете на
Светия Дух на това събрание. И докато бързах, чувствах, че бягам
по-бързо от Светия Дух и тогава Светият Дух ме застигна отново
не е лесно да го обясня, но аз го чувствах през този ден. Не е, да Го
чувствам всеки ден, аз не ходя по чувства. Но аз Го чувствах този
ден. И тогава нещо интересно се случи, защото когато влезнах
в класната стая и седнах, започнаха да съобщават имената на
присъстващите, учителката стоеше и казваше имената и тогава,
когато каза името ми аз казах “Да”, когато тя каза името ми, нещо се
случи, един човек се изправи крещейки си взе чантата и я постави на
масата и каза “Не, аз не мога да бъда тука в тази стая” и започна да си
събира багажа и каза “Аз не мога да съм в тази класна стая повече и
понеже чух това име, аз повече с това име не мога да бъда в една стая”
Учителката каза - “Седни си на мястото, какво не ти е наред?”
И той крещеше и започна да реве. И беше толкова налудничаво,
казвайки, че не може да е в една стая с това име и той си взе багажа и
напусна класа. Той никога не се върна отново. Никой не знае какво
се случи с него, той никога не се върна повече в училище.
Моят приятел, като видя това се обърна към мене и ми каза“това беше демон”, да, така беше.
Аз не се молих тогава, защото бях толкова шокиран от
станалото. И тогава си спомних в книгата за Деянията 19,
прочитаме, че имаше някои хора, които не са познавали Бога и не са
били изпълнени в Светия Дух и те са се опитали да изгонят демон от
някой и тогава злият дух им отговаря.
Но дали злите духове могат да отговорят? Да, могат.
Той  им отговаря - “Исуса признавам и Павла зная; но вие кои
сте?”
Така че, злите духове знаят Исус и са чували за Павел, но не и за
тези хора.
Тука, когато моето име беше казано, злият дух се прояви.
Защото този дух...понеже в този ден бях изпълнен със Светия
Дух, затова злият дух ме познаваше.
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Когато споделям свидетелства, като това много Християни
казват
“Не, не, не!”
“Бъди внимателен, внимавай”
“Не, не, ние не бива да навлизаме в окултното!”
Но това няма нищо общо с окултното, това е свързано с Иисус.
Свързано е с Библията. Да бъдете ученици-чираци на Иисус е да
живеете свръхестествен живот.
И в днешно време има много страх в църквите, някои от
страховете са свързани с това, че много хора в църквите мислят, че
Светият Дух и даровете на Духа са свързани с Петдесятницата, нещо
ново, което се е случило преди толкова много години.
Но през всичките тези години до днес винаги е имало хора,
които са живеели със Светия Дух, които са ходили с Бога.
Винаги!
Има една книга “2000 години със Светия Дух” И в нея когато се
върнем назад в историята, можем да видим какво се е случило през
300г., 400г., 500г, 600г и т.н.
през всичките изминали 2000 години и това показва, че ние днес
имаме 2000 годишна история със Светия Дух.
Винаги е имало хора, които са говорили езици и са пророкували,
и са били водени от Светия Дух.
Те са били през историята.
Така че, да се каже, че всичко е дело само по време на
Петдесятниците, това не е вярно.
Делото е на Иисус!
Това, което четем в Библията, това е!
Ние се нуждаем да се върнем назад към Словото.
Ние се нуждаем да изпитваме всичко, чрез Божието Слово.
Има много неща, които са влезли в църквите днес, които не са от
Бога, които не са от Светия Дух.
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Така, че ние се нуждаем всичко да изпитаме според Божието
Слово!
И аз виждам , че ние би трябвало да строим на две неща: на Духа
и на истината. Ако само тръгнете по Духа, чрез свръхестествени
преживявания, можете да се заблудите и може да се окажете на
грешен път и да се заблудите, не, ние трябва да имаме Духа, но също
и истината, Божието Слово!
Четете Библията, четете книгата за Деянията.
Бог ни е призовал да обединим Духът и истината, Словото и
Духът,
Ние трябва да бъдем ученици-чираци на Христос е да живеем
свръхестествен живот.
Иисус не е религия, Той дойде с живот!
Християнството не е религия, Християнството е живот,
свръхестествен живот.
Иисус дойде с живот!
Ние би трябвало да бъдем водени от Светия Дух.
Исус дойде с живот.
Какво е неразбирането, когато се касае за Светия Дух, е също че
има разлика между преживяване на Светия Дух и кръщението със
Светия Дух.
Има Християни, които са се покаяли пред Бог и са получили
свръхестествени опитности, чрез новото сърце, преживяванията,
когато се покаете.
И те тогава си казват “Сега имам Светия Дух”, да.
Светият Дух е също и при покаянието.
Светият Дух работи също и при водното кръщение.
Но въпреки това, вие се нуждаете от кръщението в Светия Дух.
Има разлика между идването във вярата чрез Светия Дух, никой 
не може да дойде при Бог, освен ако Светият Дух не го привлече.
Има разлика между повярването чрез Светия Дух и кръщението
в Светия Дух. Когато Исус беше на земята, Той  говореше за
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покаянието, но имаше причина и новият живот не можеше да
започне още.
След кръста, нещо се разчупи, грехът бе сложен върху Него и ние
сега можем да имаме взаимоотношения с Бога чрез Исус Христос.
Когато Той  възкръсна, Той  отиде при Своите ученици, четем в
Йоан 20.
Йоан 20:
21. И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и
Аз изпращам вас.
22. И като каза това, духна върху тях и им каза: Приемете Свети Дух.

И Той им каза: “Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам
вас.”
“Приемете Светия Дух.” и Той духна на тях.
Тогава, аз вярвам, че те са се новородили, новорождението,
което ние преживяваме след кръста.
Те получиха Светия Дух.
Но Той каза на тези хора, които получиха Светия Дух, каза им,
“Чакайте в града докато се кръстите в Светия Дух”
Така, че има разлика между това - да се спасите или да повярвате
чрез Светия Дух и да се кръстите в Светия Дух.
И има много неразбиране за това, защото те вярват, че имат
всичко, защото имат духовни преживявания.
Ако погледнете на Иисус, винаги гледайте на Иисус, Иисус се
кръсти в Светия Дух, Иисус също беше заченат от Светия Дух, Той 
бе заченат от Светия Дух по същия начин, както ние се нуждаем да
се новородим от Духа!
Той получи кръщение в Светия Дух.
И ние също се нуждаем от кръщение в Светия Дух.
Той съзря, Той преживя откровение и мъдрост чрез Светия Дух.
По същия начин, ние също би трябвало.
Той преодоля изкушението чрез Светия Дух.
По същия начин и ние би трябвало да преодолеем изкушението
чрез Светия Дух.
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Той бе помазан от Духа, да служи, по същия начин, по който ние
трябва, когато получим Духа.
Той  бе изпълнен с Духа, ходеше в покорство пред Бог, чрез
Светия Дух.
Той видя смъртта в очите без страх, чрез Светия Дух, по същия
начин, както ние трябва.
Той изцелява чрез Духа.
Иисус беше възкресен от смъртта, чрез Светия Дух.
По същия начин ние сме възкресени за нов живот, чрез Светия
Дух.
Така, че Светият Дух е много повече от говорене на езици. Но
и това е също неделимо. И това е един от знаците, за които ще ви
разкажа.
Светият Дух е нашият Помощник!
Исус говори за това, какво ще се случи, когато ни напусне, че ще
изпрати Светия Дух, тогава Той  използва думата “Помощник” за
Духа, “Помощникът ще дойде при вас!”
“Той ще сочи към Мен”,
“Той ще ви разкрие истината за Мен”,
“Той ще бъде Свидетел, ще ви открие истината и истината ще ви
направи свободни”,
“Той ще е Свидетел за Мен”
Светият Дух е част от всичко!
И в книгата за Деянията, четем, че Светият Дух говори на
хората. Те получават видения и Светият Дух им говори отново.
И на местата, където четем това:
“Изглежда добре за Светия Дух и за нас”.
Това не е само за първите Християни, че за тях изглежда добре,
не. Изглежда добре за Светия Дух и за нас:
Деяния 15:
28. Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да не ви налагаме
никакво друго бреме, освен следните необходими неща:
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Светият Дух е бил част от Първата църква.
Но в периода на Католическата църква, ние получихме голяма
църковна система... и Светият Дух се отдръпна!
Ние се нуждаем да се върнем назад към Словото Божие!
И ние се нужаем не само да се покаем пред Бог, да се кръстим в
Иисус Христос, но също се нуждаем да се кръстим и в Светия Дух!
И ние се нуждаем да живеем в този живот, да живеем чрез
Светия Дух.
Аз искам да се моля сега, защото това е много важна лекция.
Защото имаме толкова много страх и сме с толкова много
“очила”, когато се касае за Светия Дух.
Затова се нуждаем от Бог, да ни помогне да си свалим “очилата”.
Господи, аз се моля за това учение, че ще ни помогнеш да
разберем Твоето слово. Моля се за всеки човек, който ще види
това, че за него това ще бъде откровение, че ще им помогнеш да се
освободят от страха си, да излезнат извън всичко, което имат като
религия, като грешни доктрини и грешни учения. И че ще им
отвориш очите, за да видят какво Словото на истина казва, така
че те да могат да влезнат в него и да се кръстят със Светия Дух и да
заживеят живота, за който четем в Твоето Слово, живота, който
четем в книгата за Деянията.
И също им помогни да разберат, че те също са призвани да
излезнат навън и да полагат ръце и също да кръщават другите хора
със Светия Дух.
Господи, помогни ни да се разпространи това слово, в името на
Иисус, Амин! АМИН!
Когато говорим за Светия Дух, нека да започнем с малко
предистория.
Защо ние използваме понятието “кръщние в Светия Дух”
Някои хората имат проблем с това, защото Библията казва, че
има само едно кръщение и това е така. Кръщението в Отца, Сина и
Светия Дух.
Има само едно кръщение, Християнското кръщение!
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Аз използвам понятието “кръщение в Светия Дух” защото
Иисус го използва и Йоан го използва, от тях ние за първи път
научаваме за Светия Дух, за “Кръщението в Светия Дух”.
Марко 1:
7. И като проповядваше, казваше: След мен идва Онзи, който е
по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа
ремъка на сандалите Му.
8. Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

Това бе, което Йоан каза, за Иисус. Иисус тогава живя Своя
живот на земята и след като възкръсна, Той  дойде при учениците
Си и относно това прочитаме в книгата за Деянията 1: че Той отиде
при Своите ученици и мнозина потвърждават, че Той е жив “заръча
им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца,”
Деяния 1:
4. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да
чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.
5. Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със
Светия Дух не след много дни.

Кое е това “обещано от Отца”?!
Кой дар? Този дар, за който говорим.
“...Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия
Дух не след много дни.”
Исус казва същите слова. И ги казва по-късно:
Деяния 1:8. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият
Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй  и в цяла
Юдея и Самария, и до края на земята.

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще
бъдете свидетели за Мене...”
Искам да ви кажа, че Йоан говореше за Иисус, Който ще дойде
след него с кръщението със Светия Дух.
А когато Иисус след като възкръсна и дойде при Своите
ученици, духна върху им и им каза - “приемете Светия Дух”,
Йоан 20:
21. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз
изпращам вас.
22. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.
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Но в същото време пък Той  им каза да чакат в града докато се
кръстят със Светия Дух:
Деяния 1:
4. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да
чакат обещаното от Отца...

и тогава, след като Той възкръсна, Той дойде и им каза:
Деяния 1:
5. ...а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни.

И прочитаме, как това се случва и какво Петър казва на
Петдесятница - Деяния 2. Те се събраха и Светия Дух дойде върху
им.
Деяния 2:
1. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно
място.
2. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и
изпълни цялата къща, гдето седяха.
3. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по
един на всеки от тях.
4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят
чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

Искам да кажа, че когато Светия Дух дойде върху им и те всички
се изпълниха със Светия Дух, говореха на езици и тогава Петър
се бе изправил и той  говори нещо много интересно, говори за
пророчество от преди много години от човек казващ се Иоил.
Деяния 2:
16. но това е казаното чрез пророк Иоила: 17. “И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат
видения, И старците ви ще сънуват сънища;
18. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В
ония дни ще пророкуват.

И това е много интересно, какво се случва тука.
Какво се случи на Петдесятница?
Това беше нещо, за което бе пророкувано преди много години.
Това бе част от Новия Завет.
Така и Езекил и другите пророци, като Еремия пророкуваха, че
ще дойде ново време, когато Бог ще ни даде ново сърце и ще вложи
нов Дух вътре в нас!
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Езекил 36:
26. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като
отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

Ето това бе пророкувано там.
И тогава, когато Светия Дух, не чрез покаянието и водното
кръщение, което се случи на кръста, но когато Светият Дух падна
върху хората, точно тогава Петър се изправи и каза:
“Това което се случва точно сега, това бе пророкувано от Иоила
и от другите пророци също”
В Стария Завет, преди това да се случи, сме имали пророци,
които са чули от Бог и са пророкували.
В Стария Завет сме имали първосвещеник-Левит, който е можел
да влезне в присъствието на Бог веднаж в годината, но сега Бог
направи нещо ново! Той изля Своя Дух на всички хора.
Дали “всички хора” означава всеки грешник? Не, ”всички хора”,
означава всеки, който е получил, Светия Дух, както ще видим
по-късно,
Той изля Своя Дух на всички хора, и те ще пророкуват, ще имат
видения, ще сънуват сънища.
Те също ще правят и други неща, ще говорят езици, ще изцеляват
болните и т.н. И нашият проблем е, че поставяме нещата в
кутията, мислим си, че ще е точно както там, така че дъщерите ще
пророкуват, младежите ще имат видения, възрастните ще сънуват
сънища.
Божият Дух ще се излее над всички хора. Точно след като казва
това Петър казва в
Деяния 2:
38. ...Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово
за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
39. Защото на вас е ОБЕЩАНИЕТО и на чадата ви, и на всички
далечни, колкото Господ, нашият Бог ще призове при себе Си.

Какво обещание?
За какво обещание Петър говори? Обещанието за Светия Дух!
Когато Петър се изправи на Петдесятница, той каза:
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Покайте се,
кръстете се във вода
и ще получите Светия Дух, Който Бог е обещал чрез пророка
Иоила и другите пророци!
И Той  на края на този ден излива Духа Си върху всички хора,
защото всички хора, които са се покаяли и са се кръстили, защото е
писано, че ще получат Светия Дух.
Всеки, който дойде при Бог, ще получи Светия Дух.
И те ще пророкуват, ще имат видения, сънища, ще изцеляват
болните, ще изгонват демони и ще живеят този нов живот.
Когато Светия Дух бе излят на Петдесятница, когато хората се
кръстиха със Светия Дух, това бе за изпълнение на пророчеството,
за което Бог говори чрез Иоила и много други хора, че Бог ще
създаде нещо ново, когато Той ни даде Своя Дух в нашите сърца.
И ние ще заживеем нов живот, свободни от греха - затова ще
говорим на езици, затова ще пророкуваме, ще виждаме видения,
ще сънуваме сънища, ще живеем според Духа нов живот свързани
отново с Отец.
И Петър каза “това обещание относно Светия Дух, относно
спасението е за вас и за всеки, който Бог ще призове в бъдещето, за
вашите деца и за техните деца и за техните деца...”
Деяния 2:
39. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни,
колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.

Но днес има хора в църквите, които казват - “Не, не, не всичко е
престанало”...и тогава те взимат Коринтяни 13, където се говори, че
един ден говоренето на езици и тези неща ще свършат.
1Коринтяни 13:
8. ...другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли
са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.

Но те не обръщат внимание на следващите стихове, които
уточняват кога ще стане това:
10. но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се
прекрати.
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Това прекратяване ще стане, когато дойде Иисус отново, тогава
идва съвършеното, идва цялата пълнота на всичко. И тогава ще
видим Иисус лице в лице и както се казва в Коринтяни, ще видим
Иисус, какъвто Той Е!
Тогава няма да се нуждаем от някой да изцелява болните, защото
имаме Него, всеки ще бъде изцелен.
Ние няма да се нуждаем да говорим на езици, за да получим
повече знание и разбиране и да бъдем изпълнени с Духа, защото ние
имаме Него.
Няма да се нуждаем да пророкуваме и Той да ни говори, защото
ние ще Го имаме. Един ден ще имаме Иисус и ще застанем пред
Него, и всичко ще бъде добре, и там ние ще можем да Го видим лице
в лице.
Но някои казват: “...ще вземем Библиите, ние се нуждаем само от
Словото, не се нуждаем от това!”
И това е религия, ние взимаме един стих извън контекста и
казваме, че всичко е престанало, че всичко е спряло до апостолите.
Но това е обещание! Светият Дух е обещаният Дар от Отец!
Това е обещание за спасението!
Това е обещанието за Светия Дух!
Това обещание е за вас и вашите деца и за техните деца и ...за
всеки, който Бог е призовал!
Бог изля Своя Дух на всяка плът, така че да пророкуват, да
имат видения, да говорят езици, да сънуват сънища, да изцеляват
болните...
Не можете да кажете “Добре, ние искаме само тази част, частта
на спасението и не искаме другото!”
Това е религия!
За първата църква, да бъдеш кръстен със Светия Дух е било
обещание, било е това което Бог е обещал, Негово желание за
изпълнение на Словото.
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Това е било пророкувано от преди много години - от пророкът
Иоил до пророк Езекил, който говори че ще ни се даде нов Дух
вътре в нас.
И н.т...
Така, че кръщението със Светия Дух не е нещо допълнително,
само ако искаш да се кръстиш, за служение, ако искаш да го правиш.
Мнозина казват - ”Но ние всички сме спасени и не се нуждаем от
това кръщение”.
Но това не го виждаме в Библията!
И това е много грешно, ако разбирате какво се говори за първата
църква.
И ако не получите това кръщение, аз ви гарантирам, че животът
ви никога няма да прилича като този от книгата за Деянията.
И ние се нуждаем да попитаме себе си: “На какво искаме да
строим?”
Дали искате да приличате на Католическата църква,
на Баптистите, на Методистите, на Православните, на
Реформаторската църква или Петдесятната..., или искате да живеете
с Иисус по същия начин, както четем в книгата за Деянията? Това е
Словото!
И защо казвам Петдесятната църква, нали те имат Светия Дух?
Много Петдесятни църкви днес не са вече Петдесятни. Те са като
всички останали, Духът е угасен.
1Солунци 5:19. Духа не угасяйте.

Но ние се нуждаем да живеем в Духа.
Светият Дух е във връзка с греха. Иисус дойде да ни спаси от
нашите грехове, ние се нуждаем от Светия Дух, за да живеем свят
живот.
Нуждаем се да се кръстим и да живеем в Духа, за да живеем свят
живот.
Мнозина нямат духовен живот. Те се борят и борят през цялото
време с греха. Тези хора се нуждаят от кръщение в Светия Дух,
нуждаят се, за да бъдат водени от Духа.
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И нека да прочетем сега какво ни казва Словото в:

Римляни 8:
12. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да
живеем плътски.
13. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа
умъртвявате телесните действия, ще живеете.

Как да умъртвим телесните действия? Ние го правим чрез Духа.
Ако ходим в Духа, не сме под закона!
14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
15. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но
приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Татко!
16. Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии
чада.

Авва Татко! Духът вика от вътре нас, ако погледнете на това, това
е да вика силно навън, когато сте изпълнени със Светия Дух, Бог ви
изпълва и нещо излиза извън вас.
Ако отидете на Гръцкия оригинал и погледнете текста, за
“викам” е употребена думата “кразо”, която означава “викам силно”,
“крещя”, или това е като Духът да вика силно, да крещи: - “Авва
Татко”! Авва Татко!
Има хора, които когато са били кръстени в Светия Дух, започват
да викат “АВВА ОТЧЕ! Силно започват да славят Бога!
И в Словото четем:
1Коринтяни 12:13
“...се кръстихме в един Дух”

Ние сме кръстени в Един Дух “да съставляваме едно тяло”
Кръщението в Светия Дух е като откровение, като изпълнение
на пророчествата, дошли преди много години.
В Ефесяни се казва:
Ефесяни 1:
13. в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч,
благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте
запечатани с обещания Свети Дух,
14. който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено
притежанието на Бога, - да бъдете за похвала на Неговата слава.

Ние четем, че Светият Дух е като Гарант за нашето наследство, че
един ден ще го получим. Когато получим Светия Дух, Той е нашата
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Гаранция, Светият Дух е последната част от това, ако се покаем и се
кръстим във вода ние ще получим обещанието, дадено преди много
години, че Бог ще излее Своя Дух върху всяка плът!
О, това Слово е толкова силно! Прочетете го и размишлявайте
върху него.
Кръщението със Светия Дух не е Петдесятно нещо.
Кръщението със Светия Дух не е само за хората от
Петдесятница.
Кръщението със Светия Дух е свързано с обещанието, което Бог
ни е дал, свързано е с пророчествата, свързано е с Новия Завет.
В Новия Завет, когато Петър се изправи той  каза “Какво
се е случило тука?” “Случило се е това, пред очите на всички
присъстващи, което е било пророкувано много години преди
Петдесятница, и сега изпълняващо се във времето на Новият Завет,
че Бог ще спаси Своите хора, като излее Своя Дух върху всяка твар” !
И хората това го чуха, те се покайваха и се спасяват - чрез
покаяние и водно кръщение, защото получаваха Светия Дух!
По времето на първата църква, да получиш Светия Дух е било
нормално, било е част от това. И би трябвало да бъде същото и днес.
И виждамe стотици хора, които получават Светия Дух.
Често когато се срещам с хора ги питам “Дали сте получили
Светия Дух, когато повярвахте?”
Те отговарят “НЕ”.
Добре, тогава аз се моля за тях и те получават Светия Дух, и те
стават кръстени в Светия Дух.
Трябва да разберем, че точно това е, което Словото казва.
Всеки трябва да попита себе си, върху какво искате да строите?
Дали искате да строите върху религията и традициите и
човешките доктрини или върху това, което Словото ни казва.
Има и много други неща в църквите, в Християнството,
виждаме ги, те са проблеми, те са вътре в кутиите на църквите
днес, проблеми, защото те не са построени върху Словото. Те са
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построени върху грешен фундамент, върху грешна основа, и много
хора са измамени днес.
Всичко, когато е стъпило върху Словото е много ясно, лесно е за
разбиране. Кръщението в Светия Дух е било пророкувано от преди
много години.
Пророкувано и обещано!
Сега нека да отворим книгата Деянията на апостолите и да
видим, как това се е случило.
Деяния 2:
1. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно
място.
2. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и
изпълни цялата къща, гдето седяха.
3. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по
един на всеки от тях.
4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят
чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
5. А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от
всеки народ под небето.
6. И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото
всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
7. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които
говорят, не са ли галилеяни?
8. Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в
който сме родени?
9. Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и
Кападокия, Понт и Азия,
10. Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които
граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,
11. критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за
великите Божии дела.
12. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг:
Какво значи това?

За първи път се вижда, че идването на Светия Дух, е било на
Петдесятница.
“И когато настана денят на Петдесетницата,” тогава са били
събрани 120 човека “те всички бяха на едно място.” - 120 човека.
“И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят
чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
“Всички от тях”!
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Да ви попитам, те са били 120 човека заедно!
Колко от тези 120 човека, са били изпълнени със Светия Дух? И
колко са започнали да говорят на чужди езици?
Всички, всички от тях! Всеки един от тях!
И така, кръщението със Светия Дух, това обещание е за всички,
казва Словото! И ето, Бог изпълни всички със Светия Дух, всичките
120 човека!
И всички 3000 след това са били изпълнени, а вярваме, че
и всички 5000, за които пише по-нататък, са били изпълнени,
кръстени в Светия Дух!
Всеки човек е бил изпълнен, кръстен със Светия Дух в първата
църква!
Защото така би трябвало да бъде, защото такава е Божията воля!
Но днес има доктрини, където се говори че кръщението в Светия
Дух е само за няколко човека.
И мнозина си мислят - “между няколкото човека, мен ме няма...”
Не, не! Това е обещание за всички хора!
На Петдесятница, всички се изпълниха и проговориха езици.
Езиците, това е език, който се говори, съществуващ език.
Но има различни езици.
Има също и свръхестествени езици, които никъде не
съществуват.
На Петдесятница учениците, когато бяха кръстени в Светия
Дух започнаха да говорят на езиците на присъстващите човеци,
на техните собствени езици, без да ги разбираха, но хората ги
разбираха и се чудеха как така, нали са галилеяни, а сега говорят на
техните езици, говореха им за великите Божии дела!
Това също се случва и днес. Има много свидетелства за хора,
които са проговорили на език, който не са знаели преди.
Почувствали са изпълването със Светия Дух и са започнали да
говорят.
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И когато са започнали да говорят, те са говорили на езици, и
хората от други страни са разбирали какво казват. И когато след
това ги питат какво са казали, те не разбират езика.
Така, че те не са знаели, че тези хора ги разбират.
И аз също, преди не много седмици се молих за момиче, което бе
кръстено със Светия Дух, тя започна да говори на персонален език,
личен език, език който Бог дава на човека и е само негов език.
Това също е един от езиците,
И тогава това момиче започна да говори отново, след няколко
думи тя
започна да хвали Бога и след това започна да говори на друг език.
Но искам да кажа това, че на Петдесятница, фокусът беше,
че имаше хора от други държави и те разбираха, какво говореха
учениците и чуха за великите Божии дела.
И аз вярвам, че те са получили и персонални, лични,
индивидуални езици. Персоналният език е когато говорите не на
човек, но към Бог.
Сега се фокусираме на тази Библейска истина, че всеки получава
кръщението със Светия Дух.
Какво се случва в Деяния 8 глава, четем за един ученик Филип,
той не е апостол Филип, но е един от учениците.
Деяния 8:
5. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа.
6. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им
говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които
вършеше.
7. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от
мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха
изцелени,
8. тъй щото настана голяма радост в оня град.
12. Но когато повярваха на Филипа, който благовествуваше за
Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и
жени.
14. А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария
приела Божието учение, пратиха им Петра и Иоана,
15. които, като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух;
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16. защото Той  не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха
кръстени в Исус Христовото име.
17. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух.

При гонението Филип отиде в град Самария и тук много хора
бяха изцелени чрез него, бесове биваха изгонени, той проповядваше
Божието царство и Иисус Христос, кръщаваха се във вода много
мъже и жени, които приеха и повярваха Учението. Много неща се
случваха, казва Словото, хората повярваха и се кръщаваха, и настана
голяма радост в този град
И тогава апостолите в Ерусалим като чуха, че и Самария приела
Христовото учение, изпратиха им Петър и Йоан, и като дойдоха те
полагаха ръце, помолиха се за тях и те приемаха Светия Дух, защото
нито един още не беше кръстен в Светия Дух до този момент,
защото Светият Дух не беше слязъл още на нито един човек, но бяха
кръстени само във вода в името на Иисус Христос.
Ето тук виждаме една цялостна картина - проповядване на
Благовестието, чудеса и знамения, кръщения във вода и кръщения в
Светия Дух.
Можем да видим и картината за Савел, как един ученик Анани
отиде при него изпратен от Бога, отиде при Савел:
Деяния 9:
17. И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него,
рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти се яви
на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със
Светия Дух.

И така Савел беше изцелен, кръстен в Светия Дух, кръстен и във
вода.
И всичко стана чрез Анани, който беше един от многото
ученици Христови.
Но има хора, които изграждат доктрини въз основа на това,
което си мислят, че Библията казва.
Не е нужно да си апостол, за да се молиш за някого да получи
кръщение в Светия Дух!
Не, но всеки ученик Христов, всеки светия, новороден и спасен
вярващ има право и задължение да се моли за получаване на Светия
Дух от другите повярвали, покаяли се, има задължение, изпратен е
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от Господа не само да отиде и да кръщава във вода, но и да се моли за
кръщението им и в Светия Дух. .
Но много не знаят, имат страхове дори, и затова много вярващи
по църквите си стоят само с покаяние, с водно кръщение, но без
кръщение в Светия Дух!
Когато отиваме и се срещаме с вярващи винаги трябва да ги
питаме и:
“Получили ли сте Светия Дух? Имате ли кръщение в Светия
Дух”?
Защото мнозина нямат и никой  не се е молил за тях да
получат Светия Дух, не знаят за това, не знаят колко е важно и
това кръщение, не знаят, че в Евреи 6 глава пише за учението за
кръщенията, не за кръщението, но за кръщенията, защото са две
кръщения - във вода и в Светия Дух.
И тогава, ако не са кръстени в Светия Дух правим това, което
правеха апостолите и учениците на Иисус. Не е нужно да сте
апостол, за да се молите за хората, за да ги кръщавате, за да им
благовествате и да ги правите ученици Христови. Но всеки ученик
Христов, който е вече светия, свещеник на Бога, спасен и новороден
има задължението, поръчението от Иисус да върши сам всичко, за
което вече казахме.
Покаянието и водното кръщение не е същото като да получите
Светия Дух, не.
Тези три стъпки са различни, те са отделни преживявания вие се кръщавате във вода и се покайвате пред Бог, и покаянието е
вследствие на вярата, и е преди кръщението във водата, и вие знаете
точния момент, когато се кръщавате във водата. Защото това не
нещо незабележимо, но се случва в точно определен момент и на
определено място, и се помни за цял живот.
Същото е и с кръщението със Светия Дух, нещо което се случва
мигновено. И нека да кажем, как апостолите разбираха, че тези
хора в град Самария, които бяха кръстени във вода от Филип, как
разбираха, че все още нямат кръщението и в Светия Дух?
От къде те знаеха, че не са кръстени със Светия Дух?
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Те знаеха, защото винаги има белег, когато хората се кръщават
със Светия Дух. Да, винаги има знак. И поради това, те знаеха, че не
са получили още това кръщение. Тогава Петър и Йоан се помолиха
за тях да приемат Светия Дух и положиха ръце върху им и те
получиха Светия Дух!
За това, какъв е белегът на кръщението им, как те разбраха, че
вече са кръстени в Светия Дух, ние не прочитаме в Деяния 8:5-17.
Но на други места в Деянията, когато ставаше кръщение в
Светия Дух четем, че винаги, всеки започваше да говори на нови
езици. Всеки проговаряше на езици. Накои казват, че “знакът” е, че
те живеят свет живот.
Не. Това не е белегът там. Защото ако белегът, че са получили
Светия Дух, бе покаянието и светият им живот. То те, трябваше да
изчакат месец или два за да видят този знак на промяната.
Но тук, когато те положиха ръце на тях, те получиха Светия Дух
мигновенно, при полагането на ръце върху им!
“Два месеца по-късно” - това тук не го виждаме.
Но това се случи в същия момент!
И забележете, имаше един, който се казваше Симон, който
присъстваше при кръщението на хората в Самария в Светия Дух и
той това го виждаше, защото по- нататък четем:
Деяния 8:
18. А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се
даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки:
19. Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема
Светия Дух.

“А Симон, като ВИДЯ, че с полагането на апостолските ръце се
даваше Светия Дух...”
Какво видя Симон, как той  разбира, че тези хора получават
Светия Дух в този момент, в който апостолите полагат върху им
ръце?
И той, обърнете внимание, също разбира, че не се касае само за
апостолите, но че всеки може да го направи и затова той  казва “Аз
също искам да имам тази сила, че като положа ръка, да получават
Светия Дух...”
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Проблемът му не бе в това, че той не може да получи Светия Дух
и не може да полага ръце на други, та и те да получат Светия Дух,
не, но сърцето на Симон, този който представяше себе си за велика
личност и правеше магии, хората се очудваха и казваха за него, че е
великата божия сила, сърцето му не беше в изправност пред Бога,
защото Божият Дар не се купува, нито с пари, нито с нищо! Симон
беше очуден от това което се случваше в град Самария и разбра, че
има по-велика сила от неговите магии....и повярва, кръсти се във
вода и сега пожела да има и Светият Дух, за да бъде още по-силен в
дела....
Вие получавате Светия Дух безплатно!
Светият Дух е дарът, обещаният Дар Божий за хората!
Дар не се продава и купува!
Това е Божията воля и любов, милост и благодат!
И това е което Исус каза:
Матей 10:
8. ...даром сте приели, даром давайте.

Вярваме, че това е и за Светия Дух, че ние получаваме Светия
Дух даром!
Ние не плащаме пари за Него. Ние Го получаваме даром.
И след като Го имаме ние полагаме ръце на хората и чрез нашите
молитви и ръце Иисус, въз основа на вярата и покаянието на човека,
Иисус кръщава хората със Светия Дух в този същия момент!
Вярвате ли, че Иисус е Същият вчера, днес и завинаги? Да.
А дали Светият Дух е Същият вчера, днес и завинаги? Да.
Дали хората отново би трябвало да получават Светия Дух,
когато положим ръце върху им? Да!
Дали хората получават Светия Дух, когато полагаме ръце върху
им? Да!
Дали това се случва всеки път, когато ние полагаме ръце върху
им? Да, случва се!
Дали те разбират за какво е Евангелието? Че са се покаяли и че са
готови и желаят да приемат Светия Дух?
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Когато ние разбираме за какво се касае, ние се молим за тях и те
получават Светия Дух.
Винаги ли има знак, че са получили Светия Дух? Да!
Така, че само защото вие не виждате това, във вашата църква
може би,
защото вие не живеете този Библейски живот, това не означава,
че това не е истината!
Когато имате вярата за тези кръщения, за кръщението и в Светия
Дух, когато имате вярата, че вие сте като първите ученици, че чрез
вас Иисус кръщава със Светия Дух и днес, защото Той  е Същият
и днес, когато сте обяснили и казали на повярвалия и покаял се
човек истината и той с вяра пожелае да получи Светият Дух, да бъде
кръстен в Светия Дух, тогава става кръщението, при което хората
започват да говорят и на езици, дадени от Духа!
Обещаният Дар е за всеки, който вярва и се е покаял, и желае да
бъде кръстен В Светия Дух.
Вярвайте, полагайте ръце с вяра и ще видите как се случва
кръщението!
И аз очаквам от хората не само да се покаят, не само да се
кръстят във вода, но аз очаквам да се кръстят със Светия Дух и те
да започнат да говорят на езици, също да започнат да пророкуват, да
започнат да хвалят Бог, да плачат.
Винаги има белег, че тези хора са се кръстили със Светия Дух!
И би трябвало всичко това да бъде съвсем естествено за всеки от
нас.
НО, очилата, религията, традицията, човешките доктрини,
човешките учения, църковната култура са поставили Божието
Слово извън силата си!
Днес има много хора, които не виждат да се случва това всеки
път по естествен начин, защото те нямат този опит. Те имат
теология, изградили са си теология извън Словото и тогава казват
- “Преустановило се е!”, “Това е нещо, което се е преустановило с
апостолите!”......и казват - “Не, това не е за всеки....”!
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Или “Не, не, можете да се кръстите със Светия Дух, в момента,
когато се кръстите във вода и... няма белег”
“Не всеки говори езици...”
Има много религиозни крепости издигнати в умовете на
вярващите.
Но е добре да се върнем към обичайните неща, за които четем
в книгата за Деянията на апостолите и да видим какво ни казва
Словото.
Д.А.10:
Петър отиде в къщата на Корнилий, те не бяха евреи.

И Петър не е очаквал, че тези НЕевреи могат да получат Светия
Дух!. Теологията на Петър е била такава, че той още се е учел, както
и ние се учим всеки ден. И така Петър воден от Светия Дух отива в
къщата на Корнилий и докато той продължава да говори:
Деяния 10:
44. Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на
всички, които слушаха словото.

И казва Словото още:

45. И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на
Светия Дух, се изля и на езичниците,
46. защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога...

И тогава Петър каза:

47. Може ли някой  да забрани водата, да се не кръстят тия, които
приеха

Светия Дух, както и ние?

48. И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа.

Всичко това е Божието пряко действие, като Светият Дух работи
чрез хората, чрез учениците Христови, изпълнява се Божия план и
воля, а учениците се учат чрез практикуването на Благовестието.
Петър и придружаващите го ученици за тяхна изненада виждат,
че Бог изля Дарът Светия Дух и на езичниците...а те навярно си
мислеха, че е само за евреите. Но ето, и тези езичници получиха
Духа, започнаха да говорят на езици и да величаят Бога!
И те видяха със собствените си очи, че и езичниците са като тях!
И ги кръстиха веднага и във вода - в името на Иисус Христос.
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В Деяния 19 четем, когато Павел отиде в Ефес и намери някои
ученици там и ги пита:
2. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му
отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.
3. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение.
4. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е
казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него,
сиреч, в Исуса.
5. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса.
6. И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и
говореха други езици и пророкуваха.
7. И те всички бяха около дванадесет мъже.

Колко ясна картина, конкретно описваща в детайли как точно
протича изпълнението на Благовестието и как вярващите получават
кръщението в Светия Дух.
На Петдесятница всички 120 ученика получиха изпълването,
кръщението в Светия Дух. Обещаният Свети Дух дойде на всички.
Това обещание е за всички хора, които с вяра и покаяние, и
водно кръщение приемат Иисус.
И след това полагаха ръце на повярвалите и те биваха кръщавани
в Светия Дух, както четем в книгата Д.А.
И винаги има знак.
В Словото се казва, че те започваха да говорят на други езици.
И хвалеха Бога, и пророкуваха.
Ако вземем една чаша и започнем да я пълним с вода, като се
напълни и ако продължаваме да наливаме тя започва да прелива!
Така е и с човека, когато се кръсти в Светия Дух, когато Той 
влиза в нас, когато се изпълваме и изпълваме с Него, Той  започва
да прелива като жива вода навън, извън нас, чрез нашите уста, чрез
говорене на езици, и лични езици, и разбираеми езици, и езици,
които хвалят Бога, има пророкуване, и това го виждаме в Д.А.
При кръщението в Светия Дух винаги има белег, четем в
Библията.
Но има много неразбиране по този въпрос, защото в Коринтяни
има един стих, който казва, че не всеки говори на езици.
1Коринтяни 12:30. ...всички говорят ли езици?
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Но това трябва да го разберете, че тук става дума за различен вид
говорене на езици.
Така например на Петдесятница, когато Светият Дух дойде и
изпълни учениците, те започнаха да говорят езици, такива езици,
които съществуваха и присъстващите чужденци от много народи
чуваха на своите езици и разбираха, учениците говореха на техните
езици, говореха за великите Божии дела. Самите ученици не знаеха
тези езици, но ги говореха, защото Светият Дух им даваше това, за
прослава на Бога!
И чужденците са били толкова шокирани от това, защото те
разбираха всичко, което те говорят.
Но в 1Коринтяни, Павел казва за говоренето на езици нещо
друго. Той казва:
1Коринтяни 14:
2. Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а
на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.

Той казва, че който говори на езици, говори не на хората, но на
Бог, защото никой не го разбира, защото говори тайни на Бога.
Това, което той говори тук е напълно противоположно на това,
което четохме по- горе.
Там четем, че говореха на езици и всички ги разбираха.
Тук четем, че когато говорим на езици никой  не ви разбира,
защото говорите тайни на Бог.
Как може Павел тук да каже, че никой  не разбира, когато
говорите езици, защото говорите тайни.
А там четем, че всички ги разбират?!
Защо е така? Противоречие ли има или грешка? Не, но това са
различни видове езици! Това са различни видове на говорене, на
езици.
В Библията, в Коринтяни е казано, че има различни видове
езици. Има четири вида езици, доколкото е писано.
Ако кажа говорене на езици и знаене, владеене на езици, това е
различно.
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Ако ти говориш Английски и ако това е твоят майчин език, ти
го знаеш, разбираш, владееш най-добре. Ти си го получил когато си
се родил от майка си. Това е езикът ти във физическия, естествения
свят и ти можеш да го говориш така, както са те научили.
Обаче Бог дава персонален, личен език на всеки, който бива
кръстен в Светия Дух. Този език ти не можеш да го научиш, той 
ти се дава от Духа, ти говориш, но не разбираш какво говориш,
говориш тайни на Бога, това е език между човека и Бога, личен език
към Бога. Това не е съществуващ език някъде на земята, но е небесен
език. С този език вярващият общува с небесния Си Отец. И никой 
не разбира какво говорим.
Този е езикът, който получавате, когато се кръстите в Духа.
Всяко проявление на Светия Дух чрез вярващите е дар за
екипиране на Църквата Христова, ако имате дар на изцеление, то
вие го използвате да екипирате църквата, да помогнете на светиите,
на сестрите и братята, Бог чрез вас дава на другите. Не е само за вас,
но е и за останалите светии в Църквата.
Но когато говорим за говоренето на езици, персоналният дар,
той е само за вас, той е личен дар!
Само за вас е, не е за останалите хора.
Така че има различни видове на говорене на езици.
В събранието на светиите, Светият Дух дава на някой да говори
на език, но същевременно дава и тълкуване на езика и така светиите
чуват в момента какво послание им дава Господ! Това е толкова
силно! Това назидава светиите, според както е Божията воля.
1Коринтяни 14:
26. Тогава, братя, що 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.

И нашият проблем е в това, че ние взимаме един стих:
“Не всеки говори на езици.” И това го причисляваме за всички
видове на говорене на езици.
Затова трябва да се прави разлика и да има разбиране на
Словото, когато става дума за говоренето на небесни езици.
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Павел казва за себе си:

1Коринтяни 14:18. Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от
всички ви;

И аз вярвам, че говоренето на езици е било една от тайните зад
силния живот на Павел с Бог. Да, той говореше много на езици.
Това същото, е което и аз правя, аз говоря много на езици.
И това е, което окуражавам всеки да прави.
И също трябва да разберете, че първата църква не е като
църквите,
които имаме днес, били са малки домашни събрания, където
братята Християни са били заедно.
Ако вие не живеете този Библейски живот, вие не можете и да го
разберете.
И затова мнозина си изграждат теология като вземат един стих
и нямат правилно разбиране върху Словото. Тогава ще изградите
теология върху това.
Но ако се събирате заедно, както първите християни в малки
домашни групи, тогава ще има някой, който ще има видение, някой 
ще пророкува, някой ще говори силно на глас на езици и някой ще
тълкува този език.
Затова, ако вие имате такива опитности в живота си, тогава няма
да имате неразбиране на това, което Павел казва.
Но ако нямате този Библейски живот, тогава ще градите
теология върху това. И тогава ще изгубите Божията сила и
водителство.
И тогава ще кажете “Не, това не е за всеки, не всеки има този и
този дар...”
Но ако истински искате да градите върху Коринтяни, да живеете
така, както е писано в Словото, тогава в събранието ви ще говорите
на езици, ще тълкувате, ще пророкувате и ако дойде някой невярващ
ще види, че Бог е тук...!
Но дали това го правите? Не.
Но само използвате стиховете, за да кажете “Не, това не е така.”
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В събранието ви, ако стоите на амвона и говорите, и правите
само това, няма да екипирате никого, но ако оставите Светият
Дух да се движи, да се проявява чрез вас, тогава ще получите
пророчества, ще получите откровение, език, тълкуване на език и ще
се назидавате всички.
Когато човек не е кръстен в Светия Дух, когато живее извън
написаното в Словото, тогава той  не разбира Писанията, лесно
изважда стих от контекста, получава грешно вярване и казва - че “не
всички говорят на езици”, че “езиците не са белег на кръщението в
Светия Дух”, че “няма белег”, дори казват че кръщението със Светия
Дух не е нещо, от което се нуждаете, ако сте се покаяли и имате
водно кръщение...!
Но истината, Библейската истина е, че покаянието, водното
кръщение и кръщението в Светия Дух са трите неща които са
необходими, от които се нуждаем, нуждаем се от всичките три
неща, нуждаем се да се кръстим и със Светия Дух!
Да бъдете кръстени със Светия Дух е било изпълнение на
пророчеството дадено преди много години. И това е за всеки.
Когато се кръщавате в Светия Дух, вие преживявате
пророкуване, видение, сънища и свръхестествен живот, вашият
дух се оживотворява, той  се свързва със Светия Дух, той  вече се
управлява и води от Светия Дух, вие сте отново свързани с Твореца,
с небесния ни Отец!
Когато преживеем кръщението със Светия Дух, ние се обличаме
със сила отгоре и сме екипирани за служение.
И когато служим според Словото, тогава виждаме, че
кръщението в Светия Дух винаги е придружено със знак, белег говорене на езици!
Когато вие сте получили този белег, хората около вас също
виждат това, и това е за всеки! Обещано е!
Добре, нека да кажем сега как става всичко това на практика.
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Ако отидем в Деяния 19 глава и четем, че Павел пристигна в
Ефес. И той пристигна там и попита учениците:
Деяния 19:
2. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му
отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.
3. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение.
4. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е
казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него,
сиреч, в Исуса.
5. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса.
6. И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и
говореха други езици и пророкуваха.
7. И те всички бяха около дванадесет мъже.

Павел ги попита:
“Дали сте били кръстени в Светия Дух, когато сте повярвали?”
И те му казват: “Не.”
Те не бяха чували за това.
Тогава Павел им обяснява за какво се касае.
И тогава ги кръщава във вода и им полага ръце и те получават
Светия Дух. И ето, те се кръщават със Светия Дух.
Какво най-често правя днес, когато срещна хора, ги питам:
“Получихте ли Светия Дух, когато повярвахте?”
Така например миналия петък срещнах младо момче и неговия
брат, когато ги срещнах, аз ги попитах:
“Получихте ли Светия Дух, когато повярвахте, кръстихте ли се в
Светия Дух?”
И те казаха “Не.”
А говорите ли на езици? “Не.”
Кръстени ли сте във вода? Той каза ”Да.”
Така, че те са се покаяли, кръстили са се във вода въз основа на
вярата им, но не са кръстени в Светия Дух.
Попитах ги дали искат. И той ми каза “Не, не искам да говоря на
езици, това не е за мен.” !!
И аз извиках...
Защо той го каза това?
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Поради религията. Само ако разбираше какво казва Библията и
какво казва Словото, той нямаше да каже нещо такова.
Тогава трябваше да му обясня защо Павел казва това, трябваше
да му обясня от началото за какво става въпрос.
Говорих, както го направих сега.
И аз му обясних за какво се касае.
Това младо момче ходеше с патерици.
След като говорихме, излезнахме навън и се молих за него и той 
се изцели.
И тогава много неща се случиха, защото имаше един музикант,
който свиреше и той видя, че момчето беше изцелено и каза - “елате
при мен, елате.” И тогава ние отидохе при него, той  каза, че също
има проблем с глезена и попита - “можете ли да се помолите за мен?”
И аз казах на това момче, което тъкмо се бе изцелило, казах му “Ти се моли” - и той се моли за този музикант и той се изцели! Слава
на Бога!
Тогава друг, който продаваше вестници ни видя и ни покани и
ние отидохме при него. Той каза - “Имам проблем с гърба, може ли
и за мен да се молите?” Понеже той видя какво се случи и аз казах на
това момче, да се моли и той се изцели.
В рамките на пет минути този с патериците се изцели, изхвърли
патериците си и проходи, и се моли за двама, които се изцелиха!
Слава на Бога!
Той се въодушеви и аз го попитах: “Какво сега, какво искаш?” И
тойказа: “Аз искам Светия Дух!”
Защото сега той  разбра, че е мното повече от това да имаш
покаяние и водно кръщение само.
Така, че ние слезнахме в един подземен паркинг, където често
се моля за хората в нашия град, където няма много хора, слезнахме
долу, хванах го за ръцете, молих се за него и той  се кръсти със
Светия Дух и той проговори на езици!
Там, той проговори на езици!
Какво направихме след това?
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Отидохме вкъщи, където седнахме и говорихме и той  само ме
слушаше и аз го попитах:
“Как си?”
Той каза: “Аз съм напълно изпълнен”
Той беше изпълнен със Светия Дух и говореше на езици.
Когато говореше не езици това излизаше извън него и той каза:
”Това не съм аз, това идва от вътре”
И по-късно той написа писмо до семейството си с копие до мен,
където той написа:
”От днеска съм решил да следвам Иисус...”
и той  разказва на семейството си какво се бе случило. И той 
сподели с приятелите си, той  ходи в малка група в държавната
църква, където се срещаше с тях и им каза за своето свидетелство, и
че от сега искаше да следва Исус. Той напълно се промени.
Защо се промени през този ден?
Защото той получи последното нещо. Той получи това, от което
се нуждаеше. Понеже го попитах “Кръстен ли си със Светия Дух?”
и той каза “Не.”, когато той каза “не” аз не чаках Бог да го направи,
защото Той ми е заповядал на мен аз да го направя!
Да, но Бог е Този, Който кръщава.
Да, Господ кръщава, така е писано, но Той го прави чрез полагане
на моите ръце.
Когато положим с вяра ръце, Бог го прави.
Той  ни е заповядал на нас да излезнем навън и да кръщаваме
хората, ние трябва да излезнем навън и да проповядваме
Евангелието, така че те да се покаят.
Ние трябва да кръщаваме хората във вода с пълно потапяне, така
че Бог да ги освободи от греха.
Ние трябва да полагаме ръце, така че Бог да ги кръсти със Светия
Дух.
Така, че Бог е поставил нас, за да го направим ние и за да
виждаме стотици, които Господ кръщава със Светия Дух. Слава на
Бога!
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Това аз го правя често.
Защо? Защото всеки път, когато срещна вярващ, той често е като в
Деяния 19:
2. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му
отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.

“Имаше хора, които са повярвали, но те не са имали Божията
пълнота.”
И аз така питам: “Получили ли сте Светия Дух?”
И ако те кажат “Не.” аз само полагам ръка и те получават Светия
Дух.
След това те се разгарят и животът им се променя поради това.
Как го правя? Взимам ги за ръцете, казвам им да си затворят
очите и тогава им казвам да се молят след мен.
Защото, когато се молите, тогава Бог ще ви даде Духа. Това е
което Словото казва.
Иисус излезна извън водата, Той  се моли и Светия Дух дойде
върху Му.
Лука 3:
21. А се случи като кръщаваше целия народ и Иисус като беше
кръстен и като СЕ МОЛЕШЕ отвори се небето,
22. и се спусна Светият Дух в телесна форма като гълъб към Него и
глас дойде от небето, който казваше: Ти си Синът Ми Възлюбеният, в
Тебе благоволих.

Така, че аз само се моля и човекът повтаря след мене с вяра и
желание:
“Господи, благодаря Ти, защото Ти ще дойдеш със Светият
Си Дух, изпълни ме, кръсти ме точно сега, искам Господи, да ме
кръстиш със Светия си Дух сега!”
И когато се моля за тях... аз чувствам как идва сега Светия Дух.
И те тръгват да падат назад и често виждате очите им как шарят.
И тогава им казвам “Отворете си устата и говорете сега!”
“Не говорете на Английски, не говорете на майчиния си език
или какъвто друг език владеете, но “говорете на езици” !
И когато те започнат да говорят...то само идва от вътре им.
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И това е, което четем “Те бяха изпълнени със Светия Дух и те
говореха на езици”
Често хората си мислят, че би трябвало да дойде така, Бог да ти
движи устата и езика и казват:
”Добре, ако Бог иска да ми даде да говоря на езици, Той  ще ми
движи устата”
И понякога чувстваме идването толкова силно, че просто идва,
но много често Светият Дух ги изпълва, но те трябва да говорят,
трябва да започнат да говорят   нещо от себе си, срички някакви и...
тогава започват да говорят от Духа, така както Той им дава.
Има много неразбирания относно това. Как хората получават
Светия Дух. Бях в Канада, където имаше едно момиче, което каза:
”Аз знам, че съм изпълнена със Светия Дух. Имам опитности,
когато Той дойде и ме изпълни и аз прославях
Бога, но аз не говоря на езици.”
Тогава й  казах “Добре, ако си изпълнена със Светия Дух то ти
имаш персонален език, защото това е за всеки.”
”Да, ама аз го нямам”
“Да, имаш го, вътре в теб”
”Добре, но не мога да го пусна навън” “Тогава ще се молим”
Аз се молих за нея и тя се изпълни със Светия Дух и видях, че
беше изпълнена с Духа.
И аз й казах - “Отвори си устата и говори”.
И тя каза - “Аз го нямам”.
Тогава аз й заповядах - “Говори!”
И тя започна да говори...
Виждаше се, че бяха само няколко слова, които тя говореше,
които не бяха от Духа, но от главата й, обаче когато започна, тогава
разчупи този страх да говори. Светия Дух падна върху й, тя падна на
земята и говореше на езици и тя бе освободена от страха.
Защото някой и беше казал, че говоренето на езици е опасно, че е
от сатана.
За нея, за да се пречупи, тя се нуждаеше от освобождение.
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Нещо трябваше да я освободи и тогава тя лежеше и говореше на
езици.
И на следващия ден тя се изправи и се кръсти във вода и тя каза
своето свидетелство и беше освободена.
Така, че говоренето на езици е за всеки!
И когато срещна хора, които не са кръстени със Светия Дух,
първо аз споделям Евангелието с тях и тогава се моля за тях, ако
веднага не получат кръщението в Светия Дух и не започнат да
говорят на езици, аз им обяснявам какво е да говориш на езици, че
Духът идва над тях, но те трябва да си отворят устата и да говорят.
Трябва да знаят, че Бог няма да им движи устата.
Те самите трябва да говорят.
Но отново, не трябва в началото да казваме много думи през
цялото време. Ние искаме от хората да имат езика от Духа.
Какво най-често правя, казвам им че - “Сега аз се моля за вас,
кажете няколко думи само 3 думи, 3, 4, 5 думи, ако чувствате, че
след казването на няколко думи, че те идва от главата ви, от вашата
мисъл тогава спрете и аз ще се моля още”
И тогава те казват думите отново, защото не искаме да идват от
глава, но от Духа. Най-често, когато започнат да говорят във вяра,
нещо се разчупва и идва от Духа. И когато идва от вътре, знаем, че
идва от Духа.
Но ако хората не преживеят кръщението със Светия Дух, тогава
трябва да се върнат към първата и втората стъпка отново и да си
кажат “Покаяние имаме ли?” ”Кажете ми как сте се покаяли?”
”Дали имате нова връзка с греха?”
Така, че аз се връщам назад и им говоря за това. И тогава ако
имат това преминавам към следващата стъпка
“Кръстени ли сте във вода?”
Защото много хора с минало в някои деноминации не са
кръстени във вода или имат небиблейско водно кръщение - като
бебета, или поръсени само с водица по главата. За тях не е лесно да
получат Светия Дух по същия начин.
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И за тези хора, аз често виждам, че те трябва да погребат старата
традиция, грешното учение. И те трябва да се кръстят във вода
преди да могат да получат Светия Дух.
Но всеки, с който съм работил през изминалата година е
получил Светия Дух!
И при това кръщение те започваха да говорят на езици, някои
проговаряха на други езици, други и пророкуваха, други хвалеха
Бога.
Винаги има белег!
Как получаваме Светия Дух?
ЕДИН НАЧИН Е чрез полагането на ръце.
В Евреи 6 се говори за това. Говори се, че е нужно покаяние от
мъртви дела, кръщения и полагане на ръце, това е основата на
вярващите, за която в Евреи 6 се говори.
Чрез полагането на ръце се получава Светия Дух!
Ако още не сте получили Светия Дух, намерете някой, който го
има и нека той да положи ръце върху вас. Така, че да се кръстите със
Светия Дух.
Ако сте получили Светия Дух, тогава сте призвани да полагате
ръце на другите хора, така че и те да се кръстят със Светия Дух.
Както и всяка друга работа, учете се чрез прилагане на
наученото.
Първият път ще ви е напрегнато, но когато упражните повторно,
когато го правите много пъти, ще знаете как работи това.
ДРУГ НАЧИН да получите Светия Дух е когато сам се молите.
Когато Исус каза:
“Искай и ще ти се даде,
търси и ще намериш,
хлопай и ще ти се отвори”
Лука 11:
9. И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите;
хлопайте и ще ви се отвори.
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10. Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на
онзи, който хлопа, ще се отвори.
11. И кой  е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб,
ще му даде камък? или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде
змия?
12. или ако поиска яйце, ще му даде скорпия?
13. И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си,
колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които
искат от Него!

На Гръцки Той казва:
”Продължавай да искаш, докато ти се даде.
Продължавай да търсиш, докато намериш.
Хлопай и продължавай да хлопаш, докато ти се отвори.”
Това е, което Той казва.
И тогава Той говори за Светия Дух.
По-късно казва, че ако синът иска риба, баща му няма да му даде
змия. И ако поиска яйце, той няма да му даде скорпион.
”И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си,
колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които
искат от Него!”
Не се страхувайте, ако поискате Светия Дух, Бог няма да ви даде
грешен Дух!
Това Той казва в Лука 11!
Ако поискате Светия Дух, Бог ще ви даде Светия Дух!
Но в Библията се казва, че трябва да сме като децата, а ние
усложняваме всичко с нашата религия и доктрини.
Моята съпруга е била на 11, не е имала доктрини, но когато
е била на 11, майка й  и баща й  са се кръстили със Светия Дух.
Тогава и тя също е поискала това. И ето, как се е случило с нея, тя се
затворила в стаята си и поискала от Бог:
“Господи дай ми Светия си Дух”.
И тогава Бог я кръщава със Светия Дух и тя проговаря на езици.
И тя се променя от този момент.
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Никой не е полагал ръце върху й.
Тя е била като дете, което иска от Баща си:
”Дай ми Светия Дух”
И Той й Го дава. Това е от което се нуждаем.
СЪЩО ТАКА кръщение в Светия Дух става и когато Бог
кръсти човека, според волята Си, без да сме положили още ръце
на него, без самият човек да се е молил в момента за това, но в
момент, когато му благовестваме. Нека да видим как бяха кръстени
Корнилий и дома му.
Деяния 10:
44. Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на
всички, които слушаха словото.
45. И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на
Светия Дух, се изля и на езичниците.
46. защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.

Ето, Петър е изпратен в дома на Корнилий, Петър отива, Петър
благовества Иисуса и докато още Петър говореше Светият Дух слезе
на всички, които слушаха Словото, дарът на Светият Дух се ИЗЛЯ
върху присъстващите и те започнаха да говорят чужди езици и да
величаят Бога!
Тук се случи същото, както на Петдесятница, това беше за
езичници, за дома на Корнилий. Това е Божията милост. Дарът
Светия Дух е обещан за всички.
Като четем Словото виждаме, че кръщението в Светия Дух
става по различни начини и ние не трябва да ограничаваме Бога, не
можем да поставяме Божията воля в рамки, в човешки ограничения,
но да се оставим на водителството на Светия Дух и да действаме
така, както Той ни води в служението ни като ученици Христови.
Затова ние се нуждаем да се върнем към обикновеното четене
на Словото, не бива да го усложняваме, нуждаем се да се върнем
назад и да го правим с вяра и тогава ще видим, че това, което четем в
Словото е същото и днес.
Искам да кажа, че ако си мислите, че не сте кръстени в Светия
Дух, че нямате силни преживявание, аз искам да ви кажа, че за всеки
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за който съм се молил до сега е получил кръщение в Светия Дух и е
получил силна опитност!
Аз това не го преживях за себе си, защото никой  не ми беше
дал това практично знание, аз само започнах да говоря на езици
бавно. И тогава не съм бил сигурен, че това е бил Бог, но аз знам
сега, че това наистина е бил Бог, защото по-късно получих силни
опитности.
Така, че моята опитност не бе точно както тяхната.
Но сега я имам.
И за вас искам да кажа - Аз не знам къде сте? Може би не сте
кръстени със Светия Дух. Може би сте получили Светия Дух, но не
говорите на езици поради вашите очила и традиция или бариера на
страх или нещо друго.
И ако наистина имате Светия Дух, тогава можете да говорите на
езици.
Но няма значение къде сте, искам да ви кажа, че това е за всеки.
Кръщението в Светия Дух е за всеки. Говоренето на езици е за
всеки.
Животът описан в Деянията на Апостолите е за всеки.
И ако Го нямате, искайте, молете се, нека вярващи новородени
да се молят за вас, да положат ръка на вас да Го получите, искайте
и Господ ще ви кръсти в Светия Дух. Но не чакайте. Някои чакат,
чакат пасивно с години и нищо не се случва. Но, когато съм се молил
и съм полагал ръка на такива те веднага са получавали кръщението,
а са чакали толкова дълго, защото не са знаели.
Ако сте в църква, където никой не го прави, тогава идете в друга
църква при други хора, които знаят за кръщението със Светия Дух и
нека те да положат ръце върху вас.
Ако няма край  вас кой  да ви положи ръка и да се моли за
кръщението ви, тогава се молете сам и вярвайте, искайте с вяра, и
тогава ще получите Светия Дух!
Толкова е обикновено. Бог е обещал. Да, Той е обещал на всеки,
който иска! Господи, благодаря ти за това поучение,
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Господи моля се Ти да отвориш очите на хората за това слово и
те да разберат истината, без религиозните очила, без традиции и
заблуди да разберат какво им казваш за кръщението със Светия Дух!
Благодаря Ти, Господи.
И аз вярвам и се моля много хора да бъдат кръстени в Светия
Дух чрез това учение, Господи.
Господи, когато се молят с вяра, вярвам че Ти ще ги кръстиш със
Светия Си Дух, в името на Иисус!
Господи, благодаря Ти, защото тези които Го имат ще се утвърдят
и ще се молят за други хора, така че и те да получат Светия Дух,
Господи.
амин

И сега нека да обобщим разширено, да
повторим, защото чрез повторението нещата се
утвърждават по-добре.
Йоан Кръстител каза:

Марко 1:8
8. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

Иисус Христос е Който кръщава в Светия Дух.
Защо трябва да бъдем кръстени и в Светия Дух?
Защото това е Божията воля!
Бог, Който ни е сътворил по Негов образ и подобие иска в нас
да живее Светият Дух, така в спасения и новороден човек живее
Светият Дух, човекът става храм на живият Бог, човек и Бог в едно,
във възстановената човешка природа, във възстановения Божий ред
в човека идва Светият Дух и така човешкият дух и Светият Дух са
в единство, човешкият дух е в съгласие с Божия Дух, Който започва
да управлява човека, така спасеният и новороден човек е облечен
със сила отгоре. Така спасеният и новороден човек, който е кръстен
в Светия Дух, става Божий  син и като Божий  син е екипиран с
всичко, за да бъде представител на Отец на земята.
Светият Дух е обещаният Дар от Бога.
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Иисус кръщава и дарява на всеки вярващ Светия Дух. Така
Църквата, Неговото тяло има дадена власт и сила на земята, за да
изпълни Божиите първоначални намерения.
Иисус Христос има абсолютната власт:
Матей 28:18. Тогава Исус се приближи към тях и им говори,
казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

Христос даде Своята власт на Своето тяло - Църквата, която са
всичките светии свързани в едно чрез Светия Дух.
Йоан 16:
13. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка
истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще
говори, и ще ви извести за идните неща.
14. Той  Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви
известява.
15. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема,
ще ви известява.

Няма друг начин да се приеме силата на Христос освен чрез
Светия Дух.
Христос прибави към Своето изявление, че има всяка власт
както на небето, така и на земята, Той прибави великото поръчение
към Своите ученици:
Матей 28:
19. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в
Името на Отца и Сина и Светия Дух,
20. като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз
съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.

Да, Той даде поръчение на учениците, на всички нас, да отидем в
света и да служим така, както Той служи. И това служение Той даде
да се изпълнява чрез власт и сила. В противен случай Евангелието,
ако се проповядва без власт и сила, няма да доведе до никаква
промяна сред човечеството.
1Солунци 1:5. защото нашето благовестие не дойде до вас само с
думи, но също и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност..
1Коринтяни 2:4 И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с
убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

Христос установи царството Си и ни направи Негови посланици
на Благовестието по света.
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Нашата власт е в името на Иисус Христос и силата ни е чрез
Светият Дух, Който живее в нас и Когото имаме чрез кръщението
ни в Духа.
За разлика от водното кръщение, което се извършва от един
човек на друг, кръщението в Светия Дух се извършва от Самият
Христос, тъй  като Той  е Единственият, Който може да предава
божествената власт и сила на учениците Си!
Никой никога не беше кръстен в Светия Дух докато Иисус не се
върна на небето!
Йоан Кръстител пророкува за Христос и кръщението в Светия
Дух:
Марко 1:8. Аз ви кръщавам с вода; а Той  ще ви кръсти със Светия
Дух.

След като Иисус беше възкресен, преди да се възнесе на небето,
Той каза пророчеството на Йоан и заповяда на учениците Си:
Деяния 1:
4. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да
чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.
5. Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със
Светия Дух не след много дни.

Първият случай  на това кръщение се случи на деня на
Петдесятница, след като Иисус се върна на небето и тогава изпрати
обещания Дар.
Кръщението в Духа е за упълномощаване. Кръщението не е
просто за предаване на дарби на сила, но е упълномощаваща сила за
една строго определена цел Деяния 1:8. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият
Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй  и в цяла
Юдея и Самария, и до края на земята.

Иисус не само каза на учениците Си, че те ще приемат сила, но
им каза, че ще бъдат Неговите свидетели на земята!
Ние, Христовите ученици и днес сме упълномощените
да продължим работата Му на земята. Точно както Той  беше
упълномощен да представлява Отец, също така и ние сме
упълномощените да вършим същото и да продължим същото дело.
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Но поради религиозни убеждения и неправилна информация
някои отхвърлят силата на Духа!
Някои отхвърлят или ограничават действията на Духа.
Някои религиозни групи отхвърлят изцеленията, или
говоренето на езици, или
други проявления на силата на Духа.
Обаче, винаги, когато Светият Дух е в някой човек, то Той идва
с всичко, за да даде възможност на човека да изпълни божественото
призвание.
И четем в:
Матей 28:
19. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в
Името на Отца и Сина и Светия Дух,
20. като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз
съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин.

Иисус ни изпраща в света да правим ученици, да служим така,
както Той служи и ни казва нещо много важно, Той не иска и не ни
праща ние да вършим Божията работа с човешки сили, но ни дава
увереност:
“...И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.
Амин....”
АЗ СЪМ С ВАС!
ИДЕТЕ, АЗ СЪМ С ВАС!
Христос ни гарантира достатъчна сила и власт, за да извърши
чрез нас всичко, което е Неговата воля.
Дарбите на Духа са всъщност проявленията на Духа чрез нас
и това ни дава духовен растеж, израстването ни от младенци във
вярата до зрялостта на Божии синове.
Кръщението в Светия Дух въвежда вярващите в
свръхестествената област на Божията сила. Когато човек преживее
това кръщение, той  е пренесен от естествения свят в един
непосредствен контакт, общение с реалността на Светия Дух носейки тези дарове, проявления.
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Човек не може да преживее силата на Светия Дух значително,
докато той  все още има плътско мислене, докато мисленето и
управлението на душата надделява. По този начин, когато душата
на човека определя мислите му и действията му, това пречи на
Духа да води човека чрез общението с духа му. Следователно, за да
функционира човек напълно в дарбите, проявленията на Светия
Дух, когато има кръщението в Светия Дух, той  трябва да има
покаяние - промяна на мисленето си, покаяние от дела които водят
до смърт, при което душата трябва да започне да се покорява на
човешкия дух, който пък се покорява и е в съгласие със Светия Дух.
Душата се бори с човешкия дух, за да има управляваща роля и
контрол над човека! Когато душата контролира и управлява всичко,
тогава човекът е в сферата на естественото и всички действия на
човека се фокусират върху снабдяването му и защитата му със
собствени сили. И при това положение Светият Дух не може да
действа напълно чрез този човек!
Кръщението в Светия Дух дава сила и тази сила може да действа
само, когато човешкият дух е във взаимоотношение със Светия Дух
и Му се покорява. Тогава човекът е като Божий  син и е воден от
Духа, от Божията воля. Затова виждаме колко е важно покаянието,
промяната на мисленето, водното кръщение, кръщението в Светия
Дух, обновения ум, разпнатата плът, за възстановяването на Божий 
ред в човека!
Само такъв човек може да има живот в свръхестествената Божия
сила и да има живот на Божий син.
Душевният човек не може да живее като Божий  син, нито да
представя Отец чрез силата на душата си.
Само, човек, който вижда себе си като Божий  син, че има
Небесен Баща, човек, който е променил мисленето си така, и
уповава за всичко на Отец, само такъв човек може да ходи в силата
на Светия Дух и да представя Отец на света, защото Светият Дух
работи чрез него.
Ако човек си остава с непроменения ум, ако си остава с
мисленето, че трябва сам да се грижи за снабдяването си и за
защитата си, ако не се е променил да се чувства, вярва и живее като
Божий син, който уповава за всичко на своя небесен Баща, то в такъв
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случай Светият Дух се противопоставя на използването на Неговата
сила чрез човека, човекът ще има безсилие и е податлив към атаките
на сатана.
Кръщението в Светия Дух дава силата за изявата на властта, за
да може да бъде представен Отец на света, светът да види Божията
слава и сила.
Призванието на Църквата Христова е да представя интересите и
да изпълнява волята на Отец на земята.
Ако човек е преживял кръщението в Светия Дух, но не е
променил мисленето си и позицията си като син на Отец, може да
желае да използва духовни дарби в полза на лични интереси.
Но Божият Дух не функционира така, да подпомага собствените
планове на човека, а е с точно определена цел да показва чрез нас
Божиите невидими качества и слава. Затова Бог създаде човека,
за това го постави на земята като Негови синове. Затова Църквата,
вярващите имат нужда да бъдат кръстени в Светия Дух, да са
облечени със сила отгоре, за да бъдат свидетели за Иисус и Отец. И
всичко това е основано на любовта - любовта на Отец към светиите
и любовта и доверието на светиите към Бога Отец. Когато сме в
този Божий  ред, с това покаяние на мисленето, с това кръщение,
тогава проявленията на Светия Дух, дарбите на Духа функционират
напълно в отделния човек и всичко е за да бъде представен и изявен
Бог.
Много ясно е казано, първо да търсим Божието царство и
Божията правда и да не се тревожи какво ще ядем, какво ще
облечем, какво ще пием, защото нашият небесен Баща се грижи за
тези неща, защото Той знае че се нуждаем от тях, но трябва да Му се
доверим, да не се тревожим, а да търсим Божието царство.
Божиите синове са такива, не се притесняват, не се тревожат за
своите нужди, но са се оставили с пълно доверие в ръцете на Отец.
Чрез кръщението в Светия Дух става обединението на всички
светии в Тялото Христово - Църквата!
Чрез Светия Дух става промяната, преминаването на всеки
един Божий  син от старата му идентичност определена от таланта
му, професията, образованието му, знанията, културата му в такава
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идентичност, каквато Бог му е определил и това е уникално, защото
в Христа всеки показва Божия характер.
Когато човек е новороден, Светият Дух работи за
възстановяването и издигането на духа на този човек в
превъзходство над душата му, така, че влиянието на духа измества
влиянието на душата в управлението на мислите и действията на
човека. Този процес е толкова важен, защото свързва наново духа
на човека с Божия Дух и възстановява достъпа до Божия ум и воля,
като позволява на човека да се въвлече в този нов начин на живот.
Така се възстановява Божествения ред в човека, така се побеждава
падналата поради греха стара човешка природа, при която душата,
плътта е взела надмощие и чрез нея сатана управлява грешния човек.
Но човекът се новоражда, за да бъде направен Божий син:
Римляни 8:
11. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от
мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще
съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
15. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но
приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!
16. Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии
чада.

А Иисус учеше:

Йоан 3:
5. Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от
вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7. Не се чуди, че
ти рекох: Трябва да се родите отгоре.

Всеки, който е новороден от Духа, ходи във власт и сила и чрез
Духа е свързан в тялото Христово.!
Това кръщение става в момента, в който Светият Дух влезе
в човека и го изпълни.
Тогава човекът се свързва като част от цялото тяло Христово,
което е поставено на разположение в света.
Тялото на Христос е духовното тяло, което е съставено от
човешки духове, свързани от Светия Дух в едно “цяло”. Иисус
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представяше това “цяло” на земята като беше в човешко тяло и в това
тяло Той представяше точно и пълно характера и природата на Бог.
Иисус е Помазаникът!
След възкресението на Иисус Духът Му започна да приема и да
събира и обединява чрез духовете им всички завръщащи се човеци
при Бога в едно цяло като тялото Христово, което да продължава
работата на Иисус на земята!
Никой не може самостоятелно да продължи тази работа!
Христос работи чрез всички новородени светии, които чрез
духовете си са събрани в Светия Дух!
Бог чрез апостол Павел подчертава функционирането на тялото
Христово:
1Коринтяни 12:
12. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части
на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.
14. Защото тялото не се състои от една част, а от много. 20. Но сега те
са много части, а едно тяло.
27. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.

Всяка част е важна, но пълнотата на Христос се представя на
земята единствено чрез тялото, чрез функционирането на цялото
тяло, на тялото обединено в единство!
И сега нека да обърнем внимание на нещо важно. Често
срещано е да се представя, да се взема и набляга прекалено
на някои отделни части на тялото и на влиянието от тяхното
функциониране. Например взема се и се дава важност на определен
дар, на определено проявление на Светия Дух и по този начин тази
практика дава възможност човек да живее живота си независим от
взаимоотношенията в Тялото. Това води до религия, религиозна
култура, което установява йерархия от ценности, определяна
от духовните дарби. В резултат на това се издигат хора, които
практикуват определени дарби и така се оформят цели служения
около лидери, които функционират изкусно в определени високо
ценени дарби. Например с дарбата на изцеление, на освобождение
от демони и така са се издигнали “изцерителни служения”,
“освободителни служения”.
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Обаче Тялото Христово, което има много части има такъв
образ, че всички вярващи са определени да се свързани един с друг.
Така например в човешкото тяло никоя част не може да представя
цялото тяло, независимо колко ефективно работи. Но всяка част,
всеки орган и система в тялото на човека функционира, отговаря
за конкретна функция и е свързан в целия организъм с останалите
органи в единство.
Подобно е и с Тялото на Христос. Отделните части не са
способни сами по себе си да представят точната божествена природа
на Бог, така, както Иисус, но те трябва да функционират добре и да
са обединени в единство, в едно цяло! Само така обединени те могат
да продължат делото на Христос.
При кръщението чрез Духа новороденият човек се поставя
в Тялото Христово и му се дава нова идентичност - син Божий,
който вече не е с живот, както когато е бил в света, но е част от
цялото Христово тяло и за да бъде син Божий  той  трябва да
промени начина на мисленето си, начина си на живот. Не може да
се съвместява стария му живот с новия. Светият Дух вече го води в
живота и делата му, според Божията воля.
Римл. 12:1. И тъй, моля ви, братие, за Божието милосердие, да
представите телата ваши в жертва жива, света, благоугодна Богу; то да
бъде разумното ваше служене;

Когато човек е новороден, той е роден в Божието семейство като
син.
Той има достъп до ресурсите на Божия Дом.
Промяната на новородения човек става непрекъснато като тя
преминава през обучение и дисциплиниране според небесния
стандарт.
Това дисциплиниране става с изобличенията, изпитанията,
които допуща нашия Отец, които очистват, утвърждават, укрепват
вярата и силата на новородения и дават възможност той  да се
промени към новото му, възстановено състояние на Божий син.
Евреи 12:
5. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: - “Сине
мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да ослабваш, когато те
изобличава Той;
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6. Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото
приема”,
7. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове;
защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
8. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да
участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

Кръщението в Светия Дух е решаващо за процеса да бъде воден
човек от Духа:
Римляни 8:14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са
Божии синове.

Само воденият от Духа може да стане зрял син, който може да
представлява Отец на земята!
За да бъде воден от Духа, човек трябва да бъде спасен и освободен
от грешната си природа, която е онаследил поради съгрешаването
на Адам и която природа го отдели от Бога. При това съгрешаване
се надигна душата на човека, която е седалището на човешката
независимост от Бога. Когато очите на душата се отвориха човекът
се промени напълно и от син стана - човек без Баща, отделен от Бога
и живеещ според собствените си желания, мисли и цели, и воля,
стана плътски. Той  изгуби виждането за себе си като дух, както е
Отец, но видя себе си като плът.
Затова всеки човек трябва да бъде спасен и освободен от
влиянието на душата, което е в конфликт с това да бъдеш воден от
Духа.
Христос извърши това спасение на душата чрез страданието,
което понесе на кръста.
Вярващият не може да достигне до зрялост, не може без тази
зрялост да представлява точно Отец, не може ако не преминава през
обучение, изобличение, дисциплиниране, изпитания, страдания.
Всичко това позволява на вярващия да расте духовно и да се
утвърждава и да излиза по-силен във вяра и дела. Това е процес на
пречистване и растеж.
И казва Словото:
Евреи 12:11. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а
е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се
обучавали чрез него.
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И казва още:

1Коринтяни 10:13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен
това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви
остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно
с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го
издържите.

И казва още:

Яков 1:
2. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни
изпитни,
3. като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
4. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете
съвършени и цели, без никакъв недостатък.

Изпитанията ни не са приятни, но са полезни, защото по-късно
те произвеждат жътва на праведност, мир и покорство.
Всичко това се случва под водителството на Светия Дух.
Това израстване в зрялост дава на вярващия да влезне в
призванието си на Божий син. Дори Христос се научи на покорство
чрез страдание, въпреки, че беше Син:
Евреи 5:
8. ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което
пострада,
9. и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за
всички, които Му са послушни,
10. наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.

Това време на усъвършенстване на Иисус стана за 18 години,
от 12 годишната му възраст, когато на празника беше се отделил
от майка си и беше останал в храма и продължи до започването на
служението Му на 30 години, след кръщението Му.
Лука 2:
49. А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се
намеря около дома на Отца Ми?
50. А те не разбраха думата, която им рече.
51. И Той  слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А
майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
52. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и
човеците.
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Ето Иисус израстваше в мъдрост, в ръст и в благоволение
пред Бога, воден от Духа до момента на провъзгласяването и
представянето Му като Божият Син:
Лука 3:
21. И като се кръсти всичкий  народ, когато се кръсти Исус и се
молеше, отвори се небето,
22. и слезе Дух Светий  в телесен вид, като гълъб върх него; и глас
биде от небето който казваше: Ти си Син Мой  възлюблений: в тебе
благоволих.

Процесът на израстване в зрялост е неразделно свързан с
кръщението в Светия Дух!
Колкото по-зрял става човек, толкова по-голяма е мъдростта и
прозрението, които Светият Дух предава на този човек.
Човек не може да бъде посланик на Божието Царство и да поеме
тази отговорност, ако не е кръстен в Светия Дух и не е подготвен за
тази роля.
И Словото ни казва:
1 Петрово 4:
12. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху
вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;
13. но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на
Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
14. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът
на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се
прославя].
15. Никой  от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец,
или като такъв, който се бърка в чужди работи.
16. Но, ако страда някой  като християнин, да се не срамува, а нека
слави Бога с това име.

Животът на християнина, новороденият, спасен е изпълнен с
изпитания, страдания, обучение и така той върви и расте в зрялост
като Божий син, за да може да представлява своя Отец.
Всичко това е възможно само и само чрез кръщението му в
Светия Дух.
Новорождението на вярващия започва с покаянието,
кръщението във водата с пълно потапяне в името на Иисус,
кръщението му и в Светия Дух и така Христос започва да живее чрез
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този човек, който вече е поставен в Тялото Христово и е воден от
Светия Дух!
Това е животът на растеж и служение на вярващия, спасен
и новороден човек, който е преминал от царството на сатана в
царството на Иисус.
Щом човек избере Христос, той  е в процес на постоянно
покаяние, постоянно обновява и променя ума си, мислите си, той 
е син на Бога и е екипиран за служение в Тялото Христово така,
както Иисус служи.
Амин.
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УЧЕНИЕТО ЗА ПОЛАГАНЕ
НА РЪЦЕ
В Евреи 6 глава четем:

Евреи 6:
1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и
нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа
покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
2. учение за кръщения, ЗА ПОЛАГАНЕ НА РЪЦЕ, за възкресяване
на мъртви и за вечен съд.

В някои преводи на Библията пише “ръкополагане”, но в
оригиналния текст на гръцки език пише: “учение за полагане на
ръце”.
Ние трябва да се придържаме към правилния превод, защото
ако вместо “полагане на ръце” кажем “ръкополагане”, смисълът
се променя поради изкривеното разбиране на тази дума. Когато
се каже “ръкополагане” се разбира и има предвид - церемониална
практика, специален обряд, при който се дава църковен сан,
одобряване за встъпване в църковна длъжност, напр. в църковната
система се говори за “ръкоположен за епископ”, “ръкоположен в
дяконски сан”, “ръкоположен за свещеник” и т.н. и винаги като се
каже “ръкополагане” се има предвид точно това - церемония, при
която с одобрение от “лидери” в църквата се поставя на длъжност
избран от тях човек чрез тази процедура наречена - “ръкополагане”.
Но Учението на Иисус за полагането на ръце няма нищо общо с
това изкривено разбиране на Словото!
И в английския превод на Кинг Джймс е “of laying on of hands”
- полагане, поставяне на ръце, а не думата ordain, която означава:
нареждам, посвещавам в духовен сан, ръкополагам, заповядвам.
И така нека да се запознаем с Учението Христово “за полагането
на ръце” - Библейското първоначално учение, с Библейския смисъл
и разбиране, с разбиране точно на това, което е писано и на което ни
учи Словото!
Може да изглежда странно, че “полагането на ръце” е
“Първоначално учение Христово”! Да, през стотиците години
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“полагането на ръце” е станало една изгубена Библейска доктрина;
и затова, мнозинството вярващи днес не са били поучавани на нея,
нямат знание за нея, и не я практикуват, а това учение е едно от
основните за „отиване в зрялост“ на вярващите.
Религията, настанила се в църквата, е която измести и замени
Библейското Слово, с нейните религиозни структури и ред
е отговорна за пренебрегването на това учение Христово за
ПОЛАГАНЕТО НА РЪЦЕ и изопачаване на истината.
ПОЛАГАНЕТО НА РЪЦЕ Е СВЪРЗАНО С ВЛАСТТА И
СИЛАТА НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО!
В религиозните институции наречени “църкви” полагането
на ръце в Библейския смисъл е станало неуместно, ненужно,
излишно и дори пречещо, защото властта и силата идва вече не
от Бога, а от хората. Така религиозният ред и правила поставя
лидери като представители на хората. Така религиозните групи са
структурирали свое собствено, човешко управление по подобие на
светския ред на управление!
Основата на съвременният църковен ред е съгласието, избора,
гласуването на лидерите и членовете на организацията им.
Римският император Константин е въвел тази форма на
църковен ред, когато направил християнството официалната
религия на Римската империя.
Така управлението на Църквата чрез Светия Дух е заменено с
управлението й от държавата, и като държавен служител църквата е
зависима от държавата и от нейното благоволение.
Съвременните църкви по същото подобие са станали зависими
институции, които направиха вярващите членска маса на
организациите им, членове, които са покорни и лоялни на уставите,
реда, и правилника им и така приемат управленческата структура
на църквата им, имаща форма на пирамида, и е под привидната
форма на демократичност, където лидерите и членовете притежават
разбирането, че те имат правото да определят управлението и
структурата на църквата!
ПастОрите и свещениците функционират като “представители”
на хората пред Бог( обаче на Бог това не Му е нужно, нито някъде
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в Новия Завет пише за такъв ред и организация в Христовата
Църква!), и така тяхната власт не идва от Бога, а от хората!
Така Константин е променил църквата и това продължава и до
днес!
Тази структура на църковното управление е проникнала
навсякъде в църквите.
Съвременните църковни институции по много начини
имитират левитския ред за свещеници.
Правейки това, те са пренебрегнали реда и властта на
Новозаветната Църква, която не произлиза от левитското
свещенство, а от чина на Мелхиседек!
Евреи 5:6. както и на друго място казва:
“Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков”
Евреи 6:20. гдето Исус като предтеча влезе за нас, и стана
първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.

И Първосвещеникът и целият чин на Мелхиседек са установени
по Божия наредба и воля, а не чрез съгласието на хората!
В Новозаветната Църква, Христос е Първосвещеникът, завинаги,
според чина на Мелхиседек:
Евреи 6:20. гдето Исус като предтеча влезе за нас, и стана
първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.

Това свещенство измества предишния ред на служение на
Левитите и е станало причина той да остарее:

Христос е единственият представител на
човечеството пред Бога, защото Той е всичко,
което е необходимо!
Евреи 7:24-27
24. но Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не
преминава на другиго.
25. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога
чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.
26. Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свет, невинен,
непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата;
27. Който няма нужда всеки ден, като ония първосвещеници, да
принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людете;
защото стори това веднъж за винаги, като принесе Себе Си.
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На кръста Христос анулира, прекрати Левитското свещенство
според Стария Завет като издигна и възстанови първоначалното
Божие намерение за управлението на човека на земята и
взаимоотношенията Му с човечеството!
Когато Бог създаде човека, Той  упълномощи човечеството да
действа като Негов представител на земята. На Адам му беше дадена
власт от Бога да управлява творението и Бог се изявяваше чрез него.
Адам беше първосвещеникът на завета, чрез който Бог управляваше
творението Си. Като Божий  наместник Адам беше поставен да е
управникът над цялото творение. Адам беше царят на земята - цар и
свещеник.
Първоначалният завет беше този, който създаде реда на
царските свещеници - царе и свещеници!; царе на правда и на мир.
Мелхи – (цар) – седек (правда) е свещенството, което управляваше
първоначалния завет.
На планината Синай, Бог влезе в завет с Израил.
Второзаконие 5:1-4
1. Моисей  повика целия Израил и рече им: Слушай, Израилю,
повеленията и съдбите, които изказвам на всеослушание днес, за да ги
научите и да внимавате да ги вършите.
2. Господ нашият Бог направи завет с нас на Хорив.
3. Тоя завет Господ не направи с бащите ни, но с нас, които всички сме
живи тук днес.
4. Лице с лице говори Господ с вас на планината изсред огъня,

На кръста, обаче, редът на Левитите свърши и редът на
Мелхиседек беше въведен наново. В Христос, всички новородени
вярващи са царе и свещеници от този ред и представляват Бог на
хората в света:
Евреи 8:
6. но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно,
колкото и завета, на който Той  е ходатай, е по-превъзходен, като
узаконен върху по-превъзходни обещания.
8. А напротив, когато порицава израилтяните, казва: “Ето, идат дни,
казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов
завет;
10. Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След
ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги
напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;
13. А като каза “нов завет”, Той  обявява първия за остарял. А онова,
което овехтява и остарява, е близо до изчезване.
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В Новия завет, хората идват при Бог чрез Христос.
На новородените и спасени вярващи Христос е техният
Първосвещеник, а те са Божият народ. Божиите хора са
посланиците Христови на земята.
Властта на Христос в Новозаветната Църква е тази, която е
издигнала “апостолос” - апостоли, посланиците на Бога!
Думата “апостоли” означава „изпратени“ или „посланици“ хора, които носят послание, вест на другите.
Първите апостоли разбираха, че са посланици на Христос,
изпратени с властта да Го представят на земята.
Терминът “апостол” (на гр. апостолос) е синоним на думата
“ангел” (от гр. “ангелос”) И ангелите и апостолите са посланици на
Бога. От тези посланици (ангелос или апостолос) има такива, които
се изкачват и които слизат, което означава, че някои произлизат от
Небето, а някои произлизат от земята.
Иисус говори на Натанаил за ангелите „изкачващи се и
слизащи“.
Йоан 1:51. И рече му: Истина, истина ви казвам, Отсега ще видите
небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над
Човешкия Син.

Яков имаше сън:

Битие 28:12. И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх
стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.

Посланиците, които произлизат от небето са различни от
посланиците, които произлизат от земята.
Посланиците, които произлизат от небето са ангели, вижте:
Даниил 10:4-10
4. И на двадесет и четвъртия ден от първия месец, като бях при брега
на голямата река, която е Тигър,
5. като подигнах очите си видях, и ето един човек облечен в ленени
дрехи, чийто кръст бе опасан с чисто уфазко злато.
6. Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица,
очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха на глед като
лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много народ.
7. Само аз Даниил видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не
видяха видението; но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се
скрият.
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8. И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не
остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в (тление), та
останах безсилен.
9. Чух, обаче, гласа на думите му; и като слушах гласа на думите му аз
паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята.
10. И, ето, ръка се допря до мене, която ме тури разклатен на коленете
ми и на дланите на ръцете ми.

Тези посланици идват от небето, за да донесат слово от Бог на
земята, и след това се връщат при Бог. Това са духовни същества,
които обикновено живеят на Небето, откъдето са изпращани. Тези
ангели никога не са въвлечени в ИЗПЪЛНЕНИЕТО на посланието
(те само го донасят) и затова никога не полагат ръце върху човешки
същества за предаването на изпълнението на посланието, въпреки че
претърпяват съпротива от врага поради посланията, които носят.
Даниил 10:
13. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет
и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми
помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските
царе,
20. Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна
да воювам против княза на Персия; и когато изляза, ето, князът на
Гърция ще дойде.
21. Все пак, обаче, ще ти известя значението на това, което е написано в
едно истинско писание, при все че няма кой да ми помага против тия
князе, освен вашия княз Михаил.

Посланиците, които произлизат от земята са хора. Тези ангелос
също могат да се изкачват и да слизат като бъдат канени в Небето, за
да бъдат свидетели на големи събития и да носят обратно послание.
Откровение 4:
1. След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният
глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и
ще ти покажа това, което трябва да стане подире.

Йоан беше посланикът повикан на Небето, за да види какво
разкриваше Бог. Подобно, Павел говори за себе си, че е бил „занесен
до третото небе“.
2Коринтяни 12:2. Познавам един човек в Христа, който, преди
четиридесет години, в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная,
Бог знае, бе занесен до третото небе.
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Посланието, което тези посланици - “ангелос” или “апостолос”
носят не произлиза от тях! На обикновения народен гръцки език
думата “апостолос” означава „пощальон“. Тези посланици са
Божии хора, представящи Бога на земята. Христос ги подготвяше
внимателно, за да могат да са способни да представят и предадат
посланието и да участват в неговото изпълнение.
Ефесяни 3:
2. понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е
дадена заради вас,
3. че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди
вкратце ви писах,
4. от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в
Христовата тайна),
5. която в други поколения не биде известна на човешкия род, както
сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
8. На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да
благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
9. и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от
векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,

Апостолът и посланието са предназначени да бъдат двата
компонента - донасянето и реализирането на волята на Бога.
На апостолите, следователно, им е дадено и посланието и
реализирането му.
Полагането на ръце е съществена част от властта, което прави
посланието от Небето да бъде предавано ОТ онези, на които е
дадено, НА онези, за които е предназначено, които да се възползват
от него.
Когато Бог освобождава послание от Небето, самото послание е,
което променя земята. Реализирането му чрез полагането на ръце
изгражда, назидава тялото на Христос заедно чрез посланието от
небето.
Ефесяни 2:
19. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на
светиите и членове на Божието семейство;
20. понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и
пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,
21. върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на
Господа;
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22. в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

Реалността на Божието Царство е предназначена да се предава
от един човек на друг и така посланието на Благовестието да се
разпространява и умножава!
Причината, поради която посланиците, човешки или ангелски,
редовно претърпяват съпротива от демоните е понеже демоните
разбират, че самото послание променя неща на земята. Когато
посланието идва, заедно с посланиците, то има ефекта на осветяване
на тъмнината на греховността и заблудата. Скрити неща изведнъж
са разкрити; дълго крита истина се появява и може да бъде видяна
от всеки, който желае истината.
В светлината на това откровение, лукавството на измамника се
вижда ясно и основите на неговия дом на лъжи са трайно увредени.
Хората са освободени да преследват пътя на истината, и само онези,
които виреят в среда на измама копнеят и остават в тъмнината.
Самото послание носи сила и власт и трябва да бъде
управлявано от посланик, подготвен и установен чрез властта на
Христос, Главата и Първосвещеникът.
Свещениците от този ред са Божиите хора, Неговите посланици.
Христос подготвя посланиците преди да ги изпрати. Той  ги
установява със Своята власт сред тези, до които ги изпраща. А
посланието, което носят е послание на силата и властта на
Царството, които сглобяват Божия дом.
Полагането на ръце е необходимо за реда на предаване на
посланието, понеже то представя посланието на Божията благодат
и любов и става чрез Божиите хора, както е било първоначалното
Божие намерение при сътворяването на човечеството.

Учението за полагане на ръце има четири
главни приложения:
1) изцеление, обикновено при физически, душевни болести
и умствени смущения;
2) предаване;
3) потвърждаване на дарби и призвания; и
4) упълномощаване и изпращане.
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Полагането на ръце представя главния начин, по който
помазанието, властта и реда на Божието Царство се разпростират
от човек на човек.
Всяко едно от тези 4 приложения представлява различна част
от този ред, но те са напълно обединени: “полагането на ръце”
разкрива помазанието на някого и разпространява това помазание
към другите; то потвърждава проявленията на Светия Дух чрез
човека!

Изцеление чрез полагане на ръце
Изцелението чрез полагането на ръце е демонстрация на сила с
две цели:
1. Демонстрацията показва, че този който полага ръце върху
някого върши това със силата Божия като посланик изпратен от
Бога!
2. Изцелението чрез полагането на ръце демонстрира
и установява властта на Царството Божие на земята, което
посланикът представя в съответните обстоятелства където е
изпратен.
Тези двойни цели установяват помазанието на посланика, че то
е директно за хората и за разширяване властта на Божието царство,
чрез Божия посланик и всичко е за полза на хората!
Бог винаги е разпространявал Царството Си чрез
посланици!
Той създаде Адам, за да разшири Небесното Царство на земята.
Битие 1:
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;
и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка,
над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
28. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се
размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над
морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество,
което се движи по земята.
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Той  изпрати Иисус Христос да примири човечеството с Бога
и да го върне към първоначалната цел и позиция на владетел като
представител на Бога на земята.
Ефесяни 1:
4. както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем
свети и без недостатък пред Него в любов;
5. като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса
Христа, по благоволението на Своята воля,

И когато Христос се върна в небето, Неговото Тяло, съставено от
Неговите хора, продължи работата на Христос на земята.
Йоан 16:
14. Той  Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви
известява.
15. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема,
ще ви известява.
Деяния 1:
8. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще
бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй  и в цяла Юдея и
Самария, и до края на земята.
Римляни 12:
4. Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части
имат същата служба,
5. така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от
нас, един на друг.

Ранната църква продължаваше тази практика, в която учениците
- помазаните посланици бяха обучавани, упълномощавани и
изпращани да разпространяват Евангелието на Царството. Всеки
един от тези примери показва Божията воля да разпространява
Своето царство на земята чрез посланиците Си!

Първата цел за изцеление чрез полагането на
ръце е, за да се демонстрира помазанието, което има самия

посланик, така че онези, които са свидетели на демонстрацията
да могат със собствените си очи да видят свръхестествената Божия
сила и власт и да приемат посланието.
Поради тази причина най-общата практика дадена в Писанието
за изцеление на физически или душевни болести е чрез полагането
на ръце – въпреки че Господ може да извършва изцеление и без
физически контакт, както четем в Словото:
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Матей 8:
1. А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.
2. И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза:
Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
3. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди
очистен. И на часа му се очисти проказата.
4. И Исус му каза: гледай  да не кажеш това никому; но, за
свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара,
който Моисей е заповядал.
5. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се
молеше, казвайки:
6. Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.
7. Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.
8. Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш

под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще
оздравее.

9. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен
войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той 
дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.
10. Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха
изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова
вяра.
13. Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така
нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.

По време на служението Си, Иисус обикновено демонстрираше
Своята божествена мисия и служение чрез полагането на ръце с цел
изцеление.
Лука 4:40
40. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни
болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки от
тях, изцели ги.
Марко 8:
22. Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят
Му се да се докосне до него.
23. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна
на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
24. И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам
неща като дървета, които ходят.
25. После пак положи ръце на очите му; и той  втренчи очите си,
оздравя, и виждаше всичко ясно.

Подобно и посланието на първите апостоли беше редовно
съпровождано от полагане на ръце за изцеление.
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Деяния 3:
7. И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и
глезените му добиха сила.
8. И той  като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма та
ходеше и скачаше и славеше Бога.

Посланикът простира Божията доброта и милост към
този, който се изцелява, докато силата на Духа установява
правдоподобността на посланика.
Марко 16:
17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще
изгонват; нови езици ще говорят;
18. ...на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
Деяния 2:
22. Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж
засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и
знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие
знаете...

Втората цел за изцелението чрез полагането на
ръце е да се установи превъзходството на Божието Царство над

неговата опозиция - врага, дявола и сатана.
Всеки път когато някой посланик е изпращан в името на Господа,
за да установи властта на Царството, посланикът е изпращан с
пълното очакване за опозиция!
Но Господ екипира и подготвя посланика!
Посланието на Благовестието не е просто думи, но
демонстрацията на сила и властта на Царството, за да
извърши Божията воля!
1Коринтяни 2:
4. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните
думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

Изявяването на помазанието на посланика чрез действието
на изцеление е ЗНАМЕНИЕ чудотворно и видимо за всички
извършено сред тях, пред очите им и това установява властта на
посланика над врага сред хората.
Божиите посланици се изявяват сред хората и се утвърждават
като имащи власт и сила, за да се противопоставят на крепостите
на царството на тъмнината, които се съпротивяват на
разпространението на Божието Царство!
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Има много примери из целия Нов завет за делата на учениците
Христови, посланиците на Благовестието, придружавани от чудеса
и знамения.
Във Великото поръчение към Своите ученици, Иисус Христос
ги увери за знаменията и чудесата, които щяха да свидетелстват за
тяхното послание:
Марко 16:
17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще
изгонват; нови езици ще говорят;
18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да
ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Павел написа:

1Солунци 1:
4. Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че Той ви е избрал;
5. защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но
и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви
се показахме помежду ви заради вас.

Чудесата и знаменията, свръхестественото винаги съпровождаше
учениците, които бяха изпратени и те се случваха заради самите тях,
за да види светът властта и силата им чрез живия Господ.
Чудесата и знаменията се случваха и заради онези, на
които проповядваха Евангелието, за да видят със собствените
си очи Божията любов и сила на живия Господ. По този
начин Благовестието се разпространяваше от човек на човек,
придружавано от полагането на ръце и от чудесата и знаменията,
чрез което се утвърждаваше и потвърждаваше посланието и
посланика със сила и власт.

Царство на сила
Клеветниците и противниците на Иисус спореха, че Неговото
показване на сила трябва да е упълномощено от Сатана, особено
относно изгонването с власт на демоните. Отговаряйки им, Иисус
разкри една от най-великите истини на Божието Царство, казвайки:
Матей 12:28. Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то
Божието царство е дошло върху вас.
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Небесните и земните области функционират според подредбите
на сила и власт, в които Небесното Царство е най-висшия ред.
Царството небесно се разпростира и на земята чрез Христос и
Неговата Църква - състояща се от всички новородени вярващи, като
те всички са посланиците на Царството демонстриращи силата и
властта му.
Божието царство е царство на сила и власт!
Където и да отидат посланиците, на което и място по света,
те имат една основна цел и задача - чрез тях Иисус иска ДА СЕ
УСТАНОВИ ТАМ НА ТОВА МЯСТО ВЛАСТТА И СИЛАТА
НА ЦАРСТВОТО!
На това място всеки посланик - ученик Христов трябва да
действа в сила и власт, за да предизвика промяна като побеждава
врага и неговата опозиция и съпротива срещу Божието царство,
и така в това тъмно място ДА ИЗГРЕЕ СВЕТЛИНАТА НА
ИСТИНАТА И БОЖИЯТА ЛЮБОВ!
Полагането на ръце е най-основната практика, която
потвърждава, че учениците Христови са Божиите посланици,
полагането на ръце дава на хората доказателство за властта и силата,
която те имат и се изявява чрез знаменията и чудесата, които се
случват винаги. Следователно, полагането на ръце е дадено на
учениците Христови за справянето им с врага чрез силата и властта
на Божието царство!

Загубата на това първоначално, основно
Христово учение за “полагането на ръце” е
допринесла директно за настоящото безсилие на
Църквата!

От “лидерите” на “църквите”, които са назначени на платена
служба от религиозната църковна система не се изисква да
демонстрират властта и силата на Божието царство, не се изисква да
показват, че действат с Божието помазание, и тяхното “послание” е
преминало от послание на Царството триумфиращо победоносно
над враговете си, в едно социално-религиозно “послание”, в
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една говорилня на човешки “проповеди” предназначени за лесна
консумация.
Вярващите хора намиращи се в настоящата църковна система са
насърчавани да виждат Бог през своите душевни очи и въз основа на
историческата си и национална култура.
Бог винаги е възнамерявал да представя посланието на Своето
царство- Благовестието-Благата вест чрез истински, Негови
посланици!
Когато изпраща в света Своите посланици да благовестват,
да занесат до всеки един човек Благата вест на Божието царство,
Господ не ги праща да вършат Божието Дело с човешки сили
и средства, НЕ, но Той  ги екипира и ги упълномощава чрез
помазанието от Святия Дух! Това помазание се проявява видимо
чрез начина на живот на ученика Христов-посланикът – показвайки
Божията доброта и Божията любов “агапе”– но също и ЧРЕЗ
ДЕМОНСТРАЦИЯТА НА ВЛАСТ И СИЛА над царството на
тъмнината!
Представянето на Благовестието по този начин според Божията
воля носи драматично различни резултати.
Скоро след деня на Петдесятница, Петър и Йоан изцелиха
един куц човек пред портите на храма, и техните действия станаха
директно предизвикателство за религиозните власти, понеже Петър
и Йоан твърдяха, че са изцерили човека като посланици изпратени
от Христос!
Прочетете Деяния 3-та глава.
Те бързо бяха арестувани и строго бяха предупредени да спрат да
извършват чудотворни знамения и да спрат да призовават властта на
Христос!
Деяния 4:
1. И когато те още говореха на людете, свещениците и началникът на
храмовата стража и садукеите надойдоха върху тях,
2. възмутени за гдето те поучаваха людете и проповядваха, в името на
Исуса, възкресението на мъртвите.
3. И тъй, туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за следния ден,
защото беше вече привечер.
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4. А мнозина от тия, които чуха словото повярваха; и числото на
повярвалите мъже стигна до пет хиляди.
5. И на другия ден се събраха в Ерусалим началниците им,
старейшините и книжниците;
6. и първосвещеникът Анна, и Каиафа, Иоан, Александър и всички,
които бяха от първосвещеническия род.
7. И като поставиха Петра и Иоана насред, питаха ги: С каква сила,
или с кое име, извършихте това?
8. Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: Началници
народни и старейшини,
9. ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен
човек, чрез какво биде той изцелен,
10. да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името
на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог
възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав.
11. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на
ъгъла.
12. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго
име дадено между {Или: Открито на.}* човеците, чрез което трябва да
се спасим.
13. А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече
забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха,
че са били с Исуса.
14. А като видяха изцеления човек стоящ с тях, нямаха какво да
противоречат.
15. Затова, като им заповядаха да излязат вън от синедриона,
съвещаваха се помежду си, казвайки:
16. Какво да сторим на тия човеци, защото на всичките ерусалимски
жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях; и не можем
да го опровергаем.
17. Но за да се не разнася повече между людете, нека ги заплашим, та
да не говорят вече никому в това име.
18. Прочее, те ги повикаха та им заръчаха да не говорят никак нито да
поучават в Исусовото име.
19. А Петър и Иоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да
слушаме вас, а не Бога, разсъдете;
20. защото ние не можем да не говорим това що сме видели и чули.
21. А те, като ги заплашиха изново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да
ги накажат, поради людете, защото всички славеха Бога за станалото.
22. Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление,
беше на повече от четиридесет години.
23. И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите си та известиха всичко
що им рекоха главните свещеници и старейшините.
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24. А те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха:
Владико, Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и
всичко що е в тях,

Понеже те и другите ученици многократно упорстваха и не
се покоряваха на забраните им, бездната между двете страни
се разширяваше и накрая доведе до голямо преследване на
първите вярващи. Вярващите оцеляваха и преуспяваха през това
преследване, понеже носеха Благовестието със силата и властта на
Божието Царство, демонстрирайки победа над врага.
Деяния 8:
1. А Савел одобряваше убиването му. И на същия ден се подигна
голямо гонение против църквата в Ерусалим; и те всички с
изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и
самарийските окръзи.
2. И някои благочестиви човеци погребаха Стефана и ридаха за него
твърде много.
3. А Савел опустошаваше църквата като влизаше във всяка къща и
завличаше мъже и жени та ги предаваше в тъмница.
4. А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха
благовестието.
5. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа.
6. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им
говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които
вършеше.
7. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от
мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха
изцелени,
8. тъй щото настана голяма радост в оня град.

Благовестието е надеждно предавано, когато е подкрепено от
демонстрация на сила и власт.
Един пример за този принцип е когато Иисус изцели един сляп
човек в книгата на Йоан, глава 9-та.
След чудотворното му изцеление от Иисус чрез полагането на
ръцете, религиозните власти задаваха строго въпроси на човека,
който беше сляп по рождение. Те се опитваха да дискредитират,
да злепоставят Иисус теологически, понеже Той  изцели човека в
събота.
Човекът не беше обучен да спори с тях успешно, но сам
разбираше, че Иисус представяше Божествена власт, като
изцеленият даваше неопровержимото доказателство за собственото
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си изцеление. Човекът не можа да бъде разубеден от въпросите
на религиозните власти, въпреки че не можеше да им предложи
отговор според Писанията. Неговата вяра в Иисус беше закотвена в
преживяването му. Отговорите му бяха простички и искрени. Той 
заяви: „Едно нещо знам, бях сляп, а сега виждам!“
Така неговото изцеление по неопровержим и категоричен
начин демонстрира как чрез полагане на ръце се установява
Благовестието с властта и силата на Царството сред територията
на опозицията на врага! Онези, които проповядват Благовестието
на хората в света трябва да придружават посланието на царството с
безупречна демонстрация на власт и сила!
Павел написа:
1Коринтяни 2:
2. защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса
Христа, и то Христа разпнат.
3. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.
4. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните
думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;
5. за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на
Божията

сила.
Посланието на царството е такова, че утвърждава Иисус като
Синът Божий, поставен над всяка власт, господство и над всяко име:
Ефесяни 1:
20. с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го
тури да седне от дясната Си страна на небесата,
21. далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и
всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
22. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над
всичко за църквата,

Бог засвидетелства и утвърди Иисус като избраният
Син, Помазаникът чрез знаменията и чудесата, които Той 
демонстрираше сред хората.
Деяния 2:
22. Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж
засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и
знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие
знаете...
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Бог също Го възкреси от мъртвите, като не остави никакво
съмнение, че Иисус беше помазан от Бог и Му беше дадена цялата
власт на небето и на земята като основата за Царството Му.
Самото Благовестие изискваше демонстрирането на сила и
власт.
1Коринтяни 15:
3. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за
греховете ни според писанията;
4. че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;
5. и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,
16. защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил
възкресен;
17. и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте

още в греховете си.
Бог иска тези, които повярват и поставят живота си под Неговата
власт като Божии синове да бъдат утвърдени във вярата си чрез
лично преживяване и свидетелство за властта и силата на Царството
още от самото начало. Това е котва на вярата им, която ги държи
здраво утвърдени и непоколебими.
При отсъствието на тази котва, съвременните вярващи често
са лесно повлиявани от интелектуални аргументи срещу основите
на вярата и надеждата, тъй  като те нито са виждали нито са
преживявали властта и силата на Христос.
Деяния 14:
3. Но пак те преседяха там доста време и дързостно говореха за
Господа, Който свидетелствуваше за словото на Своята благодат, като
даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.

Липсата на преживяване и демонстрация на божествена
власт и сила от страна на “църковните лидери” е допринесло
директно за слабостта и безсилието на вярващите в днешните
“църкви”. “Евангелието”, с което типичният църковен посетител
бива запознаван е изключително интелектуално “евангелие” –
под формата на разискваща беседа, често превръщана в лични,
човешки изявления, размишления и фолософствания – лишени от
демонстрации на власт и сила!
Една от причините хората да гледат на съвременното “евангелие”
със скептицизъм - съмнение и недоверие е понеже то обикновено се
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представя без демонстрации на чудотворната Божия сила. Божието
божествено присъствие е писано, че ще съпровожда посланието
на Благовестието и ще изявява Божията любов, милост, власт и
сила. Така преживяването задържа вярата закотвена на място.
Отделянето на Евангелието от демонстрирането на чудеса и
знамения с властта в името на Иисус и чрез силата на Светия Дух
променя посланието!
Мнозина от лидерите не са научени на Първоначалното учение
за “Полагане на ръце”, не полагат ръце и не учат другите да полагат
ръце, за да се демонстрира чудотворната сила на Бог, като начин
да се покаже Неговата любов и милост на нуждаещите се хора. В
резултат на това, нищо не удостоверява и не доказва легитимността
на тези, които твърдят, че проповядват Благовестието на Царството
и които претендират за сила и власт от Божия трон!
Учението за полагане на ръце върху другите се е загубило до
голяма степен понеже то признава и доказва, че това Царство е
царство, в което чудотворните демонстрации на сила са стандарта,
който показва превъзхоството му на власт и сила. А на сатана това не
му е изгодно и е допринесъл за отстраняването на това учение през
многото изминали години.
Все пак Иисус и първите апостоли положиха основата на целта
на това основно “учение за полагането на ръце” за изцеление, и това
стана важна и неотменима част от ежедневния живот в ранната
Църква.
Яков 5:
14. Болен ли е някой  от вас? нека повика църковните презвитери, и
нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.
15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го
привдигне и, ако е извършил грехове, ще му се простят.

Полагането на ръце за изцеление е за изявяване на Божията
сила и е водено от милостта и любовта на Бога, и е предназначено да
покаже на хората, че този, чрез когото Духът извършва изцелението
е упълномощен от Бога, че е Божий  посланик, който има власт и
сила над врага, над болестите и бесовете.
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“Предаване” чрез полагане на ръце
Предаването на дарбите на Духа от един човек на друг става чрез
полагането на ръце. Този процес се нарича “предаване”.
Същността и целта на полагането на ръце за “предаване” го
отличава от полагането на ръце с цел изцеление.
Деяния 3:
6. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти
давам; в името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи.
7. И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и
глезените му добиха сила.

Обаче, “предаването” чрез полагането на ръце се практикува от
тези, които вече имат властта и силата дадена им от Христос и могат
да предават на други за прехвърляне и върху тях на делегираната им
сила и власт за специфични цели, които са най-разнообразни, но
винаги са за установяване на ред и упълномощаване на Тялото на
Христос.
Например, обикновено кръщението в Светия Дух става с
полагането на ръце.
Деяния 8:17. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха
Светия Дух.

Обаче, за кръщението в Светия Дух няма специфичен начин
изискван за кръщението в Духа, понеже Самият Иисус кръщава със
Святия Дух по начин според волята Си!
Деяния 2:
2. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и
изпълни цялата къща, гдето седяха.
3. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по
един на всеки от тях.
4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят
чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Деяния 10:
44. Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на
всички, които слушаха словото.

Сред различните начини, по които човек може да бъде кръстен
в Духа, полагането на ръце предава кръщението от човек на човек,
разширявайки Божието Царство чрез неговите посланици.
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Предаването е едно от действията позволени от Святия
Дух за утвърждаване на дарбите в светиите и за разпределяне
проявленията на Бога според както дава за обща полза.
Римляни 1:
11. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за
вашето утвърждаване,
1Коринтяни 12:
4. Дарбите са различни; но Духът е същият.
5. Службите са различни; но Господ е същият.
6. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във
всичките човеци.
7. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

Човекът, който полага ръце на другите представя Господа. Той 
вече е утвърден с власт за това и когато отива изпратен при хората
той трябва да бъде представен, удостоверен пред тях като имащ тази
власт и това става с полагането на ръце.
Както говорихме за специфичните случаи на изцеление,
полагането на ръце потвърждава посланика пред хората и показва
властта му да действа като изпратен при тях да представя Господа.
Когато някой  е изпратен да предаде аспекти от Святия
Дух, този върху когото се полагат ръцете може да разчита на
правдоподобността на посланика.
Изискването е че полагането на ръце трябва да бъде по взаимно
съгласие между служителя на благодатта и получателя!
Дарбите, които се предават могат да се състоят от онези неща,
които Духът е установил в човека след кръщението му в Святия Дух.
Предаванията могат да включват дарби на помагания в
зависимост от призванието на човека, дарби на управления и др.
Свръхестествените дарби са необходими, за да функционира
Тялото на Христос правилно и ефективно.
Всеки е надарен по рождение с определени духовни дарби, които
се активират когато човека е кръстен с Духа.
Павел претендира за дар, който му е даден по рождение, и този
дар е бил потвърден след срещата му с Исус по пътя за Дамаск, от
Самия Исус.
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Галатяни 1:
15. А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил
и призовал чрез Своята благодат,
16. благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между
езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв,
Деяния 9:
15. А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява
Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;

Други дарби, проявления на Светия Дух в тялото Христово се
дават когато са нужни:
1Коринтяни 12:
8. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да
говори със знание, чрез същия Дух;
9. на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез
единия дух;
10. на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да
разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да
тълкува езици.
29. Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли
са? всички вършат ли велики дела?
30. Всички имат ли изцелителни дарби? всички говорят ли езици?
всички тълкуват ли?
31. Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един
превъзходен път.

Дарбите, които са необходими, но не са вродени могат да бъдат
дадени чрез управлението и предаването.
Римляни 1:
11. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за
вашето утвърждаване,

Същността на “предаването” чрез полагането на ръце е
подпомагано и е улеснявано чрез реда в Божия дом, в тялото
Христово. Писмата на Павел до римляните и до коринтяните, като
духовен настойник на тези вярващи, показват как предаването е част
от този ред.
В Коринт е имало и други, като Аполос и Петър, които са
служили на тялото Христово, но Павел е имал духовна отговорност
към вярващите там. Част от неговата отговорност е била да се увери,
че те са правилно екипирани да функционират както индивидуално
така и заедно като едно цяло и неделимо тяло. Имайки предвид
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тяхното състояние, той силно съзнавал тяхната нужда от по-голяма
мъдрост и по-голяма чувствителност към Духа на пророчество.
1Коринтяни 14:
1. Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за
дарбата да пророкувате.
2. Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а
на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.
3. А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание
и за утеха.
4. Който говори на непознат език, назидава себе си; а който
пророкува, назидава църквата.
12. Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се
преумножат те у вас за назидание на църквата.
13. Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да
тълкува.

Подобно, Павел напълно е усещал трудността на вярващите и в
Рим, и е копнеел да ги посети, за да им предаде духовни дарби:
Римляни 1:
11. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за
вашето утвърждаване,
12. то ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра,
която е и ваша и моя,

Или Павел каза - Копнея да ви видя, за да мога да ви ПРЕДАМ
някои духовни дарби, които да ви направят по-силни – за да можем
и вие и аз да бъдем взаимно насърчени в нашата обща вяра
Като духовен настойник наблюдаващ част от своето духовно
семейство, Павел знаел какви дарби са необходими за ефективното
функциониране на тази част от семейството му.
Една от активните отговорности на духовния настойник е
да наблюдава отблизо духовното състояние на тези, които са
под неговата грижа. Където има дефицити, липса или недостиг,
това може да бъде поправено чрез предаването на дарби чрез
полагането на ръце, това е част от функцията му в служението му грижата за тялото Христово, за сестрите и братята, за светиите.
В тялото Христово полагането на ръце за предаване на дарби
е установена като основна практика и тя трябва да бъде широко
практикувана в тялото на Христос!
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Това практикуване трябва да става от утвърдени, имащи
дадените дарби, а този, който приема дарбата трябва да желае и да е
съгласен да я получи.
И всичко трябва да става с ред.
1Коринтяни 14:40. Обаче, всичко нека става с приличие и ред.

“Потвърждение” чрез полагане на ръце
Потвърждаването на дарбите и призванието на човека
традиционно се прави чрез полагането на ръце.
1 Тимотей 4:
14. Не занемарявай  в тебе дарбата, която ти беше дадена чрез
пророчество с полагане на ръце на презвитерите.
2 Тимотей 1:6. Поради която причина ти напомням да разпалваш
дарбата от Бога, която е в тебе чрез полагането на ръцете ми.

Определени дарби на Духа живеят в човека „от утробата на
майка му“, а призванието на човека безвъзвратно се определя от Бог!
Галатяни 1:
11. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене
благовестие не е човешко;
12. понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек,
но чрез откровение от Исуса Христа.
15. А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил
и призовал чрез Своята благодат,
16. благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между
езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв,
17. нито възлязох в Ерусалим при ония, които бяха апостоли преди
мене, но заминах за Арабия, и пак се върнах в Дамаск.

Потвърждаването на дарбите на човека, обаче, идва след време,
когато той  вече е упражнявал и служил в своите дарби до такава
степен, че другите могат да засвидетелстват за неговата готовност да
разширява повече служението си в тях.
Когато вярващите достигнат зрялост, потвърждаването на тази
зрялост и на дарбите, които подкрепят и придружават тяхната
духовна работа се извършва чрез полагането на ръце.
Ученикът Христов Тимотей  ни дава пример за този процес в
Новозаветната Църква.
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Тимотей  беше призован, заедно с Павел, да носи словото на
Господа сред езичниците. Специалното проявление на Светият Дух
в него беше служението му на апостол.
1Солунци 1:1. Павел, Сила и Тимотей  до солунската църква в Бога
Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.
1Солунци 2:6. нито сме търсили слава от човеци, било от вас или
от други, ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови
апостоли,
Деяния 16:
1. После пристигна и в Дервия и Листра; и, ето, там имаше един
ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а чийто баща
беше грък.
2. Тоя ученик имаше характер одобрен от братята в Листра и Икония.
3. Него Павел пожела да води със себе си..

Ето, ученикът Тимотей беше изявил характера си, беше одобрен
от братята и него Павел пожела да води със себе си.
1 Тимотей 4:
14. Не занемарявай  в теб дарбата която беше дадена на тебе чрез
пророчество с полагане на ръце на презвитерите.

Ето виждаме, че дарбата на Тимотей  беше дадена чрез
пророчество с полагане на ръце на старшите в църквата.
Днес, “потвърждаването” с полагане на ръце, станало
популярно като “ръкополагане” е понижено и духовно обезличено
до една човешка церемония за встъпването на човек в членство в
религиозни групи!
Библейското “потвърждаване”, обаче, е действие, което
разпознава настъпилата реална, духовна промяна в някого
преминал от езическата култура, от светската грешна природа и
живот, преминал в новорождение като Божий син.
Библейското “потвърждаване” също установява онези,
които са израстнали в служението си на ученици Христови и
функциониращи в своите дарби и призвания, узряли достатъчно, за
да им се гласува доверие и да могат да функционират в по-широка
сфера отколкото преди да бъдат потвърдени.
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“Упълномощаване и изпращане” чрез полагане
на ръце
В Новия завет, модела чрез който човек беше изпращан в
служение започва с това ученикът да е утвърден в специфичен дар и
призвание и е последван от период на работа на определено място.
След това, Святия Дух, чрез пророческо изговаряне, установява
готовността на човека, упълномощавайки го да бъде изпратен в
по-широка сфера на влияние на своето призвание. Изпращането
на даден светия става под водителството на Светия Дух, а братята в
Църквата декларират за този брат, че има зрялост, доказан живот на
Христов ученик, дела, вяра, вярност, любов, смирение, декларират
за дарбите му, за призванието му и така полагат ръце върху него и
го изпращат от това място там, където е Божията воля за него в
по-широко служение.
Пътуванията на Павел и Тимотей  демонстрират този
специфичен модел.
Прочетете Д.А.13 глава
Павел вече притежаваше дара на апостолството и
функционираше в него в продължение на една цяла година в град
Антиохия.
Деяния 11:
25. Тогава той отиде в Тарс да търси Савла;
26. и като го намери, доведе го в Антиохия, та, като се събираха в
църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в
Антиохия учениците се нарекоха християни.

Неговото работене, служене в Делото на Благовестието
заедно с неговите съработници не оставяше никакво съмнение за
призванието им. Святият Дух подреждаше пътят на движението им
чрез чрез пророческо слово:
Докато се покланяха на Господа и постеха, Святия Дух каза:
„Отделете ми Варнава и Савел за работата, за която съм ги
призовал“.
Така че след като постиха и се молиха, те положиха ръцете си
на тях и ги изпратиха. Двамата, изпратени по пътя си от Святия Дух,
слязоха в Селевкия и отплуваха от там за Кипър
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Деяния 13:
1. А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава,
Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше
възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел.
2. И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете
ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал.
3. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги
изпратиха.
4. И така те, изпратени от Светия Дух, слязоха в Селевкия, и оттам
отплуваха за Кипър.

Групата старейшини, водени от Светия Дух, в съгласие публично
положиха ръцете си на Павел и Варнава и ги изпратиха на
работата, за която Святия Дух ги беше призовал. В това изпращане,
те бяха придружени от Святия Дух, тъй  като това беше Неговото
подредено директно управление!
Нито Павел нито Тимотей  не изпратиха сами себе си в своето
призвание и служения. Мощно Светият Дух ръководеше Църквата
Христова, чиято Глава е Сам Иисус Христос.
Този процес на Божието управление ярко контрастира на
начина, по който хората днес встъпват в служение.
В Новозаветната Църква, тези, които бяха поставени от Господа
служители свидетелстваха за истинността на пророческото слово
и се присъединяваха в съгласие с волята Божия към процеса на
упълномощаване на светиите в служението им. Изпращаните
биваха упълномощавани да работят или в нови места или им беше
давано по-широко увеличаване на служението им в съответствие с
тяхното призвание.
В повечето от църквите в историята до днес, обаче, не се
спазват Библейските методи на управление от Светия Дух, но
който е “член”, може да се запише в училища, курсове, семинарии,
теологични факултети и т.н. за формално обучение в доктрините
уникални за тази деноминация.
Който има желание за служение може да започне процеса
за влизане в служение. И ако бъде одобрен от ръководството
на деноминацията започва процес, който обикновено включва
първо посещение на някаква форма на обучение на библейско
училище, последвано от чиракуване под лидерството на пастора на
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събранието в тази деноминация. След като завършва определения
курс на обучение, човекът е назначен на работа в организацията, и
кариерата му се подрежда според моделите, които са установени за
тази деноминация!
Алтернативно, човек може да преследва мисионерска работа
в някое чуждо място, обикновено определяно от способността
на човека да осигурява сам собствената си финансова издръжка
и завършването на обучението си за служение. Тези модели не
разпознават, не насърчават, не назидават, не подкрепят дарбите или
призванията на човека, поради което не дават плодове!

Полагането на ръце за упълномощаване и
изпращане е Библейски модел, който изтъква реда
в Божия Дом.
В този модел, онези, които са одобрени са известни със
своя благочестив характер и своята изпитана работа и тогава са
упълномощавани и изпращани в своите призвания.
Онези, които ги упълномощават и изпращат са духовните
настойници, като самите те са известни със своя благочестив
характер и изпитана работа на служение в Божия Дом под
водителството на Светия Дух, в съгласие с Божията воля!
Като ангажирани, отговорни и загрижени настойници, те
могат да разпознават дарбите и призванията на онези, които са под
тяхната грижа, и да отглеждат тези дарби до зрялост! Това е един
процес на Божията мъдрост, който е индивидуален за всеки светия
и е под водителството на Светия Дух. Тези, които са под такава
грижа последователно ще вървят и напредват в растеж и зрялост.
Тяхното упълномощаване ще става като нещо естествено. Винаги
когато някой  е готов да функционира сред вярващите в своето
призвание и дарби, такъв човек е упълномощаван и изпращан
чрез полагането на ръце.
Първоначалното учение за полагане на ръце е било и
продължава да е широко пренебрегвано в настоящите църковни
управления! В резултат, вярващите са нечувствителни за същността
и централната роля на тази доктрина в разпространението на
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Евангелието на Царството чрез утвърдени, Библейски посланици
носещи Здравото Учение Христово..
Те не знаят, не разбират различните цели за полагането на ръце,
не знаят дълбоката Библейска същност на това учение Христово.
Полагането на ръце е определяща доктрина за разпростиране
на Божието Царство на земята чрез светиите, тялото Христово, и
изразява властта и силата на царството Божие.
амин
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УЧЕНИЕТО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА
МЪРТВИТЕ
Смъртта и възкресението са необходими за живот в Христос.
Следващото Първоначално учение е за “Възкресение на
мъртвите” и възстановява човека като ново създание, ново творение,
новороден, син Божий.
“Новото създание” измества старото, грешно естество, “стария
човек” и Божият син е възстановен да живее и владее на земята така,
както някога Адам е живял преди да падне в греха.
Бог е наредил възкресението на Христос да стане като основа за
събирането на всички в едно, всички които Той  приема за синове
да бъдат в Христос една завършена духовна реална целокупност.
Тази реална съвкупност от Божии синове обединени в Христа
е наречена Тялото на Христос. Това тяло е мястото, в което са
синовете Божии заедно със съответните дарби, което означава
проявленията на Светия Дух чрез синовете и призванието им. В
това тяло те имат всичко необходимо за поддържане на живота им
в Христос, позицията им в Божието семейство, и в крайна сметка
пълното възстановяване на първоначалното Божие намерение при
създаването на човечеството.
Така всичко това става възможно заради “възкресението на
мъртвите”.
Бог сътвори човека по Свой образ и подобие.
Бог каза на човека в Едемската градина:

Битие 2:17. но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от
него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

Но човекът яде, падна в греха и връзката му с Бога се прекъсна,
той  не умря физически, но умря духовно, защото духът му вече
не беше свързан с Бога и затова човекът стана мъртъв духовно.
Така цялото човечество стана от мъртви диховно човеци, които
Бог искаше да възкреси, възстанови, оживотвори. И това беше
171

Началното учение Христово

възможно само чрез възкресението им - възкресение на духовно
мъртвите.
Нека да погледнем как Бог е вложил в природата принципа на
възкресението.
В творението Си Бог е заложил този основен принцип на
възкресението, който е една от основите на творението. Това е
съществено важно и необходимо за продължаване на живота на
земята. Бог изговори този принцип в творението, казвайки: „Нека
земята да ражда трева, тревата да дава семе, а плодоносното дърво да
ражда плод според вида си, чието семе да е в него, на земята: и стана
така“.
Битие 1:11. И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева
семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си,
чието семе да е в него на земята; и стана така.

Създавайки растения и дървета, чието семе е в тях, Бог започна
един постоянен цикъл на смърт, възкресение и живот. Божият Дух
толкова е втъкал този принцип в творението, че човечеството не го
забелязва, и го приема за естествена даденост.
Огледайте се наоколо и вижте!
Иисус обобщава явлението на възкресението в природата като
казва: „Ако житното зрънце не падне на земята и не умре, то си
остава само едно семенце. Но ако умре, произвежда много семена“.
Йоан 12:24. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в
земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод.

Обаче, този стих също така предвещава смъртта на Иисус и
последиците от собственото Му възкресение, и разкрива духовната
същност, че Иисус Христос е възкресението и живота!
Йоан 11:25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва
в Мене, ако и да умре, ще живее;

Бог създаде земята, за да настани на нея видимите, физически
неща, които са преобрази, притчи, алегории, иносказания на
превъзходните небесни неща.
И казва Словото:
Римляни 1:20. Понеже от създанието на света това, което е
невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда
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ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без
извинение.

Бог често избира да обяснява велики небесни истини чрез
сравнения с неща от видимия земен растителен и животински свят.
Ето, напр. как синът прилича на баща си, растенията и животните
се възпроизвеждат според вида си. Тези физически, видими
изобразявания действат като скрити образи и сенки, преобрази,
които отразяват небесния ред.
Така пред нас е разкрита духовната същност и реалност на
възкресението на мъртвите и това е точно толкова важно за
новия живот в Духа, колкото семената падащи в земята, умират и
възкръсват като нови растения, което е нужно за продължаването на
живота на земята.
Първоначалното Христово учение, възкресение на мъртвите
има два важни принципа за живота и зрялостта на вярващите:
Единият е, че възкресението на мъртвите свързва човека с Бога
като техния източник на живот - произход, сътворение от Бога и цел
за живота им поставена от Бога;
Другият е, че разбирането на духовния принцип на
възкресението помага на човека да се свърже наново с Божия Дух
чрез процеса на новорождението като Божий син.
Йоан 3:
6. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
7. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.

Принципът на възкресението
Във всяко семе се съдържа способността да се размножава
точно според своя произход. Обикновено, семето съдържа
външна защитна обвивка и вътрешна сърцевина, която съдържа
живота, който трябва да се освободи. Когато семето е погребано в
земята, условията на неговата околна среда, като влага и топлина,
причиняват разчупване на външната обвивка и активират живота в
него.
Възкресението е това: Процесът, при който животът от семето
излиза като ново растение през външната обвивка и се издига към
повърхността, за да започне своя
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цикъл на растеж над мястото, където семенцето е било
погребано. И така новото растение е точно такова, каквото е било
това, от което е призлязло семенцето, дало живота на новото.
Невъзможно е да се пренебрегне реалното съществуване на този
принцип в естествения свят. Така още от началото на сътворението
непрекъснато растенията се възпроизвеждат и никога не е спирало
осигуряването на храната за животните и човека. Все пак, мнозина
постоянно отричат възможността живот да идва от “смъртта”.
Бог е използвал произвеждането на храната, която е основна
за оцеляването на човека, за да ни покаже този принцип на
възкресението!
Бог е създал едно постоянно снабдяване с храна, когато е
поставил пребиваването на човека на земята и така се изпълнява
Неговата цел. От този замисъл, човек може да заключи, че Бог е
планирал, че много поколения ще дойдат от Адам. По този начин,
тяхното съществуване на земята не е просто с цел да се запълни
пространството на земята или да се бележи времето до края на века,
а заради изпълнението на Божия план от едно поколение на друго.
Така че, Бог каза:
Битие 8:22 Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина,
лято и зима, ден и нощ няма да престанат.

И така, явлението на възкресението в природата е свързано с
Божията цел - Иисус да дойде на земята и човечеството да стане като
Божии синове.
Йоан 11:
25 Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене,
ако и да умре, ще живее;
26 и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш
ли това?

Бог винаги е възнамерявал в Христос възкресението и живота да
бъдат неделима част за живота на вярващия.
Семето на Духа
Животът, личността на всички човешки същества е техният
дух, намиращ се и обвит във външно покривало от пръст, и всеки
човешки дух е като семе произлизащ от личността на Бог!
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Бог оформи тялото на Адам от пръст и постави дух в него,
който произлизаше от самата личност на Бог. Умът на човешкия
дух възприема всичко духовно, от небесна гледна точка. Небесните,
духовните неща са невидими за физическите очи на човека.
Бог също така даде на Адам и душа, така че човечеството да
може да пресъздава небесните реалности на земята - във времето и
пространството.
Чрез душата човек е свързан със заобикалящата го видима
материалност на земята.
Хората, следователно, имат възможността да представят
невидимия Бог във видимата област, на земята, също както и семето
повтаря източника на своя произход.
В личността и по предназначение, „Адам беше Божия син“.
Лука 3:38. Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам,
Божий.

Предназначението на Адам като семето на Божия Дух беше да
показва Божията природа!
Нека да повторим - Адам трябваше на земята да показва
Божията природа, да изявява Бога!
Начинът на това показване, изявяване беше неговото
представяне като Божия син. Той  можеше да показва както
природата така и характера на Бог, неговия Баща, във владеенето на
земята, върху която Бог постави Адам за управител.
Като същество произлязло от личността на Бог, Адам трябваше
да направи невидимия небесен Бог видим на земята, като лично Го
представяше.
Включвайки тяло, душа и дух, естествения ред на природата
на Адам беше такава, че неговия дух превъзхождаше и управляваше
душата му, а Адам беше в контакт с творението чрез тялото си.
Непокорството му, съгрешаването му, греха му, обаче, го отдели от
Бога и промени този Божествен ред, когато душата му се издигна
като доминиращата част на неговото същество, управляваща и
контролираща мислите му, желанията и действията му.
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Когато очите на душата на човека след съгрешаването му се
отвориха, виждането на човека за самия него, за целта на живота
му и позицията му в творението претърпя пълна промяна. Той 
премина от позицията си като син на Бога в това да стане отделен
от Бога, без баща, сам, като сирак, и в тази трансформация загуби
виждането за себе си като дух, какъвто е Баща му, и се видя като
плът, земен, плътски...
Когато „очите“ на душата на хората се отвориха, земната
„мъдрост“ измести небесната гледна точка на ума на човешки дух.
Веднага Адам започна да се вижда само като плът, вместо като дух
облечен в плът, и повярва, че външната му, земна, от пръст обвивка е
истинската му същност.
Това промени виждането му за реалността, промени така също
и неговата цел, за която беше поставен в света. Преди съгрешаването
му, целта на Адам се определяше от истината, че той  беше дух
предназначен да наподобява Божията природа и характер, правейки
Бог видим във владението на земята. След грехопадението му, обаче,
дойде вярата в него, че той  просто е плът и това промени всичко.
Неотложната и главна цел в живота му станаха борбата за оцеляване
и снабдяването на житейските му нужди.
Адам живя близо 1 000 години и след падението му неговите
виждания и цел станаха основата на човешката култура на земята.
Тази култура е земна, плътска, насочена към борбата за оцеляване
на човека и за снабдяване на житейските му нужди и тази култура
продължи без промяна до идването на Христос.
Иисус Христос дойде, за да възстанови първоначалния Божий 
ред, Божиите приоритети и цел.
Иисус възстанови знанието, че Бог е поставил Сина Си на земята
за полза на цялото човечество!
Това знание беше загубено в хилядолетията последвали
падението на Адам. То беше заменено от образи и сенки на
истината, докато Иисус Христос не беше разкрит като Божият Син.
Бог влезе в завет със Себе Си, Бащата и Синът като страните
на завета – „тъй  като нямаше никой  по-велик от Него, в когото да
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се закълне, Той  се закле в Себе Си“. Ролята на Сина беше да вземе
човешка форма и да дойде на земята, за да бъде жертвеното Агне!
Неговата смърт и възкресение даде възможност на всичките
хора да станат Божиите синове!
Ролята на Бащата в завета беше да приеме жертвата на Сина
като достатъчна за изкуплението на всичките грехове на цялото
човечество!
Иисус представи Бог на земята и така стана алтернативата,
истинската възможност да възстанови първоначалната Божия цел,
от която се отклони Адам и човечеството поради греха.
Бог постави Синът за посредникът на този завет и чрез
изпълнението на Божия план на спасението се неутрализираха
последиците от действията на Адам, и се анулираха всички
действия на Сатана, които са предназначени да държат хората
настрана от Божията цел - човеците да са като синове и наследници
на Бога!
Чрез Иисус Христос се отвори наново пътя на човека към Бога,
и човекът отново може да види Бог като свой  Баща, а себе си като
наместник, пълномощен представител на Небесното Царство на
земята.
В Христос Иисус, човечеството можа да бъде възстановено до
това както беше първоначалното намерение на Бога при създаването
на човека.
Телесното възкресение на Христос е краеъгълният камък за
вярата на онези, които уповават на Бог!
1Коринтяни 15:
12. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват
някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?
13. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил
възкресен;
14. и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед,
празна е и вашата вяра.
15. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото
свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е
възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;
16. защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил
възкресен;
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17. и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още
в греховете си.
18. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

Духовното значение на възкресението е много по-голямо от
значението на природния принцип на умиране на семенцето
и възкръсването му в нов живот, което е възпроизвеждане на
творението, чрез което става снабдяването с ежедневната храна,
която поддържа живота на земята.
Възкресението на мъртвите е точният начин, чрез който
човечеството е примирено с Бога!
Всеки човешки дух произлиза от Бог и е даден като дар от Бога!
Цялото тяло Христово е съвкупността от всички спасени и
новородени вярващи, светии, църквата, което тяло е сборно и е
всъщност съвкупността от всички човешки новородени духове и
така цялото тяло Христово е съставено от отделни единици и има
предопределение да представя Божията същност.
Пълното показване на Божията природа не е възможно в
една отделна личност. Бог е възнамерил цялото тяло Христово в
единство да изявява Неговата природа и характер.
1Коринтяни 12:
11. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки
по особено, както му е угодно.
12. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части
на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.

Тук Господ прави сравнение с тялото на човека. А тялото
Христово е духовното тяло, църквата, всички светии.
В Иисус Христос са приети и са събрани с духа си всички светии,
спасени, новородени вярващи, примирени с Бога, обединени в
едно духовно тяло, Христовото тяло. По този начин всеки, който е
примирен с Бога се зачита като Божий син и така е заедно всички са
в Христос обединени в едно - Главата и тялото Христово!
Ефесяни 5:23. защото мъжът е глава на жената, както и Христос е
глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
Римляни 12:5. така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме
части, всеки от нас, един на друг.
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1Коринтяни 12:
12. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части
на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.
13. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или
свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и
всички от един Дух се напоихме.
27. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.

По време на краткия Му живот, човешкият Син Иисус остана
свързан с Бог като покорният Син. Духът в Него напълно се
покоряваше на всяка воля и водителство от Бог, дори на волята
Божия, която Го доведе до смъртта Му на кръста. Неговия
съвършено покорен живот беше моделът, по който всички,
спасени и новородени, в Неговото тяло щяха да се съобразят с
Него т.е. да придобият Неговия образ. Неговият живот на земята е
доказателство, че Той беше носителят на Духа.
Деяния 2:22. Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина,
мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и
знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие
знаете

Обаче, докато беше жив в плътта, Духът в Него не остана
прикрит, но се изявяваше чрез чудесата и знаменията, които
вършеше. При Неговата смърт Бог Го възкреси от мъртвите,
освобождавайки Го от агонията на смъртта, понеже не беше
възможно тя да Го държи. ... Бог възкреси Този Иисус за живот,
и ние всички сме свидетели на факта. ... Бог направи Този Исус,
когото вие разпънахте, и Господ и Христос“.
Деяния 2:
24. Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не
беше възможно да бъде държан Той от нея.
32. Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
36. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса,
Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.

Никой  не можеше да бъде свързан с Иисус в Неговото земно
тяло; Неговото възкресение премахна ограниченията на човешката
Му плът. Той  живя и умря като човек и бе в плът подобна на
греховната плът, но беше възкресен в духовно тяло.
1Коринтяни 15:
42. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление,
възкръсва в нетление;
179

Началното учение Христово

43. сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в
сила;
44. сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено
тяло, то има и духовно тяло.

Понеже по-малкото беше включено в по-голямото, когато Той 
беше възкресен като духовен, никаква част от Него не остана в гроба!
Възкресението на Христос е в центъра за живота в Духа,
както храната произвеждана чрез естественото “възкресение”
на умиращото в земята семенце, даващо нов изобилен живот е
необходима за естествения живот на земята.
1Коринтяни 15:
17. и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още
в греховете си.
18. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.
19. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките
човеци ние сме най-много за съжаление.

Обаче, Павел смело провъзгласява възкресението и живота,
който е в Христос:
1Коринтяни 15:
20. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.
21. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде
възкресението на мъртвите.
22. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще
оживеят.
23. Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при
пришествието на Христа, тия, които са Негови.

Възкресението на Господ Иисус Христос освободи живота
в Него, Духът Христов, с цел да бъдат примирени човеците,
човешките духове с Бога, вече като Божии синове събрани в едно
цяло - тялото Христово.
В това тяло идентичността на хората като Божии синове е
възстановена!
Иисус каза:
Йоан 11:
25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене,
ако и да умре, ще живее;
26. и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш
ли това?
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Само чрез Христос човечеството е примирено с Бог, като
Негови синове!
Ефесяни 2:
18. защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца
чрез един Дух.
19. Затова вие не сте вече странници и чужденци, но сте съграждани
на светиите и от домочадието на Бога;
20. като сте съградени върху основата на апостолите и пророците,
като е краеъгълен камък сам Исус Христос,
21. в когото цялото здание нараства сглобявано за храм свет в Господа;
22. в когото и вие сте вграждани за обиталище на Бога чрез Духа.

Без включване в Тялото Христово никой няма достъп до
Бог и няма основа, върху която човек може да се отнесе към
Бог като Баща.
Римляни 8:
15. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но
приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!
16. Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии
чада.
17. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и
сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме
заедно с Него.

В Христос, човекът, който е новороден от Духа е свързан в
тялото като част от тялото на Христос. Той наследява славата, която
Бог даде на Иисус. Това е славата да имаме правото и да можем да
наречем Бог наш „Баща“, и този, който наследява тази слава да е
Божий син.
Чрез тази слава Иисус е с Отец като Божият Син. Той се покори
на Отец и показа първоначалното намерение на Бог да има Син. Бог
като Баща показа пълния обхват на Своята любов към човечеството
чрез делата и действията, които извърши и чрез личността на Своя
покорен Син. Синът избра да не прави нищо от Себе Си, но само
това, което правеше Отец.
Покорството на Иисус беше в това да отстъпи цялата Си
личност в подчинение напълно на заповедите на Своя Отец, което
Той  извърши до край. Неговото лично снабдяване в живота Му и
Неговата защита бяха уредени от Отца Му поради любовта на Отец
към Сина.
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Всяка дума или мисъл, или дело, които Иисус изразяваше
и вършеше идваха от Неговия Отец, с което Отец чрез Сина
изявяваше на света Своята природа в този момент. Така думите
и делата на Иисус разкриваха природата на Отец, а също така
разкриваха и Иисус като Синът Божий.
Преди да бъде познат като Божият Син, Христос беше познат
тържествено като Божието Слово:
Йоан 1:1-5
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2. То в начало беше у Бога.
3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това,
което е станало.
4. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
5. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

При Своето идване на земята, Синът остави настрана силата и
властта свързани с Неговата слава като Божието Слово и се научи на
покорството на Син. В края на Своята земна задача, той взе, отново,
славата на Словото.
Йоан 17: 5. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която
имах у Тебе преди създанието на света.

Славата на Словото е различна от славата, която Той имаше на
земята, която беше славата да нарече Бог „Татко“. При завършването
на Своята съдба, Иисус се върна при Отец, за да Си вземе обратно
славата, която имаше като Словото.
Обаче, Той  остави славата, която Му беше дадена докато беше
на земята, като изпрати Духа на Осиновение обратно на земята при
Своето връщане на небето при Отец. Това е явно от начина, по който
Той описа проявлението на Бог, което щеше да Го замени на земята.
Относно идването на Святия Дух Христос Иисус каза:
Йоан 16:
13. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка
истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще
говори, и ще ви извести за идните неща.
14. Той  Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви
известява.
15. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема,
ще ви известява.
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Божият Син, упълномощи Тялото Христово, за да продължава
делото, което беше започнато от Него. Божията работа, която беше
изявена чрез Иисус може да достигне пълното си изразяване чрез
Тялото Христово, понеже на Тялото на Христос му е дадена същата
слава, която Бог даде на Иисус! Това е основата на наследството на
всички онези събрани в Тялото на Христос, понеже който е свързан
с Христос е наследил правото да нарече Бог свой  „Отец“. Затова
никой  не може да дойде при Отец без да бъде свързан в духовното
Тяло Христово.
Йоан 14:
6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой  не
дохожда при Отца, освен чрез Мене.
7. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го
познавате и сте Го видели.

И казва Словото:

Колосяни 1:12. като благодарите на Отца, Който ни удостои да
участвуваме в наследството на светиите в светлината;

За да достигне до тази слава човек трябва да бъде новороден!
Първото раждане е физическото раждане на човека, когато
човек се роди, той  е плътски, ражда се с грешно естество, има дух,
който е от Бога, но поради греха връзката с Бога е нарушена и духът
му е мъртъв и не е свързан с Божия Дух.
Раждането му “отгоре” е когато човекът повярва и тогава духът
му, чрез Светия Дух, се оживотворява и става по-превъзходен от
плътта, това е поради новорождението му.
Това се случва когато човек повярва, когато се покае, когато
се кръсти във вода и получи кръщение и в Светия Дух, и тогава
Светият Дух започва да живее вътре в човека, който е вече спасен и
новороден, тъй като става умиране на старото му грешно естество и
става възкресение като “ново творение” в Христа Иисуса. Относно
тези две раждания Исус каза:
Йоан 3:
6. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
7. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.
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Иисус каза:

Йоан 3:
3. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди
някой отгоре {Или: Изново.}*, не може да види Божието царство.
5. Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от
вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Процесът на това ново раждане е когато човешкият дух бъде
оживотворен след като бъде освободен от контрола на плътта,
упражняван върху него, и това освобождаване става чрез процеса
на смърт и възкресение - смърт на старото грешно плътско
естество на човека и възкресение на духа му чрез Светият Дух,
Който при кръщението в Светия Дух, започва да живее вътре в
човека. Това е смърт и възкресение при НОВОРОЖДЕНИЕТО на
човека.
И така само след новорождение и само чрез Светият
Дух, Който живее вътре в новородения човек може да стане
възкресението на човека при второто идване на Иисус! Това е
възкресението на починалите които са в Христа.
Римляни 8:11. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил
Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от
мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който
обитава във вас.

Първоначалното учение за възкресението на мъртвите
е предназначено да запознае вярващия с промяната, която
настъпва при новорождението. След началото на духовното му
новорождение, човекът започва етап на духовен растеж до зрял син
на Бог, което води към зряло и точно представяне на Христос!
Павел говори за собствения си растеж във връзка с това като
пише:
1Коринтяни 13:11. Когато бях дете, като дете говорех, като дете
чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм
детинското.
1Коринтяни 3:
1. И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на
плътски, като на младенци в Христа.
2. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да го
приемете, а и сега още не можете.
3. Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист
и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?
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Всеки един от тези етапи по пътя към зрелостта на новородения
включва процеса на умиране на “старото”, за да бъде възкресен за
новото. Човек се изкачва от слава към слава, като последното му
състояние е достигане на пълнолетното мъжество в мярката на
ръста на Христовата пълнота, когато е точното представяне на Отец,
така както Иисус го представяше.
Ефесяни 4:13 докле всички достигнем в единство на вярата и на
познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на
ръста на Христовата пълнота;

Процесът на възкресение започва първоначално когато човек
се новороди и след това минава през всички етапи на растеж и
зрялост. Така че, може да се каже, че в човека ежедневно нещо умира
и ежедневно нещо се възкресява.
Бог изисква да става промяна и тази промяна да бъде постоянна
част от процеса на духовното съзряване по пътя към светостта. Тази
промяна е толкова пълна, че може да бъде сравнена единствено с
метаморфозата, трансформацията присъща на процеса на смърт и
възкресение.

“Аз съм възкресението и живота”
Йоан 11:
21. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да
умре брат ми.
22. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.
23. Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне.
24. Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на
последния ден.
25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене,
ако и да умре, ще живее;
26. и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш
ли това?

В този разговор с Марта, Иисус разкри една от най-удивителните тайни за това Кой беше Той на земята.
Дискутирайки възможността за възкресение, Марта каза,
че знае, че ще има ден на възкресение, когато мъртвите ще
възкръснат и с това тя представяше обичайното тогава разбиране
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за възкресението. Но, Иисус говореше за Себе Си. А смъртта на
Лазар и възкресението му бяха предназначени да разкрият великата
истина за Христос: че Той е „възкресението и живота“.
Всяка сфера на “възкресение”, което се случва в природата
е предназначено да се разбира като сянка на тази превъзходна
реалност.
Духът на Христос живееше в тялото на Исус, чакайки
определеното време, в което, чрез Собствената Му смърт и
възкресение, Бог установи Своето присъствие на земята чрез
тялото Христово и Божието намерение и желание да събере в едно
всички онези, които желаеха да бъдат спасени и примирени с Него
стана реалност чрез делото на изкуплението, което извърши Иисус
Христос и чрез възкресението Му.
Животът в Иисус е неразрушим и източникът на този
живот първоначално е от личността на Самия Бог. Това е живот
поддържан от областта на вечното, следователно, е вечен живот!
Духът на Христос беше семе съдържащо се в тяло. Семето
трябваше да мине през процеса на смърт и възкресение, за да
покаже напълно Божията слава, която Синът дойде да разкрие
на земята. Той  беше възкресението и живота, понеже Бог дойде
в смирението на човешката плът, за да бъде убит, погребан и на
третия ден да бъде възкресен за живот отново, и в този процес беше
спасението на цялото човечество!
За да изяви ярко това, което декларира, че Той  е възкресението
и живота, Иисус възкреси Лазар от мъртвите и така демонстрира
Божията слава и сила!
Сега всеки, който е свързан с Христос става участник на живота,
който е в личността на Христос.
Когато Иисус беше възкресен от мъртвите, формата на Неговото
възкресение беше нова и уникална. Той  беше поставен в гроба
като естествен човек, но тялото, което излезе беше духовно тяло!
Естественото тяло не остана в земята, но възкръсна като духовното,
което винаги е живяло в естественото!
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И казва Словото:

1Коринтяни 15:
42. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление,
възкръсва в нетление;
43. сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в
сила;
44. сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено
тяло, то има и духовно тяло.
45. Така е и писано: Първият човек Адам “стана жива душа”, а
последният Адам стана животворящ дух.
46. Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.
47. Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.
48. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е
небесният, такива са и небесните.
49. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в
образа на небесния.
50. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието
царство, нито тленното наследява нетленното.
51. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се
изменим,
52. в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще
затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това
смъртното да се облече в безсмъртие.

Няма смърт в Духа:

Римляни 6:
9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира
вече; смъртта няма вече власт над Него.
10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги;
а животът, който живее, живее го за Бога.
11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в
Христа Исуса.

Естествените тела са подчинени на смърт; и всички естествени,
земни неща на човешкото съществуване накрая ще се върнат в
пръстта.
Смъртта, обаче, трябва да се разбира като състояние, при което
човешкият дух е постоянно отделен от Божия Дух, постоянно е
отделен от източникът на неговия произход и докато човекът не е
примирен с Бога, той  живее в състояние на смърт въпреки че има
дух, но е в състояние на смърт понеже поради греха духът му е бил
отделен от източника, който поддържа живота на духа му!
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Иисус беше поставен на земята като точката на контакт между
духовете на човечеството и Божият Дух. Духът на Христос,
съдържащ се в човека Иисус, носеше животът на Бога. От този
източник намиращ се в Иисус Христос вече животът на Бог можеше
да бъде предаден на човека. Следователно, когото Бог приема за син,
Той  го свързва в Тялото на Христос. По този начин, човек, който
преди е бил отделен от Бог е свързан наново с източника на своя
живот. Той, следователно, никога не може да умре и преминава от
смърт в живот.
1 Йоаново 5:
11. ...че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му.
12. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя
живот.

В случая с възкресението на Лазар от мъртвите, Иисус първо
декларира, че Той е възкресението и живота. И Той потвърди тази
декларация чрез действието на извикване на Лазар от мъртвите.
В отговор на това, вече разлагащия се труп, който беше поставен в
гроба преди четири дни се раздвижи за живот и излезе вън от гроба.
Лазар беше възкресен от мъртвите!
Чрез Своята декларация и Своето действие, Иисус демонстрира
истината на възкресението и разкри, че Той  е източникът на
възкресението и на живота!
Въпроси свързани с възкресението на мъртвите
Има много теории и много объркване, което обгражда въпроса
за възкресението в Писанията. Повечето от въпросите сред
религиозните среди за това са в резултат от всеобщо прекалено
фокусиране на вниманието върху отиването на небето. Различни
теории са пуснали корени, като обграждат възкресението на
мъртвите с теология базирана на отиване на небето и така те
пренебрегват някои ключови понятия. Фокусът е към теориите за
есхатологията, или за „последните времена“.
Но някой  ще попита: „Как се възкресяват мъртвите? С какво
тяло ще дойдат?“
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1Коринтяни 15:
35. Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще
дойдат?
36. Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.
37. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо
зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;
38. но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе
собственото му тяло.
39. Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на
животните, друга пък на птиците и друга на рибите.
40. Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на
небесните, а друга на земните.
41. Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг
блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.
42. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление,
възкръсва в нетление;
43. сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в
сила;
44. сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено
тяло, то има и духовно тяло.
45. Така е и писано: Първият човек Адам “стана жива душа”, а
последният Адам стана животворящ дух.
46. Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.
47. Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.
48. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е
небесният, такива са и небесните.
49. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в
образа на небесния.
50. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието
царство, нито тленното наследява нетленното.
51. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се

изменим,

52. в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще
затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се

изменим.

53. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това
смъртното да се облече в безсмъртие.
54. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне
писаното слово: “Погълната биде смъртта победоносно”.
55. О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?
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Първото възкресение и грабването
Вероятно най-известната теория за последните времена, която
обгражда определени елементи на възкресението е „грабването“.
Това понятие взема много форми. Най-известната форма е
вярването, че уж всички вярващи в Христос присъстващи на земята
изведнъж ще бъдат преместени от земята на небето в “началото”
! на “Голямата скръб”, където те ще изчакат по време на този седем
годишен период.
Идеята им е, че Бог ще ги премести от земята, за да ги предпази
от страдание, докато останалата част от човечеството претърпява
яростта на звяра и Божието възмездие.
Тази теория за “грабването” се отнася за времето описано в
Библията, където се говори за възкресението на мъртвите, в края
на века, когато Христос се завръща на земята.
1Солунци 4:
14. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите
в Исуса Бог ще приведе заедно с Него.
15. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които
останем живи до Господното пришествие, няма да предварим
починалите.
16. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас
на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат
по-напред;
17. после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно
с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем
всякога с Господа.

Обаче, това не се разбира ясно като възкресението на мъртвите,
като трансформацията и спасението на вярващите в Христос, и
се пренебрегва основното понятие и голяма част от детайлите,
обграждащи внезапната трансформация на живите вярващи в
Писанието.
Писанието описва възкресението на мъртвите в края на века
или „първото възкресение“, като случващо се в деня на Господното
завръщане от небето.
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Това събитие включва както възкресението на вече мъртвите,
починалите в Христос така и след тях внезапната трансформация на
онези, които са спасени и новородени, и още са живи в този момент:
1Коринтяни 15:
51. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се
изменим,
52. в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще
затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се

изменим.

53. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това
смъртното да се облече в безсмъртие.

Заедно всички те ще бъдат грабнати в облаците. Забележете, че
никой няма да бъде грабнат в небето, а само в облаците.
В допълнителен контраст на “теорията за грабването”, след като
бъдат възкресени и/или променени те ще се върнат с Христос на
земята.
Откровение 20:
4. И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено
да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради
свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония,
които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега
на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда
години.
5. Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години.
Това е първото възкресение.

Те не са се поклонили на звяра нито на образа му и не са приели
неговия белег на челата си или на ръцете си. Те оживяха и царуваха
с Христос хиляда години. Останалите мъртви не оживяха докато не
свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
Това първо възкресение поставя началото на хиляда годишното
царуване на земята с Христос:
Откровение 20:
6. Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над
такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и
на Христа и ще царуват с Него хиляда години.

Това събитие определено завършва сегашния век.
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Иисус даде на учениците детайлно описание за „белега на
Неговото идване и за края на века“, което ще бъде времето, когато
онези, които са умрели в Христос ще бъдат възкресени.
Матей 24:3. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха
при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще
бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?
1Солунци 4:
14. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите
в Исуса Бог ще приведе заедно с Него.
15. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които
останем живи до Господното пришествие, няма да предварим
починалите.
16. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас
на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат
по-напред;
17. после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно
с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем
всякога с Господа.

Исус описва събития и обстоятелства по времето на Неговото
действително, физическо завръщане, и по-късно, ангели
потвърждават, че Исус ще се върне.
Деяния 1:
10. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека
в бели дрехи застанаха при тях,
11. които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето?
Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го
видяхте да отива на небето.

Няма да има никаква тайна при завръщането на Господа; то е
определено да бъде най-поразителното събитие в цялата човешка
история!
Kато противоположност на тесногръдия възглед на “грабването”
като възможност да се избяга на небето, самото възкресение е
много по-значително понятие в Писанието. То описва състоянието,
което идва, когато някой е станал победител над смъртта!
1Коринтяни 15:
54. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне
писаното слово: “Погълната биде смъртта победоносно”.
55. О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?
56. Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;
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57. но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ
Исус

Христос.
Възкресението се прилага само след като има смърт.
Възкресението дава пълна трансформация в природата на
съществото, свободна от последиците на греха и на смъртта. Дори
за тези, които са още физически живи, след възкресението им
съществуването им е доста различно от предишния живот на човека,
тъй като той е изцяло ново същество.
Единственият път напред е чрез новорождението и
възкресението. Човекът минаващ през този процес започва нов
живот като възкресено същество и ново създание. Няма осъждане за
грях основано на стария живот и въпреки че процесът на покаяние
и на обновяването на ума продължава, човекът е освободен от
последиците от греха.
Римляни 6:
22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога,
имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен
живот.
23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в
Христа Исуса, нашия Господ.

Тялото, в което се възкресяват мъртвите
1Коринтяни 15:
35. Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще
дойдат?

Павел продължава, за да отговори напълно на този въпрос:

1Коринтяни 15:
37. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо
зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;
38. но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе
собственото му тяло.
39. Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на
животните, друга пък на птиците и друга на рибите.
40. Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на
небесните, а друга на земните.
41. Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг
блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.
42. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление,
възкръсва в нетление;
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43. сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в
сила;
44. сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено
тяло, то има и духовно тяло.
45. Така е и писано: Първият човек Адам “стана жива душа”, а
последният Адам стана животворящ дух.
46. Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.
47. Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.
48. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е
небесният, такива са и небесните.
49. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в
образа на небесния.
50. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието
царство, нито тленното наследява нетленното.
51. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се

изменим,

52. в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще
затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това
смъртното да се облече в безсмъртие.
54. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне
писаното слово: “Погълната биде смъртта победоносно”.
55. О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?
56. Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;
57. но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ
Исус Христос.
58. Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими,
и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в
Господа трудът ви не е празен.

Той  първо обяснява, че когато сееш, ти не сееш резултатите,
които ще дойдат, а сееш семето, от които ще дойдат резултатите.
Така че, ако някой  посее жълъд, от него пониква дъб, нещо
показателно по-голямо от това, което е било посято. Той  предлага
като обяснение на факта, че този феномен е лесно за разбиране,
защото се наблюдава в природата и отбелязва, че има много
различни видове тела на земята, като на птиците, рибите и на
животните.
Той  простира сравнението до небесата и сравнява небесните
тела и техния блясък със земните. Земята е различна от слънцето,
луната и звездите; и дори звездите са различни една от друга и по
обкръжението си и по блясъка си. Той  използва тази аналогия,
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за да сравни естественото тяло с духовното, и в това сравнение,
наблюдава, че естественото тяло е тленно, слабо и се изражда с
времето!
Докато духовното тяло е нетленно, славно и силно! Павел
силно твърди, че, както е сигурно, че има естествено тяло, така има
и духовно тяло, което идва след естественото! Той  заключава, че
„точно както сме носили образа на земния човек, така ще носим
образа и на небесния“, говорейки за Адам и за Иисус Христос,
съответно.
Възкресението ще донесе духовно тяло на мястото на
естественото!
1Коринтяни 15:
51. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се
изменим,
52. в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще
затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това
смъртното да се облече в безсмъртие.
54. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне
писаното слово: “Погълната биде смъртта победоносно”.

Исус е „първият плод“ на тези, които са умрели: Той  беше
разпънат в естественото Си тяло и умря; и беше възкресен в
духовното Си тяло като Христос. Той не остави в гроба останки от
предишното Си естествено тяло; по-нисшата форма беше включена в
по-висшата, духовното тяло.
Тяло, душа и дух
Един от въпросите свързани с възкресението е дали
възкресението обслужва някаква цел за тези, които са занасяни
на небето когато умрат. За да се разбере нуждата, необходимостта
от възкресение след като човек умре, е нужно да имаме по-пълна
картина за това, което Бог възнамерява.
Бог даде на човешките същества духове, за да свързват
човечеството с Бога. Чрез духа всеки човек има достъп до небесните
области и разбиране относно Божието намерение за създаването на
света. Бог също даде на хората и душа, така че всеки човек да може
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да пренася разбирането за небесата и за Бог в едно практично и
функционално управление на земята. Бог обви и духа и душата
във физическо тяло, закотвяйки ги в областта на земята. Тези три
различни елемента – дух, душа и тяло – всички са обречени на
различна дестинация след като тялото умре.
При физическата смърт, тези три компонента се разделят.
Еклесиаст 12:
5. Още когато ще се боят от всичко, що е високо, И ще треперят в
пътя; Когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка
охота изчезне; Защото човек отива във вечния си дом, И жалеещите
обикалят улиците, 6. Преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша,
Или се строши стомната при извора, Или се счупи колелото над
кладенеца,
7. И се върне пръстта в земята както е била, И духът се върне при Бога,
Който го е дал.

Когато тялото(съдът, обвивката, хижата) умре, тогава тялото,
мястото където са били духа и душата се изгубва, и човек напуска
връзката с естествения свят. Човешкият дух се връща при Бога,
откъдето произлиза. И душата в зависимост от това дали човекът е
бил присъединен към тялото на Христос или не, душата отива или
на небето, или в ада.
Матей 10:
28. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да
убият; но по- скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да
погуби в пъкъла.

Тялото е затворено в земната пръст, от която първоначално е
направено. Трябва да се отбележи, че то е единствения от трите
елемента от съществото на човека, който в действителност умира.
Следователно, тялото е единственият елемент на човека подложен
на възкресение. Духът остава жив и същото е и с душата, но те повече
не са свързани с естествения свят!
Евреи 4:12. Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от
всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата
и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на
сърцето.

196

Учението за възкресение на мъртвите

Второто възкресение и последния съд
Телесното възкресение ще се случи за онези, които са умрели в
Христос, по време на първото възкресение при завръщането на
Христос.
За невярващите, неспасените, обаче, има второ възкресение.
Това възкресение на неправедните мъртви ще се случи в края на
хилядата години, период който започва след връщането на Христос:
Откровение 20:
5. Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години.
Това е първото възкресение.
11. След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на
него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място
за тях.
12. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни
книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на
живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в
книгите.
13. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът
предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според
делата си. 14. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро.
Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт.
15. И ако някой  не се намери записан в книгата на живота, той  биде
хвърлен в огненото езеро.

В това време мъртвите, онези, които не са част от първото
възкресение понеже не са спасени и не са праведни ще бъдат
възкресени, за да се изправят пред Божия съд като застанат пред
“големия бял престол” в края на хилядата години.
Всеки, който е новороден от Духа е прибавен към Тяло Христово
и има законното право да нарече Бог свой Баща.
Всъщност, първият вик на всеки новороден вярващ е викът за
приемане на Бог като негов Баща: „Татко! Татко!“
АВВА ОТЧЕ !
Римляни 8:
14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

В личността на Христос, човек е възстановен до първоначалния
план на Бог. Такъв човек е ново създание, роден от Духа, свързан с
Христос и приет от Бог като син!
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Това е истината, над която всички измами на врага не могат да
надделеят!
Тя установява вярващия като духовно същество, което не може
да бъде отделено от Божията любов.
амин
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основно, първоначално учение за Христа
(по Дерек Принс)
Псалми 119:160. Същността на Твоето слово е истина;

И Твоите праведни съдби, до една траят до века.

Глава първа
СЪДИЯ НА ВСИЧКИ Е БОГ
Сега ще разгледаме шестото и последно учение, учението за
вечния съд.
В тази глава ще обърнем внимание на два аспекта на Божия съд:
първо: на общото откровение на Писанието за Бога като
Съдията на всички;
второ: върху основните принципи на изпълнението на Божия
съд.

Съд, омекотен от милосърдие

Представяйки учението на Библията за Бога като Съдия, нека се
обърнем към Посланието към Евреите 12: 22-24:
Евреи 12:
22. но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния
Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,
23. при събора на първородните, които са записани на небесата, при
Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенствуваните
праведници,
24. при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената кръв,
която говори по-добри неща от Авеловата.

От тези три стиха научаваме къде обитава Бог, заедно със
светиите и изкупените и представянето на самия Бог.
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Обиталището на Бога се представя:
- хълма Сион
- града на живия Бог небесния Ерусалим.
Изброяват се и онези, които живеят там:
- Богът съдията на всички,
- безбройните ангели,
- събора на първородните, които са записани на небесата,
- духовете на праведните, които са достигнали съвършенство,
- Иисуса Ходатая на новия завет,
- кръвта на поръсването която говори по-добре от Авелевата,
пролятата кръв на Иисус, с която извърши изкуплението и
омилостивението, и примирението с Бога.
Ангелите - това са тези святи Божии ангели, които не паднаха,
както сатана и неговите паднали ангели, но останаха верни на Бога.
Съборът на първородните - това са светиите от Новия Завет,
чиито имена са записани на небесата
Нека видим чрез очите на вярата и в светлината на Писанието
този небесен образ, представен на нас.
В средата, в центъра на цялата тази картина ние виждаме
внушителната, величествената, впечатляващата фигура на Бога,
която внушава благоговеен страх, Бог, Който е  Съдията на всички.
Тук се дава откровение за Бога като суверенният и вечният Съдия Съдията на всички - на небесните и земните, на ангелите и на хората.
Обаче, ако Бог беше само Съдия, то за грешните хора не би
имало място за никого и затова ни се дава откровение за Божията
милост, че Той не е само Съдията, но Неговият Син е Ходатаят и
Застъпникът, Този Иисус, Който само Той Единствен може да стои
между праведният и свят Бог и изгубените грешни човеци, за да
ги примири с Бога. Картината завършва с откровение за кръвта на
Иисус, която е средството и цената на помирението.
В тази картина ние виждаме величествения Бог като Съдията
на всичко, но и милосърдния и праведен Бог, Който даде Сина Си,
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за да изяви Своята любов, милост и благодат към грешниците, чрез
Неговата пролята кръв.
В цялата Библия се казва, че според суверенния и вечния закон
съденето принадлежи на самия Бог. Тази тема минава през целия
Стар Завет. Например, в Битие 18:25, Авраам се обръща към Господ:
Битие 18:25
25. Далеч от Тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с
нечестивия, така щото праведният да бъде като нечестивия! Далеч от
Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?

Отново, в Съдии 11:27, четем:

Съдии 11:27
27.  Господ Съдията нека съди днес между израилтяните и амонците.
Псалми 58:11. Наистина има Бог, Който съди земята.

Отново в Псалм 94: 2 псалмистът казва за Бога:
Псалми 94:2
2. Издигни се, Ти Съдия на земята,
И в Исая 33:22. Защото Господ е наш съдия, Господ е наш
законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси.

Най-истинската и съвършена проява на вечната Божия природа,
обаче, не е в съда, а в благодатта, не е в гнева, а в милосърдието.
Проявлението на гняв и осъждение е чуждо на самото естество
на Бога. Той не иска да го прави, по своята същност. По-скоро това
е Неговата неизбежна реакция към неблагодарното и безбожно
поведение на човека. Това е извратената и развалена природа и
поведение на човека, творението, което провокира това странно
проявление на гняв и осъждане на Бога, Твореца.
Преминавайки от Стария завет към Новия, ние преминаваме
към още по-пълно откровение на мотивите и методите на Божия
съд. Още повече се подчертава този факт, че гневът и съдът са чужди
на вечната природа и целите на Бога.
В Евангелието от Йоана 3:17, Христос казва:
Йоан 3:
17. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде
светът спасен чрез Него.
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И отново, във

2Петрово 3:
9. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат
бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да
погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.

Тези откъси от Писанията, както и много други като тях,
показват, че Бог тържествува чрез милост и спасение, но не иска да
твори гняв и съд.
Но откровението на Новия Завет ни отвежда още по-далече в
тази истина. Нежеланието на Бог да извършва съд намира израз в
начина, по който този съд в крайна сметка ще бъде реализиран.
Отец - Син - Слово
Преди всичко и според суверенното вечно право, както вече
отбелязахме, съдът принадлежи на Бог Отец.
В 1 Петрово 1:17 апостолът казва:

1 Петрово 1:17
17. И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди,
според делото на всекиго...

Съдът на всички хора е функция на Бог.
Обаче, в Евангелието от Йоана 5, Христос разкрива, че Отец
според Своята суверенна мъдрост, е решил да предаде цялият съд на
Синът.
В Йоан 5 Той говори:

22. Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди
всички,
23. за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита
Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.

И отново в стих 26-27 Христос казва:

Йоан 5:
26. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на
Сина да има живот в Себе Си;
27. и дал Му е власт да извършва съд, защото е Човешкият Син.

Тук ясно се заявява, че Отец е предал съдийството на Сина.
Има две причини за това.
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Първо, на Съдията се отдава особена почит; и за това всички
хора са длъжни да почитат Синът по същия начин, както ще почетат
Отец.
Второ, защото Христос е едновременно и Син Божий и Син
човешки.
Това е Неговата същност както човешка, така и Божествена,
и затова бивайки Съдия Той е в състояние да слезне на нивото,
въз основа на собствения Си опит, да слезне до нивото на всички
немощи и изкушения на човешката плът.
И така Синът е също толкова благ и милостив, колкото и
Отец. Затова и Синът също не желае да извършва съд. Поради тази
причина, Той на Свой ред  предаде окончателният съд на Словото
Божие.
В Йоан 12 глава Иисус казва:

47. И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не
дойдох да съдя света, но да спася света.
48. Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди;
словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

Окончателният авторитет на целия съд е
възложен на Божието Слово!
Именно То се явява този безпристрастен и неизменен стандарт,
пред който  ще отговарят всички хора в “оня ден”.  
Същото откровение за Божието слово се съдържа в Стария
Завет. Вижте  Давид какво казва на Бога, в
Псалм 119: 160. Истината е основа на Твоето слово, и вечен е всеки
съд на Твоята правда.

Това означава, че всички стандарти и принципи на Божият съд
са неизменни, непроменяеми завинаги!
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Четирите принципа на Съда на
Словото
Какви са принципите на Божествения съд според Словото
Божие?
В посланието към Римляните 2:1-12 апостол Павел разкрива
четири важни принципа, които могат да бъдат изложени накратко
по следния начин:
Първо, в Римл 2:1-2 Павел заявява, че:
1. Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш
другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти,
който съдиш, вършиш същото,
2. А знаем че Божий съд е според истината върху тези които правят
таквизи работи.

1. БОЖИЯТ СЪД Е СПОРЕД ИСТИНАТА
Тук Павел преди всичко говори за религиозни хора, които
съдят, оценяват другите хора по един стандарт, а себе си по друг.
И Павел казва, че Божият съд не е такъв. Съдът Божий е СПОРЕД
ИСТИНАТА!
Ако признаем истината на Божия съд по отношение на другите
хора, то ние сме длъжни да прилагаме точно същите принципи и за
самите себе си, и за своя живот.
Божиите стандарти са неизменни, непроменими!
Те винаги са истината т.е. откритата истина на Божието Слово.
Самият Иисус говори на Отец:
Йоан 17:17. ...Твоето слово е истина.

Това е откритият стандарт на Божията истина, който е еднакво
приложим, както към този който съди, така и към този, когото съди.
2. БОЖИЯТ СЪД Е СПОРЕД ДЕЛАТА
Римляни 2:6.Който ще въздаде на всеки според делата му:

За този принцип   на Божествения съд се говори многократно в
Писанията.
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Например:
1 Петрово 1:
17. И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди,
според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето
престояване,

ОТЕЦ СЪДИ ВСЕКИ СПОРЕД ДЕЛАТА МУ
Отново в Откровение четем описание на последния съд:
Откр. 20:12. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред
престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която
е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по
написаното в книгите.

Много интересно и е от значение е употребата на думата
“книги” и връзката с това. Под думата “книги” обикновено се
разбира известно количество страници зашити от едната страна.
Обаче, в Новия Завет “книга” са наричали дълъг пергамент, кожа
или друг материал, навит, който разгръщали при четене. Подобен
свитък, запечатан със седем печата, играе много важна роля при
изобразяването на книгата Откровение.   
Сред различните методи, разработени от съвременните
технологии за записване и предаване на информация, има един,
който много повече напомня   на древния свитък, отколкото
модерната книга. Това е електромагнитната лента. Тя е нагъната  по
същия начин като древния свитък и за да може да бъде прочетена
информация, тя трябва да бъде разгърната.
Държейки в ума си този образ, ние можем да разберем как
на небето се осъществява индивидуалната информация за   целия
живот на всеки един човек. Точно така, както думите на човека
може да бъдат записани и съхранявани на земята посредством
електромагнитни ленти, точно така в специална “книга” или свитък
на небето Бог съхранява пълния и безупречен запис на целия живот
на всеки човек. В “оня ден” всички ще бъдат съдени съгласно записа
на собствените им дела записани в този небесен свитък.
Обаче, ние не трябва да ограничаваме думата “дела” само като
външни, видими постъпки, които могат да бъдат видяни от други
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хора. От Библията става ясно, че Бог съдейки човека взема предвид
не само видимите, външни действия, но и съкровените, тайни
мисли, подбуди и сърдечни мотиви.
В посланието към Римляните апостол Павел казва:

Римляни 2:
16. в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на
човеците според моето благовестие.

Павел говори за това и в 1Коринтяни:
1Коринтяни 4:
5. Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде
Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви
намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему
похвала от Бога.

Същата истина се съдържа в това откровение, че съдът ще бъде
направен от Божието Слово, защото в посланието към Евреите е
писано:
Евреи 4:
12. Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч
остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите
и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
13. И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и
разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.

По този начин виждаме, че Бог записва не само външните,
видими дела на хората, но така също техните мисли и намерения,
най-дълбоките мотиви и импулси на ума и сърцето им. Именно
в този всеобхватен смисъл Божият съд над хората ще бъде според
техните дела!
3. В БОЖИЯ СЪД НЯМА ЛИЦЕПРИЯТИЕ, В БОГ НЯМА
ЛИЦЕПРИЯТИЕ
Третият принцип на Божият съд е посочен в Посланието към
Римляните:
Римляни 2:
11. Понеже Бог не гледа на лице.

В Бог няма лицеприятие.
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Така, че външните характеристики на хората не са решаващ
фактор за Божията преценка, защото те не отразяват всякога
истинската природа, характер и поведение на човека.  
Хората толкова често формират своето мнение по външни
признаци:
националност, религиозна принадлежност, положение в
обществото, външен вид, богатство, образование и др. подобни.
Обаче, тези характеристики не са от съществено значение за Бога
при Неговия съд.
Най-същественото от това се изразява в:
1 Царе 16:
7. Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на
високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа
човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.

Бог не само че е безпристрастен и в Него няма лицеприятие, но
Той строго задължава тези, които извършват съд (съдиите в света)  
да не се поддават на това чувство, лицеприятие.   Едва ли има друг
принцип на Писанието, който се повтаря по-често от това. Това се
казва девет пъти в Стария Завет и седем пъти в Новия Завет - общо
шестнадесет пъти!
4. БОГ СЪДИ СПОРЕД ГОЛЕМИНАТА НА ЗНАНИЕТО,
КОЕТО Е ДОСТИГНАЛО И Е ДОСТЪПНО ЗА ЧОВЕКА,
ОТНОСНО БОЖИЯ МОРАЛЕН СТАНДАРТ
Четвърти принцип на Божия съд е този: според светлината
(откровението). Това се подразбира в Посланието към Римляните:
Римляни 2:
12. Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще
и да погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат
съдени.

Това означава, че всеки човек ще бъде съден според количеството
морална светлина и откровения, които са били на разположение на
него, които са били достъпни за него.
Тези, които са имали пълно знание за моралните стандарти на
Бог чрез откровение върху Закона на Моисей, ще бъдат съдени по
този Закон. Но тези, които не са имали по-пълно откровение върху
207

Началното учение Христово

Закона на Моисей няма да бъдат съдени по този Закон, но ще бъдат
съдени само в съответствие с тези общи откровения на Бога, които
са били дадени на цялото човечество като цяло чрез чудесата на
творението!
Павел в Римляни говори за това общо откровение Божие
вложено в творението.
Римляни 1:
20. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него,
сиреч вечната Му сила и Божество, се вижда ясно, разбираемо чрез
творенията; така щото, човеците остават без извинение.

Павел утвърждава, че общото откровение за Божията природа
т.е. за Неговата вечна сила и Божество се дава чрез творението
Му на всички хора, навсякъде, независимо от националната
принадлежност, религия, дава се на всички, които са способни да
разсъждават.  
По този начин, това е основният стандарт, по който ще се
осъществи съдът над цялото човечество. Така, тези, които получават
по-голямо и по-конкретно откровение чрез Словото Божие, ще
бъдат съдени   по по-високия стандарт на даденото им морално
знание.
И така, съдът ще бъде според светлината - според големината на
моралното  познание, дадено на всеки човек.
Същият принцип на съд съгласно светлината-големината
на знанието им, се съдържа в думите на Иисус, адресирани до
съвременниците Му в Матей:
Матей 11:
20. Тогава почна да укорява градовете, гдето се извършиха повечето от
Неговите велики дела, за гдето не се покаяха:
21. Горко ти Хоразине! горко ти, Витсаидо! защото, ако бяха се
извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те
отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.
22. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в
съдния ден, отколкото на вас.
23. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще
слезеш! защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които
се извършиха в тебе, той би и до днес останал.
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24. Но казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще
бъде по-леко отколкото на тебе.

Тук Иисус казва, че потъналите в грях градове в древността Тир, Сидон, Содом, ще бъдат съдени според тази степен на морално
знание, което е било достъпно за тях тогава. От друга страна
градовете, които бяха по Негово време като Хоразин, Витсаида,
Капернаум, ще бъдат съдени много по-строго, тъй като са били
свидетели на чудесата и знаменията, които вършеше Иисус и им е
било дадено голямо знание поради личното присъствие и служение
на Христос. Следователно, процесът на тези градове ще бъде много
по-строг от този на градовет в древността.
Нека да видим как функционира този принцип в наши дни. Ние,
които живеем днес, ще бъдем съдени според мярката на светлината
за морала и знание, които са на разположение на нашето поколение.
За тези от нас, които живеят в страни с дълга християнска история,
очевидно има повече морални познания, отколкото за всяко друго
поколение в човешката история. Поради тази причина ще бъдем
съдени според най-високите стандарти.
За нас се отнасят думите на Иисус в:
Лука 12:
48. А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой,
малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се
изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.

И така, ето това са четирите принципа за съдене според Божието
Слово:
1. според истината
2. според делата
3. без лицеприятие, безпристрастно
4. според светлината - големината на знанието за моралните
стандарти на Бога, която е била достъпна и е достигнала до
подсъдимия
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Глава втора
БОЖИЯТ СЪД НАД ЧОВЕЧЕСТВОТО
В глава първа изложихме общите принципи на Божия съд, сега
ние ще разгледаме два различни и отделни подхода на Бог към съда
над човечеството.
Исторически и вечен Божий съд
Първо. Божиите съдби, присъди възникват във времето - или
в историята, което означава че са част от Божия съд, който се
извършва в хода на човешката история.
Второ. Има Божий съд във вечността, което означава тази фаза
на Божия съд за която се говори в Евреи и се нарича “съд вечен”, това
е този съд, който очаква всяка човешка душа във вечността, след като
времето и историята са премахнати.
Евреи 6:2. учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на
мъртви и за ВЕЧЕН СЪД.

Основната цел на нашето изследване е да се анализира
Библейското учение за този втори етап на Божия съд, т.е. съда на
Бога във вечността. Все пак не би било излишно да обърнем малко
внимание и на историческите присъди на Бога. А колкото до
внимателен анализ на логическата и библейската разлика между
историческите и вечните присъди на Бога, ще разберем някои
пасажи от Писанията, които се считаха за противоречащи едно на
друго.
В Изход 20 ние четем следната заповед и Божието
предупреждение към Израел:
Изход 20:4-6
4. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на
небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под
земята;
5. да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят
Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху
чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,
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6. а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме
любят и пазят Моите заповеди.

Отново в Еремия 32 пророкът напомня на Господ за обещанието
и за предупреждението, което Той даде на Израил:
Еремия 32:18. Който показваш милост към хиляди родове, а
въздаваш беззаконието на бащите в пазухата на чадата им подир тях;
великият, могъщественият Бог, Господ на Силите е името Му...

От тези и от други пасажи от Писанието е ясно, че в някои
случаи греховете на едно поколение предизвикват Божия съд над
следващите поколения до третото или четвъртото поколение. И
обратното, праведността на едно поколение може да доведе до
Божието благословение на последващите хиляда поколения. В
тези пасажи става дума за Божиите присъди във времето - т. е., в
историята.
За да имаме пълна картина на Божия съд, ние все пак трябва
да разгледаме тези многобройни пасажи от Писанието, които се
отнасят до Божия съд за вечността. Много ярък пасаж е от Езекиил
18, където е записано обръщението на Господ към Неговия народ
Израил чрез пророка:
Езекил 18:
1. Пак дойде към мене Господното слово и рече:
2. Що искате да кажете вие, които употребявате тая поговорка
относно Израилевата земя, като казвате: Бащите ядоха кисело грозде,
а на чадата оскоминяха зъбите?
3. Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, няма вече да има
повод да употребите тая поговорка в Израил.
4. Ето, всичките души са Мои; както душата на бащата, така и душата
на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре.

В този пасаж, става дума за това, че когато Бог чрез пророците,
порицаваше Израил за неговото отстъпничество, хората са се
опитвали да оправдаят себе си като са прехвърляли вината за
своето състояние на греховност върху предишните поколения. Те
са твърдяли, че упадъкът на Израил по онова време е причинен от
греховете на техните предци и затова укорите от страна на Бога за
техното морално състояние   са твърде необосновани. Бог, чрез
Езекиил, напълно отхвърля тези извинения.
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Въпреки, че упадъкът им да е вследствие на провалите на
предишните поколения, Бог ги предупреждава, че всеки от тях
е отговорен пред Него за своето лично морално състояние и че
те ще бъдат съдени - във вечността само за техните лични дела, за
собстеното им морално състояние, поведение и характер, а не за
това, което са вършили или не техните предци
За това още повече се твърди в Езекил:

Езекил 18:20. Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да
понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата
наказанието на синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде
за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него.

Става дума за отделните личности и само душата, която греши,
тя ще умре. Този съд не е над народа или над семейството; това е
съдът над всяка една душа - съдът, който определя съдбата на всяка
отделна душа във вечността.
За това се говори в стих 24-ти на същата глава:

Езекил 18:24. Когато, обаче, праведният се отвърне от правдата си и
стори неправда, като извърши всичките мерзости, които нечестивият
върши, тогава ще живее ли? Ни едно от праведните дела, които е
сторил, няма да се помни; за престъплението, което е извършил, и за
греха, който е сторил, за тях ще умре.

Окончателните думите на този стих- “за греховете си ... той ще
умре”, показва това, което Бог казва за състоянието, през което всяка
отделна душа преминава -   от времето във вечността, от живота на
земята преминавайки във вечността. Състоянието на всяка отделна
душа в този момент ще определи съдбата на тази душа във вечността.
Тази душа, която умира в грехове, вече никога няма да може бъде в
присъствието на Бог.
В Еклисиаст 11: 3 същата тази истина е представена под формата
на паднало дърво:
Еклесиаст 11:3. ...И ако падне дърво към юг или към север, На
мястото гдето падне дървото, там ще си остане...

Падащото дърво олицетворява умиращия човек. Дървото
ще остане там, където падне. Посоката, в която дървото пада,
определя позицията, в която ще лежи. Състоянието, в което човек
умира - състоянието на душата му при смъртта - определя неговото
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състояние във вечността. В този смисъл всяка душа е отговорна сама
за себе си и носи отговорност само за собственото си състояние.
В пасажите, които разгледахме - от Езекиил и Еклесиаст - става
дума за вечният съд Божий над всяка отделна душа. Съдбата на
всяка душа зависи от това състояние, в което тя умира.
От друга страна, пасажите които обсъждахме по-рано - от Изход
и Еремия - говорят за присъдите на Бога в историята на човеците,
проявяващи се от поколение на поколение в живота на семействата,
народите и нациите.
В тази светлина, двата Божии подхода към съдът не се
противопоставят един на друг. В историята поведението на едно
поколение има значително влияние, добро или лошо, върху живота
на следващите поколения. Това е част от Божия съд в историята.
Но във вечността, след като времето и историята на човечеството
престанат да съществуват, тогава всяка душа ще отговори пред Бога
само за своя собствен живот на земята, за своите собствени дела и
поведение. Никой няма да бъде оправдан чрез правдата на друг. Това
е вечният съд на Бога.
Примери за Божиите присъди в историята
Сега ще разгледаме накратко някои от Библейските примери за
Божия съд в историята.
В Писанията има съобщени редица такива Божии присъди,
които преди всичко   биха могли да се нарекат “назидателни”,
за назидание, за поучение на другите. Подобни присъди ясно
и драматично разкриват отношението на Бога към определени
грехове и постъпки, така че те се явяват предупреждение към
всички следващи поколения, които могат да бъдат изкушени от
същите грехове.
Ярък пример за това е Божият съд над градовете Содом и Гомор,
както е описано в Битие 19:
Битие 19:
24. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от
небето.
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25. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на
градовете и земните растения.

В Новият Завет се говори за това събитие няколко пъти.
Например във 2Петрово Словото казва:
2Петрово 2:
6. тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските
градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които
щяха да вършат нечестие,

Петър посочва, че внезапното, драматично и пълно
унищожаване на Содом и Гомор е пример, образец, който
демонстрира отношението на Бога към тези грехове, в които
живееха жителите на на тези градове
В Езекиил 16 намираме много интересен разказ за това, какви
основни морални и социални условия са довели до упадъка на
Содом, защото Бог се обръща към Ерусалим:
Езекил 16:
49. Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом, Нейното и на
дъщерите й: Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие;
А сиромахът и немощният не подкрепяше;

Бог описва четирите основни причини за моралния упадък
на Содом: гордост, изобилие от храна; леност; и пренебрегване
на бедните и в неравностойно положение сред тях. Тези четири
условия създадоха специална форма на сексуално извращение, която
оттогава се наричаше “содомия”.
Удивителната точност на Библията отново се потвърждава от
наблюденията над гъсто населените центрове на съвременната
цивилизация. Същите морални и социални причини водят до
същите форми на сексуални извращения. В Библията не се говори,
че тази форма на грях винаги ще бъде наказвана толкова драматично
в историята; но тя все още ясно показва непромененото отношение
на Бога към тази форма на грях, показано чрез примера на Божия
съд над Содом.
В светлината на това Божие откровение, всички, които попадат
в тази форма на сексуално извращение, нямат никакво извинение.
Макар че те могат и да не преживеят историческата присъда на Бога
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(докато са в земния си живот), но вечният Божий съд на тях ще бъде
не по-малко тежък!
Друг драматичен пример за назидателния съд на Бога е
историята на Анания и Сапфира, записана в Деяния 5:
Деяния 5:
1. А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот,
2. и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една
част и я сложи пред нозете на апостолите.
3. А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш
Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?
4. Догдето 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 човеци, но Бога.
5. И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх
обзе всички, които чуха това.
6. И по-младите мъже станаха, обвиха го и го изнесоха та го погребаха.
7. И като се минаха около три часа, влезе жена му, без да знае за
станалото.
8. И Петър я попита: Кажи ми за толкова ли продадохте нивата? И тя
рече: За толкова.
9. А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето
нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и
тебе.
10. И тя на часа падна до нозете му и издъхна; а момците, като влязоха,
намериха я мъртва, и изнесоха я, та я погребаха до мъжа й.

Анания и съпругата му Сапфира бяха тези, които бихме
могли да наречем “религиозни лицемери”. Те продадоха това,
което притежаваха, и донесоха част от това, което продадоха
на апостолите, като жертва на Божието дело. Само по себе си
това може да се нарече похвално. Те, обаче, съгрешиха в това,
че представиха парите, които донесоха, като че е цялата сума,
която получиха от продажбата. Те направиха това, за да спечелят
благоволението и благоразположението на апостолите и на другите
християни.
Обаче, чрез свръхестествено откровение на Светия Дух, Петър
разпозна тяхното лицемерие и обвини първо Анания и след това
Сапфира, за това, че излъгаха и се опитаха да измамят Светия Дух.
Осъзнаването на собствената им греховност се прояви толкова
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силно, че те, първо мъжът, а след това и жената, паднаха мъртви в
краката на Петър.
Ефектът от това драматично решение на Бог е описан в Деяния 5:
Деяния 5:11. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха
това.

Разбира се, това не означава, че Бог винаги ще осъжда
поведението на така наречените християни толкова бързо и
драматично. Но неизменното отношение на Бога към лъжата и
лицемерието на онези, които наричат себе си християни, показано
в този пример, предупреждава всички последващи поколения на
Църквата!
В по-широк мащаб, историята на Божия народ Израил,
от времето на Мойсей до наши дни, изобилства с примери
за историческия съд на Бога - съдът на Бога в историята на
човечеството. По това време, когато Бог за първи път даде Закона
на Израил, преди да влязат в Обещаната земя, Той ги предупреди
чрез Мойсей, за осъжденията, с които Той ще ги накаже, ако те
впоследствие се отвърнат  от Него в неподчинение, непослушание и
бунт.
Едно такова пророческо предупреждение е в Левит 26. Първо,
Бог предупреждава Израил за многобройните присъди, които Той
ще донесе на тях за непослушание и неподчинение, докато те все още
ще бъдат на собствената си земя.
Левит 26:
14. Но ако не Ме послушате и не извършите всички тия заповеди,
15. и ако отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси от
съдбите Ми, та да не вършите всичките Ми заповеди, и нарушите
завета Ми,
16. тогава ето какво Аз ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас,
охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви; и
ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат.
17. Ще насоча лицето Си против вас, и ще бъдете избити пред
неприятелите си; ония, които ви мразят, ще владеят над вас, и ще
бягате, когато никой не ви гони.
18. И ако при всичко това не Ме послушате, тогава ще ви накажа
седмократно повече за греховете ви.
19. Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и
земята ви като мед.
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20. Силата ви ще се иждивява напразно, защото земята ви няма да дава
плодовете си и дърветата на земята ви няма да дават плода си.
21. И ако ходите противно на Мене и не склоните да Ме слушате, ще
наложа върху вас седмократно повече язви според греховете ви.
22. Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата
ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви направят да намалявате, та
пътищата ви ще запуст
23. И ако от това не се поправите и не се обърнете към Мене, но ходите
противно на Мене,
24. тогава ще ходя и Аз противно на вас и ще ви поразя, да! Аз,
седмократно поради греховете ви.
25. И ще докарам на вас нож, който ще извърши отмъщение за завета;
и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще
бъдете предадени в ръката на неприятеля.
26. И когато ви строша подпорката от хляба, десет жени ще пекат
хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка; и ще ядете, но
няма да се насищате.
27. Но ако и след това не Ме послушате, а ходите противно на Мене,
28. то и Аз ще ходя противно на вас с ярост и ще ви накажа, да! Аз,
седмократно за греховете ви.
29. Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.
30. И ще разоря оброчищата ви, ще съборя кумирите ви, и труповете
ви ще хвърля върху труповете на презрителните {Еврейски: къща за
търкаляне.}† ви идоли; и душата Ми ще се погнуси от вас.
31. Ще обърна градовете ви на пустиня, и ще запустя светилищата ви,
и не ще да помириша дъха на благоуханните ви приноси.
32. Ще запустя и земята ви, тъй щото ще се смаят за това неприятелите
ви, които живеят в нея.
33. А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и
земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.
34. Тогава земята ще се радва на съботите си през всичкото време
докато е пуста, и докато вие сте в земята на неприятелите си; тогава ще
се успокои земята и ще се радва на съботите си.
35. През всичкото време, когато е запустяла, ще си почива, защото не
си е почивала в дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея.
36. И на останалите от вас ще вложа страх в сърцето им в земите на
неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги погне, и ще бягат, като
бягащи от нож; и ще падат, когато никой не ги гони.
37. Ще падат един върху друг, като че ли пред нож, когато никой не ги
гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си.
38. Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви
пояде.
39. Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на
неприятелите си; а още за беззаконията на бащите си ще се стопят
заедно с тях.
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40. Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си
в престъплението, което са извършили против Мене, и още, че са
ходили противно на Мене,
41. и че Аз ходих противно на тях и ги отведох в земята на
неприятелите им, - ако тогава се смири езическото {Еврейски:
необрязаното.}* им сърце, и приемат наказанието на беззаконието си,
42. тогава ще спомня завета Си с Якова; още завета Си с Исаака и
завета Си с Авраама ще спомня; ще спомня и земята.
43. И земята като ще бъде напусната от тях, ще се радва на съботите си,
като стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието
си, за гдето отхвърлиха съдбите Ми и за гдето душата им се отврати от
повеленията Ми.
44. Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги
отхвърля, нито ще се отвратя от тях до там щото да ги изтребя и да
наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ техен Бог;
45. но заради тях ще си спомня завета, който направих с праотците
им, които съм извел из Египетската земя пред очите на народите, за да
бъда техен Бог. Аз съм Иеова.

Тогава, в стих 27-33, Той ги предупреждава, че упоритото им
непокорство ще доведе до още по-сурови присъди, с които ще бъдат
изхвърлени от собствената им земя:
Левит 26:
27. Но ако и след това не Ме послушате, а ходите противно на Мене,
28. то и Аз ще ходя противно на вас с ярост и ще ви накажа, да! Аз,
седмократно за греховете ви.
29. Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.
30. И ще разоря оброчищата ви, ще съборя кумирите ви, и труповете
ви ще хвърля върху труповете на презрителните   ви идоли; и душата
Ми ще се погнуси от вас.
31. Ще обърна градовете ви на пустиня, и ще запустя светилищата ви,
и не ще да помириша дъха на благоуханните ви приноси.
32. Ще запустя и земята ви, тъй щото ще се смаят за това неприятелите
ви, които живеят в нея.
33. А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и
земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.

Всеки детайл от това пророчество беше изпълнен точно в
живота на израелския народ, когато през 70 г. сл. Хр. римляните,
водени от император Тит потушават бунта на евреите, завладяват и
опожаряват Йерусалим, разрушават и опожаряват до основи Втория
храм, избиват много евреи и останалите живи се пръснали по света.
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По време на обсадата на Ерусалим от Тит, евреите били толкова
доведени до отчаяние и заплашени от гладна смърт, че буквално
изяждали плътта на синовете и дъщерите си. След това всичките
им светилища и религиозни места били унищожени. Огромен брой
хора били убити; други са били продадени в робство и разпръснати
по света. Земята им била завладяна от езичници от близките страни.
В Левит 26   Бог продължава да предупреждава Израил за
тяхното печално състояние в следващите векове на разпръсване
между езичниците:
Левит 26:
36. И на останалите от вас ще вложа страх в сърцето им в земите на
неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги погне, и ще бягат, като
бягащи от нож; и ще падат, когато никой не ги гони.
37. Ще падат един върху друг, като че ли пред нож, когато никой не ги
гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си.

И отново, като се върнем назад   към историята на Израил,
виждаме, че всички тези пророчества са изпълнени и то не само
веднаж - в срам, страх, деградация и преследване, което бележи
повече от осемнадесет века на разпръсване.
Но при завършването на пророчеството Бог също обещава, че
никога няма напълно и окончателно да отнеме Своята милост от
Израил, защото казва в стих 44 на същата глава:
Левит 26:44. Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да
ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях до там щото да ги изтребя и да
наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ техен Бог;

Точно както бяха изпълнени наказанията Божии, така се
изпълняваше и Неговото обещание за милост, дори и в разгара на
съда.
Разглеждайки Писанията в светлината на пророчествата, цялата
история на Израил представлява изява на Божия съд над света, но
така и на Неговата милост; защото дори в средата на съда Бог все
още е милостив.
Може би най-удивителният пример в Библията за милосърдието
Божие проявено в средата на присъдата се намира в историята на
Раав, както е записано в глави 2 и 6 от книгата на Исус Навиев.
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От гледна точка на произхода на Раав и на условията й на живот
всичко е било против Раав. Тя беше блудница, тя принадлежеше към
осъжданите от народа, живееше в града, обречен на разрушение.
Въпреки това, в смирение и вяра, тя се осмели да се довери
на Божията милост, в резултат на което, тя самата и цялото й
семейство бяха спасени.
Случаят с Раав доказва, че съдбата или обстоятелствата не са
задължителни, за да бъде някой обречен на проклятие. Без значение
колко тъмен е животът и колко пропаднало е обкръжението,
личното покаяние и вярата   от страна на който и да е човек ще
премахнат Божия съд и ще призоват Неговата милост!
Следователно намираме, че историята, в светлината на
Писанията, показва действието в човешките дела, както съдът, така
и милостта на Бога. Дори в средата на най-тежките осъждения,
основният принцип на Бога все още е милост в милосърдието.
Поради тази причина разкриването на действията на Бога в
историята е обобщено в Псалм 107:
Псалми 107:43
43. Който е мъдър нека внимава на това; И нека размишляват
човеците за Господните милости.

За вярващия, основен извод   от историята е откровението за
непроменящата се, неизменна преданост на Бога в проявлението на
милостта.
Не трябва, обаче, да допуснем погрешно, че пълният и
окончателен съд на делата на всички хора ще се случи във времето. В
1Тимотей 5 Павел предупреждава:
1 Тимотей 5:
24. Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на
някои идат отпосле.
25. Така и добрите дела на някои са явни; а ония, които не са, не могат
да се укрият за винаги.

Подобно предупреждение се намира и в Еклесиаст 8:

Еклесиаст 8:11
11. Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро,
Затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло.
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И двата пасажа ни предупреждават, че Божиите присъди не се
проявяват напълно веднага. Това се отнася, както за наказанието на
нечестивите, така и за наградата на праведните.
Защото пълното откровение за окончателния съд на Бога ще
бъде изпълнено само тогава, когато преминем от времето във
вечността.

Глава трета
ПРЕСТОЛЪТ НА СЪДА ХРИСТОВ
Според Новия завет вечният съд има три фази: те се различават
една от друга от този трон, престол, на който ще седи Съдията,
който осъществява съда.
В първата фаза престолът, на който ще седи Съдията, се
нарича съдийския престол на   Христос. Тук ще бъдат съдени
последователите и слугите на Самия Христос, истинските
християни.
Във втората фаза съдийският престол се нарича престолът на
славата Христова. Съдени ще бъдат езическите народи, които ще
останат на земята в края на “голямата скръб”, до установяването на
Хилядогодишното царство на Христос на земята.
В третата фаза съдийският престол се нарича “Великия бял
престол”. Тук ще бъдат съдени всички останали мъртви, които ще
бъдат възкресени в края на Хилядолетието.
Християните ще бъдат съдени първи.
Ще започнем с анализирането на тази картината, която
рисува Новия завет за първата фаза на съда - този съд, който ще
се осъществи пред съдийския престол на Христос. Както вече
отбелязахме, съдени ще бъдат истинските християни.
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Някои от вас ще бъдат изненадани, че християните въобще като
цяло ще бъдат съдени - повече от това те ще бъдат съдени най-напред.
За този принцип, обаче, се говори в 1 Петрово 4:
1 Петрово 4:
17. Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие;
и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се
покоряват на Божието благовестие?
18. И ако праведният едвам се спасява, то нечестивият и грешният где
ще се явят?

Тук Петър, пишейки като християнин, казва, че съдът
ще започне с нас - т.е. от Божия дом. Тези две фрази ясно
говорят, че става дума за християните. Това се потвърждава от
противопоставянето с непокоряващите се на Божието Благовестие
- тоест с невярващите. Петър ясно казва, че преди всичко ще бъдат
съдени християните!
Апостол Павел два пъти споменава за това в различни послания.
В посланието към  Римляни 14 той казва:
Римляни 14:10. И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо
презираш брата си? защото   ние всички ще се представим пред
съдилището на Христос.

Малко по-нататък, в стих 12 на същата глава, той продължава:
Римляни 14:12. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

И в двата стиха става дума за съда на Християните и това е ясно
от думите “вашият брат” и “всеки от нас”. Мисълта на Павел е в
това, че ние като християни не трябва да се опитваме да се осъдим
един друг, защото това ще го направи Сам Христос  и всеки от нас
ще отговаря пред Христос сам за себе си.
Както винаги, мислейки за вечния съд, ние ще помним, че това е
напълно персонално, индивидуално. Това се подчертава от думите
“всеки от нас” - тоест, всеки от нас отделно.
Отново в 2Коринтяни 5 Павел използва подобен израз, за да
опише съда на християните:
2Коринтяни 5:10
10. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото
съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било
добро или зло.
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Отново, както в езика, така и в контекста е ясно, че Павел говори
само за християни. Отново акцентът е върху факта, че това ще бъде
чисто индивидуално дело за всеки поотделно.
Павел също така пояснява, че на съда ще става дума за това,
какво всеки един е вършил докато е бил в тялото си   т.е. за делата
и поведението на всеки един християнин по време на земния му
живот.
Той казва, че всички действия, извършени от християните тук
на земята, попадат в една от двете категории - те са добри или лоши.
Трета няма, няма неутралност.   Всяко действие на християнина се
оценява по определен начин - или положително, или отрицателно.
Всяко дело, деяние, постъпка извършено без вяра и послушание, без
да се прославя Бог, е неприемливо за Бога и следователно е лошо.
Ето, по какъв прост принцип, ние, като християни ще бъдем съдени.
И в двата пасажа, говорейки за мястото, където ще бъде Христос,
Съдията на християните, Павел използва гръцката дума “бема”.
В други пасажи от Новия завет това означава мястото на съда
на римския император или на неговите представители, когато те
провъзгласявали и обявявали своето решение по тези делата, които
са им били представени.
Например в Деяния 25:10 Павел, като римски гражданин, се
обръща към правото си на съд от Кесаря.
Деяния 25:10. А Павел каза: Аз стоя пред Кесаревото съдилище,
гдето трябва да бъда съден.

Говорейки за съда на Кесаря, Павел използва думата “бема”
- същата дума, която използва, за да определи мястото, от което
Христос ще съди всички християни.
Не за осъждане, но за получаване на награди.
Какъв ще бъде този съд, който Христос ще извърши на Своя
престол?
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Преди всичко, ние ясно и категорично трябва да посочим, че
този съд над християните, който ще бъде извършен на съдийския
престол Христов, не ще бъде съд за осъждение!
Този жизнено важен факт, че истинският вярващ в Христос
е освободен от всякакъв страх от окончателното осъждане, се
потвърждава от различни стихове в Новия Завет.
Например, в  Йоан 3:18 Иисус казва:

Йоан 3:18. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече
осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

Който вярва в Него не се съди, не се осъжда, но който не вярва е
вече осъден.
Тук се прави ясно, рязко и категорично разграничение.
Истинският вярващ в Христос не се осъжда; но невярващият вече е
осъден, въз основа на своето неверие.
В  Йоан 5 Христос дава същата увереност на   всички искрени
вярващи:  
Йоан 5:24.Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и
вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на
съд, но е преминал от смъртта в живота.

За онзи, който чрез вяра приема словото на Христос чрез
Благовестието,   вече е сигурно, че вече има вечен живот; той вече е
преминал от духовната смърт в живота вечния; той не пада под
осъждение! той няма да бъде съден!
В Римл. 8:1. Павел потвърждава тази същата увереност в
свободата от осъждение:
Римляни 8:1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в
Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.

От всички тези стихове е ясно, че истинските вярващи никога
няма да се явят на такъв съд, чието окончателно решение ще бъде
осъждане. Всъщност истински вярващият въобще няма да бъде
съден за тези грехове, които е извършвал.
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Когато човек идва като грешник, но се обръща с вяра в
Христос, приемайки Го като Спасител, и Го изповядва като
Господ, и се покае за греховете си, и се кръсти във вода с пълно
потапяне в името на Иисус, и приема кръщението в Светия
Дух, тогава целият набор от минали грехове на този човек
изведнаж и завинаги се изтриват от Бога !!! И БОГ ПОВЕЧЕ ЗА
ТЯХ НЕ СИ СПОМНЯ!!!
Два пъти, в две глави в Исая, които са една след друга, Бог
обещава това на тези, които Той е изкупил.
В Исая 43 Той казва:
Исая 43:25
25. Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си,
И няма да си спомня за греховете ти.

И отново в Исая 44 Бог казва:

Исая 44:22. Изличих като гъста мъгла престъпленията ти, И като
облак греховете ти; Върни се при мене, защото Аз те изкупих.

В оригинала, думата “престъпление” и “беззаконие” са
обозначени с една дума - “Пеша”, което означава, грешни дела,
които се извършват в открито неподчинение на известен закон;
докато греховете са всички, каквито и да са   погрешни действия,
неправилни постъпки.   Това означава, че престъпленията са
по-сериозни и по-тежки от греховете. Бог обаче има достатъчно
благодат и сила, за да изтрие и едните, и другите.
В предишната глава ние отбелязахме, че на небето се води пълен
запис на живота на всяка човешка душа. Ние се убедихме, че такава
книга, в която всичко е записано е подобна на електромагнитна аудио,-видео лента. Те си приличат не само по начина, по който се
извършва записа, но и по начина, по който съдържанието се изтрива!
Ако искате да изтриете съдържанието на която и да е част от
лентата, това се постига много просто, като използвате специално
устройство.
Същото, по същя начин е и със записа на живота на грешника.
Когато грешникът за първи път дойде при Христос с вяра и
покаяние, и кръщенията, Бог взема в ръка специално “изтриващо”
устройство и напълно изтрива всичките грехове, извършени от
225

Началното учение Христово

грешника. “Касетата”,   “лентата” на живота на този човек става
напълно, съвършено чиста и на нея можете да напишете нов живот
на вяра и праведност.
Ако след това вярващият отново падне в греха, то той трябва
само да се покае и да изповяда своя грях пред Бога и Бог ще изтрие
този конкретен отделен участък от “лентата”. И така лентата отново
е чиста!
За този Божий начин, как Бог работи с греховете, извършени
от християните, след като вече са познали Иисус Христос като
Спасител е посочено в 1 Йоан 1:
1 Йоаново 1:9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен
да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

И по-нататък в 1Йоан 2:

1 Йоаново 2:
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши
някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.
2. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за
греховете на целия свят.

Тези стихове ни учат, че ако един вярващ в Христа съгреши и
след това се покае и изповяда греха си, то изкуплението на Христос е
толкова ефективно, че грехът му се изтрива и той се очиства от всяка
неправда.
Това е логичната причина, поради която истинският вярващ в
Христос не трябва да се страхува, че резултатът от процеса срещу
него ще бъде осъждане. Бог е видял, че самият грешник е очистен
и регистрацията на греха му е изтрита, за да няма повече спомен за
този грях и следователно няма причина за справедливо осъждение.
Но ако истинският вярващ не го заплашва   окончателното
осъждение, то тогава с каква цел християните въобще ще бъдат
съдени?
Отговорът е, че съдът над християните ще се извърши, за
получаване на наградите им. Истинският вярващ няма да бъде съден
по отношение на праведността, но за това как той служи на Христос!
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А това, че вярващият няма да бъде съден по отношение на
праведността, се обяснява твърде просто - праведността на
истинският вярващ   не е неговата собствена праведност, но
праведността на Самия Иисус Христос, която Бог му вменява въз
основа на вярата му.  
В 1Коринтяни 1 пише, че Христос

1Коринтяни 1:30. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за
нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

Никой друг, но Сам Христос стана нашата праведност пред Бога.
Павел отново говори за това във 2Коринтяни:

2Коринтяни 5:21. Който за нас направи грешен Онзи, Който не е
знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.

Благодарение на тази размяна ние станахме Божията праведност
в Христа.
Очевидно е, че когато вярващият получава спасение на тази
основа, ще бъде абсолютно нелогично от Божия страна Бог да съди
Своята собствена праведност, която е дал на вярващия.
По този начин ние правим извод, че съдът над християните
ще има отношение не към тяхната праведност, но за това как те са
служили на Христа на земята!
Целта на съда няма да бъде нито оправдание, нито осъждение;
НО  разпределението на наградите на всеки вярващ според това как
те са служили на Христос на земята!

Изпитание чрез огън

Този съд на вярващите с цел получаването на награди е описан в
1Коринтяни.
1Коринтяни 3:
11. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената,
която е Исус Христос.
12. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни,
дърва, сено, слама,
13. всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден
ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита
работата на всекиго каква е.
227

Началното учение Христово

14. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.
15. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се
избави, но тъй като през огън.

Павел съвършено ясно заявява, че това не е съд над душите, а над
делата. Ако дори всичките дела на човек изгорят, душата му ще бъде
спасена. Павел обяснява защо душата на такъв човек е в безопасност:
Защото никой не може да положи друга основа освен
положената, която е Иисус Христос.
Този съд се отнася само за тези, които са изградили своята
вяра не на собствените си дела и собствената си праведност, но   на
основата Иисус Христос и Неговата праведност. Ако само тяхната
вяра остава непоклатимо на тази основа, то душите им са завинаги в
безопасност и сигурност.
Когато въпросът е за оценяване на делата на вярващите, Павел
ги разпределя в две категории. От една страна, това са злато, сребро,
скъпоценни камъни. От друга страна това са дърво, сено, слама.
Тези две категории се различават по начина, по който те понасят
изпитанието с огън. Веществата от първата категория могат да
понесат огъня и да не изгорят в него. Докато в същото време
веществата от втората категория - дърво, сено, слама - ще изгорят в
огъня.
За разлика от тези две категории, можем веднага да направим
извод: качеството е много по-важно за Бога, отколкото
количеството.
Златото, среброто и скъпоценните камъни обикновено
съществуват в малки количества, но те имат голяма стойност.
Дървото, сеното, сламата заемат много място и се намират в големи
количества, но тяхната стойност е сравнително  малка.
И с какъв вид огън ще бъдат изпитани делата на християните?
Спомнете си, че прославеният Христос ще седи на Своя
съдийски Престол и че   всеки от нас ще застане директно пред
Него. Ще Го видим, както Йоан Го видя в своето видение на остров
Патмос.
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За това се говори в Откровение 1:

Откровение 1:
14. а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите
Му, като огнен пламък;
15. и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а
гласът Му беше като на много води;

В това видение нозете на Христос са като мед в пещ нажежена
и   олицетворяват огъня на скръб, с който Той ще съди греховните
дела на нечестивите; докато очите Му са като огнен пламък и
олицетворяват проникващият, пронизващ и поглъщащ в дълбочина  
Негов поглед, с който Той ще оцени делата на Своя вярващ народ.
В огнените пламъци на Неговите очите, всичко, което е низко,
мерзостно, неискрено, малоценно в делата на Неговия народ, ще
бъде моментално и завинаги унищожено! Ще оцелее и ще се очисти
само онова, което е вярно и има вечна стойност!
Когато разглеждаме тази фаза на съда, всеки от нас трябва да
си зададем въпроса: “Как мога да служa на Христa в този живот, за
да могат делата ми да издържат изпитанието на огъня в този ден на
съда Господен?
Трябва да изпитаме себе си в три аспекта:
мотиви;
послушание;
сила;
Първо. Преди всичко ние трябва да анализираме своите мотиви.
Дали служим за това да удовлетворяваме своите собствени желания
и за да прославим себе си или ние искрено се стремим да прославим
Иисус Христос и да извършваме Неговата воля?
Второ. Ние трябва да проверим своето послушание и покорство.
Дали се стремим да служим на Христос точно според принципите
и методите разкрити в Божието Слово? Или изграждаме и строим
свои собствени форми на служение и поклонение, и след това към
тях залепваме името на Христа, и стихове, и текстове от Новия Завет
на Библията.?
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Трето. Ние трябва да проверим себе си по отношение на силата.
В 1Коринтяни 4 глава е писано:
1Коринтяни 4:20. Защото Божието царство не се състои в думи, а в
сила.

Да се проверим дали не се опитваме да служим на Бога със
своята плътска немощ?
Или ние се подновяваме и утвърждаваме от Святия Дух?
Ако е така, тогава можем да обявим, както каза Павел:
Колосяни 1:29. За което и се трудя като се боря според действието
Му, действащо в мене със сила.

В зависимост от отговорите на тези въпроси за мотивите,
послушанието и силата, нашият съд ще се определя в този ден,
когато ние всички ще застанем пред Христовото съдилище.

Глава четвърта
СЪД НА ХРИСТИЯНСКОТО СЛУЖЕНИЕ
Сега ние ще разгледаме по-подробно тези принципи, според
които вярващите ще бъдат възнаградени за своето служение.
Христос говори за това под формата на две притчи: притча за
талантите в Матей 25:14-30; и притчата за мнасите в Лука 19:11-27.
Оценката на християнското служение е основната, главна тема
на двете притчи и е една и съща. Във всяка от тях става дума за
богат човек, имащ власт. Той дава определена сума на всеки един
от слугите си, за да действат от негово име, а сам той се отправя на
далечен път.
След известно време този богат човек се връща и изисква отчет
от всеки един слуга за това как са постъпили  с получените от него  
средства.
И в двете притчи се споменават трима слуги: първите двама са
наречени верни в това как, по какъв начин  са  използвали парите на
своя господар; а третият е наречен неверен.

230

Вечният съд

В притчата за талантите разпределението на талантите е описано
в Матей 25:
Матей 25:15. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на
всеки според способността му; и тръгна.

(Талантът е значителна сума, приблизително равна на заплатите
за 15 години).
Обърнете внимание на този принцип, според който се
разпределяли талантите “на всекиго според способностите ...” Това
означава, че Бог дава на всеки вярващ максималния брой таланти,
въз основа на неговите способност, които таланти вярващият ще
може да използва ефективно.
Бог не дава нито повече, нито по-малко, отколкото вярващия
може да приложи с печалба!
В тази притча първите двама слуги са донесли сто процента
печалба. Този, който получи пет таланта спечели още пет!  
Получилият два-спечели още два.
Създава се такова впечатление, че Господ не е оценил чистата
печалба, но процентното увеличение. Това означава, че този който
е спечелил пет таланта не е наречен по-верен от другия, който е
спечелил два. Те бяха наречени еднакво верни, защото и двамата
имаха сто процентно увеличение.   
И думите, с които те бяха насърчени, са съвсем същите както в
Матей 25:21 и 23:
Матей 25:
21. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил
верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
23. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си
бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

Фактът, че господарят се обръща   към двамата слуги с напълно
еднакви думи, свидетелства, че той ги счита за еднакво верни.
Всеки от тях получил в самото начало максималния
брой таланти, които той можел ефективно да използва чрез
способностите си; и чрез работенето си всеки от тях е получил
максималната възможна печалба - т.е. сто процента. Оценяването
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им от господаря се основаваше на тяхната преданност, изразена в
процентното увеличение.
Фактът, че единият е получил пет таланта в началото, а другият
два, не играе никаква роля при оценката на тяхната преданост.
В тази притча за талантите, третият слуга  скрил единият талант,
който получи от господаря си и по-късно го занесе на господаря
си в точно същото състояние, в което го бе получи. Поради това
той не само не получи никаква награда, но завинаги бе изгонен от
присъствието на господаря си.
Думите на осъждане и отхвърляне на този трети слуга са
записани в Матей 25.
Матей 25:
26. А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че
жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;
27. ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си
дойдех, щях да взема своето с лихва.
28. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет
таланта.
29. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а
от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.
30. А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще
бъде плач и скърцане със зъби.

Тези думи са напълно недвусмислени. Този трети слуга не
само не получи никаква награда; но от него отнеха този талант,
който му беше даден в началото, а самият той беше изхвърлен от
присъствието на господаря.
Нека сега се обърнем към притчата за мнасите описана в Лука 19.
(една мнаса е приблизително равна на стойността на заплата за три
месеца).
Посочени са десет слуги, въпреки че само трима са разгледани
подробно. Още в самото начало всичките десет слуги получиха една
и съща сума от господаря - всеки по една мнаса.
От описаните три случая първият слуга е придобил десет мнаси;
вторият - пет, а третият просто скри мнасата си и в крайна сметка я
върна в точно същото състояние, в което я получи!
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Създава се такова впечатление, че всички тези трима слуги имат
едни и същи способности, тъй като всички те получават една и
съща сума. Те обаче не бяха еднакво верни. Първият донесе печалба
два пъти повече от втория. Затова неговата награда беше два пъти
по-голяма.
Наградите на тези двама слуги са описани в Лука 19:

Лука 19:
16. Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели
десет мнаси.
17. И рече му: Хубаво, добри слуго! понеже на твърде малкото се
показа верен, имай власт над десет града.
18. Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет
мнаси.
19. А рече и на него: Бъди и ти над пет града.

Нека обърнем внимание на факта, че наградата на първия слуга
беше два пъти по-голяма от наградата на втория.
На първо място-първият слуга беше конкретно наречен “добър
слуга”; вторият слуга не беше наречен така.
На второ място - на първия слуга беше дадено да управлява над
десет града; а на втория - само над пет.
Това означава, че наградата им е била пряко пропорционална на
получените печалби.
Още един извод, който си правим от тази притча е, че наградите
за предано служене на Господ в този век ще се състоят в позициите
на власт и отговорност в управлението на Царството Христово в
идната епоха. С други думи, преданото служение в този свят води до
по-големи възможности за служение в идната епоха.
За тези, които наистина обичат Христос, не може да има
по-голяма радост и привилегия, от това да продължат да служат
на своя Господ. За преданите тази привилегия, от която те са се
възползвали тук във времето, ще се продължи и във вечността.
В тази притча с мнасите, както и в притчата с талантите, третият
служител е бил неверен и не направи нищо с мнасата, която му бе
дадена. Думите на осъждението му са записани в Лука 19: 22-24:
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Лука 19:
22. Господарят му казва: От устата ти ще те съдя, лукави слуго. Знаел
си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и
жъна което не съм сял;
23. тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях
да ги прибера с лихвата?
24. И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на
този, който има десетте мнаси.

В тази притча, както в притчата за талантите, невярващият
служител не просто не получи награда, но дори мнасата, която
той получи в началото, беше взета от него. За края на този слуга с
едната мнаса, нищо не се казва в притчата. Въпреки това, може да се
предположи, че подобно на неверния слуга в притчата за талантите,
той бе отхвърлен и изгонен от присъствието на господаря си.
И в двете притчи, неизползването на дадения талант или мнаса е
описан с много силна дума - лукав
Лука 19:22. Господарят му казва: От устата ти ще те съдя, лукави
слуго.
Матей 25:26. ...рабе лукави и лениви...

Във всеки от случаите, започвайки своя съд над неверния слуга,
господарят използва фразата “лукав, хитър слуга”.
От това заключаваме, че според Божиите стандарти,
лукавството, нечестието не се състои просто в активно извършване
на  зло, но е и в бездействието, когато трябва да извършим добро, а
не го направим.  
Така се определя и “греха”:

Яков 4:17. Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях
е нему.

Словото обяснява, че грехът се състои не само в извършването
на това, което познаваме като лошо, но и когато не извършваме това,
което знаем, че е добро.
Да не направиш добро, когато можеш е толкова сериозен грях,
колкото и да извършиш зло!
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Същата тази мисъл се съдържа в пророческото откровение за
Божия съд в Малахия 3:18:
Малахия 3:18. Тогава изново ще разсъдите
Между праведен и нечестив,
Между оня, който служи Богу,
И оня, който не Му служи.

Бог тук прави ясно разграничение между праведните и
нечестивите.
Праведните са онези, които служат на Бога.
Нечестивите са тези, които НЕ служат на Бога.
Отново урокът е ясен: да не служите на Бога само по себе си е
нечестие!
Именно това нечестие, лукавство   доведе до окончателното
осъждане на неверния слуга в двете притчи, които изучавахме.
И в двата случая неверните слуги не направиха нищо лошо, но и
в двата случая основанието за отхвърлянето им   е небрежността
и бездействието, неизпълнението на доброто, което можеха да
направят.
Христос посочва, че точно същия принцип на съда ще се прилага
за всички, които наричат себе си последователи и слуги на Христос.
В предишната глава анализирахме един пасаж от 1Коринтяни
3:11-15, където Словото говори за онези християни, чиито работи
бяха отхвърлени и изгоряха в огъня на съда, но те самите са били
спасени. От друга страна, от разглежданате от нас притча за
талантите, става видно, че неверният слуга не само е лишен от
всякаква награда, но е и изгонен завинаги от присъствието на
господаря си.
1Коринтяни 3:
11. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената,
която е Исус Христос.
12. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни,
дърва, сено, слама,
13. всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден
ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита
работата на всекиго каква е.
14. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.
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15. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се
избави, но тъй като през огън.

Това повдига интересен въпрос: как Бог оценява в двата случая?
Защо в случая, описан в 1Кор. 3 ... работата на този човек ще изгори,
но самият човек ще се спаси; докато в притчата, разказана от Иисус,
неверният слуга не само губи наградата, но е  изгонен и изхвърлен?
Може би разликата може да бъде обяснена по следния начин. В
случая, описан в 1Кор.3: , човекът все пак се е опитвал да направи
нещо за господаря си; в действителност, споменаването   на дърво,
сено и слама, предполага, че той е направил много. Обаче, нито
вида, нито качеството на неговата работа са могли да устоят на
изпитанието на огъня. Въпреки това, неговата активност и дейност
- макар и в грешна посока и без възнаграждение - в крайна сметка е
доказала искреността на вярата му в Христа; и поради тази причина,  
спасението на душата му е дадено, въпреки че делата му ще изгорят.
От друга страна, неверният слуга, този  с единият талант, въобще
нищо не е направил за господаря си - нито добро, нито лошо. Тази
пасивност разкрива, че неговата вяра и служение са били напразни,
суетни и неискрени. Както се казва в Яков 2:26... вярата без дела е
мъртва.
Вярата, която не се проявява в никаква дейност, е мъртъв; тя
е празна, безполезна, неискрена. Тя не само, че не върши тези дела
на служение, които могат да бъдат възнаградени, но дори и не
осигурява спасението на душата на този, който я изповядва!
Този, който нарича себе си християнин, но не се опитва да
служи активно на Христос, е всъщност лицемер!
Поради тази причина, съдът   над такъв човек, ще се състои в
това да го хвърлят във външната тъмнина: “. ... там ще бъде плач и
скърцане със зъби” .
Един внимателен анализ на пасажи, описващи подобен съд в
Матей 24:51 и Лука 12:46 казва, че тази външна тъмнина, с   плача
и скърцането със зъби, е мястото, което се пази за лицемерите и
невярващите. Неверният слуга, който нищо не прави за господаря
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си, попада в същата тази категория: той е в действителност лицемер
и невярващ, поради което ще отиде във външната тъмнина.
Матей 24:51. и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с
лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Лука 12:46. то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той
не го очаква и в час, който не знае, и, като го бие тежко, ще определи
неговата участ с неверните.

Ангелите премахват всички лицемери.
От този съд над лицемерния слуга следва още един извод във
връзка със събитията, предшестващи съдилището Христово.
Преди, истинските християни да бъдат допуснати до съдийския
престол на Христос, най-напред сред вярващите ще се извърши
разделение: всички лицемерни и фалшиви, лъжливи християни ще
бъдат отделени и ще приемат това осъждение, което заслужават за
своето лицемерие и лъжи.
Този съд над   лицемерите е описан в две притчи за Небесното
царство, които Иисус разказа и четем в Матей 13. Тази притча е за
пшеницата и плевелите; и за мрежата хвърлена в морето.
Матей 13:
24. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се
оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;
25. но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели
между житото, и си отиде.
26. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и
плевелите.
27. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли
ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите?
28. Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха:
Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?
29. А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да
изскубете заедно с тях и житото.
30. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще
река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове
за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.
Матей 13:
47. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото,
която събира риби от всякакъв вид,
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48. и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха
добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.
49. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще
отлъчат нечестивите измежду праведните,
50. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със
зъби,

Изучавайки тези, а също  и други притчи в тази глава, е важно да
се определи какво се има предвид под фразата “Царството небесно”.
В Матей 12: 25-28 и в Лука 11: 17-20, Иисус говори за две
противоположни царства: Божието царство (или Небесно) и
царството на сатана.
До края на сегашния век двете царства ще съществуват
съвместно!
Божието царство включва всички същества, които се подчиняват
на праведното Божие управление!
В царството на сатана са всички, които са против Божието
управление!.
Матей 12:
25. А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство,
разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен
против себе си няма да устои.
26. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си;
тогава как ще устои неговото царство?
27. При това, ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги
изгонват вашите възпитаници? Затова, те ще ви бъдат съдии.
28. Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство
е дошло върху вас.
Лука 11:
17. Но Той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство
разделено против себе си, запустява, и дом разделен против себе си
{Гръцки: Против дома.}* пада.
18. Така, също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои
царството му? понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевула,
19. И ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез
кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии.
20. Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е
достигнало до вас.

В Ефесяни Словото говори за две нива на сатанинското царство.
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В Ефесяни 6:12 се описва сборището на нечестивите, паднали
ангели, които последваха сатана в неговия бунт срещу Бога.
В Ефесяни 2: 2 пише за тези хора, които също са в бунт срещу
Бога. Те са наречени синовете на непокорството и показва, че сатана,
като княз на въздушната власт ги контролира и управлява!
Ефесяни 6:12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в
небесните места.
Ефесяни 2:2. в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят,
по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете
на непокорството;

Евангелието на Царството, провъзгласено от Иисус и Неговите
апостоли, се явява призоваване, покана на Бога към бунтовните,
непокорни човеци (но в никакъв случай не към ангели) - бунтовните,
непокорни човеци да напуснат сатанинското царство и да влязат в
Божието царство!
Всички, които желаят да приеме тази покана, трябва да изпълнят
две условия:
- трябва да се ПОКАЯТ за своя бунт и непокорство и
- с вяра да се ПОДЧИНЯТ на Христос, като назначен от Бога
владетел.
От двете притчи, за пшеницата и плевелите, и за мрежата става
ясно, че някои от онези, които на пръв поглед, привидно изглеждат,
че принадлежат към Божието царство, всъщност не изпълняват
тези две условия. Те външно се преструват, че са се покаяли и се
подчиняват, но не го правят това  с чисто сърце и в резултат на това
не преживяват вътрешна промяна на характера, която съответства
само на Божието царство. И двете притчи подчертават специалния
съд Божий над тези лицемери в края на времето.
В първата от двете притчи слугите попитаха господаря,
собственика на полето дали трябва да извадят плевелите. Отговорът
му беше:
29. А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да
изскубете заедно с тях и житото.
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Обърнете внимание на отговора на господаря към слугите:
“...да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и
житото....”
Това говори, че на слугите, ако отидат да плевят ще им бъде
много трудно да различат кои са плевелите и кое е житото, защото
плевелите явно ще имат външен вид като житото...
Притчата говори за тези, които като плевелите имат външен
вид на истинските християни, защото някога са изповядали вяра в
Иисус.   
След това в Матей 13:37-43 Иисус напълно обяснява цялата
притча.
Матей 13:
37. А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;
38. нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а
плевелите са чадата на лукавия;
39. неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на
века; а жетварите са ангели.
40. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и
при свършека на века.
41. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат
от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат
беззаконие,
42. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със
зъби.
43. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца
си. Който има уши да слуша, нека слуша.

Исус посочва, че плевелите са синовете на лукавия. Тяхното
присъствие на полето не е случайно.
дяволът умишлено е посял плевелите сред житото!
С други думи, “засаждането”, внедряването на лицемерите
сред истинските християни е част от стратегията на сатана. Това
е един от начините, по които той се опитва да дискредитира
свидетелството на Църквата.
Думата “дискредитиране” означава - компрометиране,
злепоставяне, подбиване на авторитета, излагане, понижаване,
опозоряване, опетняване, омърсяване, поставяне под съмнение,
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хвърляне сянка върху...и точно това е целта на сатана да
компрометира Църквата Христова и истинските християни,
свидетелството на Църквата!
По-нататък, Иисус казва, че на съда в края на времето ангелите
ще изберат най-напред всички псевдохристияни намиращи се
измежду верните и ще ги хвърлят в огъня, където е плач и скърцане
със зъби. Само след това праведните ще блестят като слънцето
в Царството на техния Отец. С други думи, отначало ще бъдат
отделени псевдохристияните(лъжехристияните, които се правят
на християни, но са лицемерни и лукави) и те ще бъдат хвърлени в
огнената пещ и след това ще се прояви славата на възкресението на
истинските християни.
Същото откровение се съдържа и в притчата за мрежата в
езерото в Матей:
Матей 13:
47. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в морето,
която събира риби от всякакъв вид,
48. и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха
добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.
49. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще
отлъчат нечестивите измежду праведните,
50. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със
зъби,

В тази притча хвърлената в морето мрежа представлява
Евангелието на царството, провъзгласено по целия свят. Рибите
от всякакъв вид, попаднали в мрежата, означават всички, които
положително са откликнали на поканата на Евангелието.
Това включва хора от всякакъв род - както добри, така и лоши,
както праведни, така и нечестиви.
В края на века, ангелите, най-напред, ще отлъчат нечестивите
измежду праведните и ще ги хвърлят в мястото на осъждението.
Само след това добрите и праведните ще получат вечни
благословения  и наградите с Христос.
В това откровение ние виждаме още едно потвърждение на
това, че в резултат на съда, който ще бъде направен пред съдийския
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престол на Христос, няма да бъде окончателното осъждане на тези,
които там ще се появят. До тогава, докато ще започне този съд над
истинските вярващи, ангелите вече ще са отделили и хвърлили в
мястото на наказанието всички лицемери и лъжехристияни. Така,
онези, които се явяват пред Съда на Христос, за да получат своите
награди, ще бъдат само верните и праведните вярващи, спасените,
които са утвърдени завинаги чрез тяхната искрена вяра, основана на
праведността на Самия Христос.
За този процес на отделяне на лицемерите и лъжевярващите
преди съда над истинските вярващи се говори в Псалм 1: 4-5:
Псалми 1:
4. Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
5. Затова, нечестивите няма да стоят в съда, Нито грешните в събора
на праведните;

В това пророчество нечестивите се сравняват с плявата. Ако
нечестивите са плява, тогава праведните са пшеницата. Преди
пшеницата да се събере в плевнята, плявата първо се отделя. Преди
праведните да получат вечната си награда, нечестивите ще бъдат
отделени от тях и ще бъдат хвърлени в мястото на наказанието.
Поради тази причина, псалмопевецът казва, че нечестивите
и грешните никога няма да се появи в съда заедно с праведните това е, пред съдилището на Христос, и разбира се, те няма да бъдат
допуснати до събранието на праведните във вечността.
Накратко да обобщим: пред съдилището Христово ще застанат
само истински, искрени вярващи. Преди това чрез ангели, всички
лицемери и лъжехристияни ще бъдат отделени и хвърлени за
огненото наказание.
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Глава пета
ТРИ ПОСЛЕДНИ СЪДИЛИЩА
В глава трета ние отбелязахме, че вечния Божий съд ще се
извършва на три последователни фази.
Първата фаза ще бъде съдът над християните пред съдийския
престол на Христос.
Втората фаза ще бъде съдът над езическите народи в края на
Голямата скръб пред престола на Христовата слава.
Третата фаза ще бъде съдът на всички останали мъртви в края на
хилядолетното царство, пред Великия бял престол.
В глави 3 и 4 анализирахме първата от тези три фази - т.е. съдът
над християните пред съдийския престол на Христос.
Сега се обръщаме към следващата фаза - съдът над езическите
народи в края на Голямата скръб.
На първо място, е необходимо да се вземат предвид събитията,
предшестващи този съд. Това ще ни помогне да разберем защо Бог е
предвидил специален съд за езическите народи.
В 1Коринтяни 10 се казва за това, че Бог дели човечеството на
три категории:
1Коринтяни 10:32. Не ставайте съблазън ни на юдеи, ни на гърци,
нито на Божията църква;

Евреите са специален народ, отделен от Бог от всички други
народи за специални цели.
Езичниците са всички останали народи, освен Израил.
Божията църква се състои от всички истински вярващи,
които са новородени свише чрез вяра в Христос Исус. Тяхната
националност вече не е от значение, дали са от евреите, или са от
езичниците. Те са “нов народ” в Христос.
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От Писанието става ясно, че съдът, който сега разглеждаме,
пред престола на славата на Христос, е предназначен единствено
за езичниците. Това означава, че никой от представителите на
другите две групи няма да се яви на този съд. На него няма да има
нито евреи, нито християни. Този факт се потвърждава от общото
откровение на Писанието за края на този век.
В този съд няма да има християни, тъй като те вече ще са
преминали своя специален съд пред съдийския престол на Христос.
В този съд няма да има евреи, защото по това време, Израел като
нация ще преживее своя собствен съд, и всичките тези евреи, които
оцелеят в  този съд, ще се примирят с Бога, признавайки Иисус като
Спасител и Месия!
Последните действия на Бог с Израел по това време ще завършат
историческия процес на съда, с който  Бог съди тях в продължение
на почти четири хиляди години. Последващият съд над езическите
народи ще отбележи прехода от историческия съд към вечния съд.
Съдът над Израел в периода на Голямата скръб
Имайки предвид този специален съд   над Израел, е полезно да
отбележим тези два общи принципа, според които Бог постъпва
с човечеството, в благословения и съд. Накратко, те могат да бъдат
обобщени по следния начин.
Първо, принципът на благословия:
Бог обикновено благославя езичниците чрез евреите, но евреите
Той благославя пряко.
Второ, принципът на наказанието: Бог обикновено наказва
евреите чрез езичниците, но езичниците ги наказва непосредствено.
Чрез тези два принципа Бог ще се ръководи и в окончателните
Си заключителните си сметки, отчети с човечеството.
Първо, в края на Голямата скръб, Бог за последен път ще осъди
и накаже Израил като нация, чрез езичниците. Тогава, когато
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съдът над Израил свърши, Самият Бог непосредствено ще осъди
езичниците.
Този последен съд над Израил, след като се върнат като нация на
своята собствена земя, е описан в Еремия 30: 3-9:
Еремия 30:
3. Защото, ето, идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен людете
Си Израил и Юда, казва Господ; и ще ги върна в земята, която дадох
на бащите им, и ще я владеят.
4. И ето думите, които Господ говори за Израил и за Юда:
5. Защото така казва Господ: Чухме шум на треперене;
Страх има, а не мир.
6. Попитайте сега и вижте, Мъж ражда ли? Тогава защо гледам всеки
мъж С ръцете си на кръста, като жена, която ражда, И лицата на
всичките пребледнели?
7. Горко! защото велик е оня ден, Подобен нему не е бивал; Именно
той е време на утеснението на Якова; Но ще бъде избавен от него.
8. В оня ден, казва Господ на Силите, Ще строша хомота му от врата
ти, Ще разкъсам оковите ти, И чужденци няма вече да го поробват;
9. Но ще слугуват на Господа своя Бог, И на царя си Давида, Когото ще
им въздигна.

Обърнете внимание на реда на събитията, които пророк Еремия
пророкува.
Първо, Бог ще върне Израел обратно в своята земя.
На второ място, Израел като нация ще преживее опасно, тежко
и трудно време, най-тежкото от всичко, което са понесли преди.
Трето, самият Господ ще се намеси и застане против
чуждоземните - езическите врагове на Израел - и ще спаси Израел от
тях!
Четвърто, Израелското царство отново ще бъде възстановено
на Давидовия престол, под върховното управление на Самия Господ
Иисус. Този период на възстановяване ще бъде Хилядолетното
царство.
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Събранието на езическите народи срещу Израил през
последните дни и непосредствената намеса на Господ в полза на
Израил е описано в Захария:
Захария 12:3. В оня ден ще направя Ерусалим Утегчителен камък
на всичките племена; Всички, които се натоварят с него, ще се
смажат; И против него ще се съберат всичките народи на света. Това

пророческо видение продължава със Захария 14: 2-4:
Захария 14:
2. Защото ще събера всичките народи
На бой против Ерусалим;
Градът ще бъде превзет,
Къщите ще бъдат обрани,
И жените изнасилвани,
И половината от града ще отиде в плен;
А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.
3. Тогава Господ ще излезе
И ще воюва против ония народи
Както когато воюва в ден на бой.
4. В оня ден нозете Му ще застанат
На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;
И Елеонският хълм ще се разцепи
През средата си към изток и към запад,
Така че ще се образува твърде голям дол,
Като половината от хълма се оттегли към север,
И половината му към юг.

Ние отново виждаме, че нашето време ще завърши с
концентрирана атака срещу Израил и Ерусалим от страна на
езическите народи, но Сам Господ ще се намеси, за да спаси Израил.
Тази намеса ще достигне кулминацията си с Неговото лично
завръщане на Елеонския хълм - именно тук, откъдето Той се възнесе
на небето в началото на настоящото време.
В резултат на този последен период на обща народна скръб
и опасност, из средата на Израил ще бъдат изгорени всички
бунтовници, но оцелелите от това окончателно пречистване ще
бъдат готови да се примирят със Своя Бог в покаяние и смирение.
Това окончателно очистване на Израел е описано в Езекиил 20:
37-38, където Господ първо предсказва завръщането им в тяхната
земя и след това описва как Той ще се справи с тях там:
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Езекил 20:
37. Ще ви прекарам под жезъла, и ще ви заведа във връзките на завета.
38. И ще изчистя отсред вас бунтовниците и ония, които вършат
престъпления против Мене; ще ги извадя из земята, гдето
пришелствуват; но те няма да влязат в Израилевата земя; и ще
познаете, че Аз съм Господ.

Фразата “... ще ви прекарам под жезъла” се отнася до това как
овчарят индивидуално проверява всяка една от овцете си, преди да
ги пусне в стадото. В резултат на този процес, всички бунтовници
ще бъдат премахнати от Израил, а останалата част ще встъпят в
новия завет с Бога - Новият Завет в Иисус Христос!
Мощната ръка на Господа срещу народите, които преследват  
Израилския народ и Неговото окончателно помирение с Израил е
описано в Захария 12:
Захария 12:
9. В оня ден
Ще потърся да изтребя всичките народи,
Които идат против Ерусалим;
10. А на Давидовия дом
И на ерусалимските жители
Ще излея дух на благодат и на моление;
И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха;
И ще плачат за Него
Както плаче някой за едничкия си син,
И ще скърбят горчиво за Него
Както скърби някой за първородния си.

Това е едно от най-ясните предсказания в Писанията за
отхвърлянето и разпятието на Христос. Израил в този момент,
обаче, най-накрая ще признае ужасната си грешка и в голяма
скръб, и покаяние ще се примири с Месия, Когото те така дълго
отхвърляха!
В Новия завет това последно помирение на Израил с Бога е
описано в Римляни 11:
Римляни 11:26. И така целият Израил ще се спаси, както е писано:
- “Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;

След като Израил премине чрез огъня на голямата скръб и
се помири с Бога чрез Иисус Христос, Бог вече няма нужда да ги
съди повече. След това, когато Христос ще установи Своето земно
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царство и ще заеме мястото Си на престола на славата, Той ще
трябва да съди само езическите народи, останали живи на земята в
края на “Голямата скръб”.
СЪД НАД ЕЗИЧЕСКИТЕ НАРОДИ
В Матей 25: 31-46 Иисус дава много ясна картина за съда над
езическите народи. Няма и намек, че това може да е притча. Това е
пряко пророческо предсказание, използващо образа на овчар, който
се разпорежда със своето стадо.
Матей 25:
31. А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките свети
ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
32. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един
от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
33. и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.
34. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна:
Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството,
приготвено за вас от създанието на света.
35. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте;
странник бях и Ме прибрахте;
36. гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и
Ме споходихте.
37. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те
видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?
38. И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те
облякохме?
39. И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
40. А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте
направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го
направили.
41. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си
от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за
неговите ангели.
42. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
43. странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме
посетихте.
44. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен,
или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти
послужихме?
45. Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте
направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го
направили.
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46. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен
живот.

Първоначалната картина е представена в Матей 25: 31-33:

Матей 25:
31. А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките свети
ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
32. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един
от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
33. и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

Целта на последващия съд е да се отделят овцете (тези, които Бог
приема) от козите (онези, които Бог отхвърля).
Овцете ще наследят това царство, което Бог е подготвил за тях това е Хилядолетното царство на Христос.
Козите, от друга страна, ще понесат окончателното и
неотменимо осъждение и ще бъдат обречени на вечния огън,
подготвен за дявола и неговите ангели.
Тези отхвърлени езичници няма да бъдат изпратени в Шеол или
Ада, но  директно в мястото на окончателното наказание на всички
бунтовници - огненото езеро.
Преди това, в огненото езеро вече ще са хвърлени   звярът - т.е.
антихриста - и неговия лъжепророк.
Разделянето на овцете и козите ще се извърши въз основа на един
единствен въпрос: как тези подсъдими са се отнесли към братята
на Исус - т.е. към еврейския народ!
От много пасажи от Библията е ясно, че в края на времето
целият свят ще мрази еврейския народ и държавата Израел.
Езическите народи заедно ще нападат Израел и ще преследват
евреите. Но в средата на всичко това някои езичници ще застанат на
страната на еврейския народ. Те ще направят всичко възможно, за да
защитят евреите и да облекчат страданията им. При последващия
съд те ще бъдат разделени като овце, достойни да влязат в царството
на Христос, което ще се установи на земята.
Подобна картина на събирането на всички народи на Божия съд
е описана в Йоил 3: 1-2.
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Йоил 3:
1. Защото, ето, в ония дни и в онова време, Когато върна Юдовите и
ерусалимските пленници,
2. Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата {Т.е.,
Господ съди.}* долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и
наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те
си разделиха земята Ми,

Бог заявява, че първо ще върне от плен Юда и Ерусалим - тоест,
първо ще събере разпръснатия еврейски народ в собствената им
земя. Тогава ще събере езическите народи и ще проведе съд над тях.
Основата на този съд ще бъде това същото, за което говори Исус  в
Матей 25. Бог казва, че Той ще доведе на съд народите “... за народа
ми Израил”.
Йоил 3:2
2. Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата {Т.е.,
Господ съди.}* долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и
наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те
си разделиха земята Ми,

В този момент в историята, когато антисемитизмът ще стане все
по-разпространен и агресивен, много е важно да се предупредят
всички народи, че Бог ще ги съди на базата на отношението им към
еврейския народ!
Когато овцете бъдат отделени от козите, съдът над езическите
народи ще завърши. По това време всички, които са били призовани
да влязат в Хилядогодишното царство на Христос, вече ще
преминат през очистващите Божии осъждения. Първоначално
Израил ще бъде очистен в огъня на голяма скръб. След това, в
края на голямата скръб, ще стане очистване на езичниците чрез
непосредствена намеса и съд на Христос.
След тези очистващи съдилища, както над евреите, така
и над езичниците, ще настъпи хилядолетен период на мир и
благоденствие, когато Христос ще царува като Цар над цялата земя.
В края на този хилядолетен период, сатана ще предприеме
последен опит да вдигне езическите народи на бунт срещу
Христос и Неговото царство, но този бунт ще бъде потушен от
непосредствената  Божия намеса.
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По това време самият сатана ще бъде отстранен завинаги от
земята и хвърлен в огненото езеро, за да се присъедини там към
Антихриста и лъжепророка, които вече ще бъдат там.
Последният бунт на Сатана ще се провали, ще претърпи фиаско
и всички бунтовници ще бъдат отстранени от земята; и остава
само да бъдат съдени мъртвите от всичките предишни векове. За да
направи това, всички мъртви, които не са възкръснали преди, ще
бъдат призовани в съда. Така ще бъде подготвена сцената за третата
и последна фаза на вечния Божий съд.
ВЕЛИКИЯТ БЯЛ ПРЕСТОЛ
Тази картина е описана в Откровение 20:11-15.
Откровение 20:
11. След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на
него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място
за тях.
12. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни
книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на
живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в
книгите.
13. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът
предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според
делата си.
14. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това присъдата за в огненото езеро {В изданието от 1938 г. тези думи
липсват}* е втората смърт.
15. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде
хвърлен в огненото езеро.

Това е краят на всеки грях и бунт срещу властта и святостта
на Всемогъщия Бог; вечно оставане в огненото езеро. Това може
да избегнат само онези, чиито имена са записани в “книгата на
живота”. Това са имената на тези, които през живота си на земята
чрез вяра са приели Божията милост и благодат. Има няколко
категории.
Всички тези, които са повярвали в Христовата изкупителна
жертва за човечеството, вече са възкръснали в началото на
хилядолетието. Те ще преминат специален съд пред съдилището на
Христос - но не за осъждане, а за получаване на награди!
251

Началното учение Христово

Създава се впечатление, че повечето от тези, които се явяват пред
големия бял престол, не са изпълнили условията за приемането
на Божията благодат и затова са обречени на огненото езеро.
Въпреки това, сред онези, които са изправени пред големия бял
престол, ще бъдат в крайна сметка две категории, които ще избегнат
осъждението и ще влязат във вечен живот.
В първата категория се включват тези, които, подобно на
Южната царица и жителите на Ниневия приеха Божията благодат
чрез това малко откровение, което им беше дадено В Писанията
не се казва колко още хора са имали такава възможност в хода на
човешката история!
Във втората категория ще се включат всички тези, които ще
умрат във вяра по време на хилядолетието.
Можем ли да предположим други групи хора, на които Бог
ще даде милостта Си по време на съда пред големия бял престол?
Отговорът е скрит в Божието всезнание. За нас, с ограничените ни
познания и ограничена перспектива, няма никакъв смисъл да се
правят предположения.
Ние само можем да повторим след Авраам в Битие 18:25:

Битие 18:25. Далеч от Тебе да сториш такова нещо, да убиеш
праведния с нечестивия, така щото праведният да бъде като
нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да
върши правда?

Съдията на цялата земя действа ли несправедливо?!
Тези, които са вкусили безкрайната Божия милост в своя
собствен живот, са уверени в това, че Той никога не възпира
Неговата милост от онези, които я приемат и желаят с вяра.
Но ние ще помним, че никога няма да успеем да разберем
напълно действието на Божия съд.
Това, което разгледахме в тази книга, засяга само някои аспекти,
които Бог е сметнал за нужно да бъдат запечатани в Писанието.
Има много други аспекти в тази огромна тема, които не са достъпни
за нашето разбиране. В крайна сметка можем само да споделим
благоговението и удивлението на Павел, изразени в Римляни 11:33.
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Римляни 11:33. О колко дълбоко е богатството на премъдростта
и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и
неизследими пътищата му!

***
Така ние стигнахме до края на систематичното изследване на
шестте основни истини на християнското вероучение.
Използвайки систематичен метод, ние положихме солидна
Библейска основа, върху която всеки християнин може стабилно да
изгражда своята вяра.
След като положихме тази основа, ние можем да продължим
по-нататък, според наставлението в Евреи 6: 1.
Евреи 6:1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за
Христа и нека се стремим към съвършенство...

“...нека се стремим към съвършенство...“
Нека продължим да градим на тази основа до тогава, докато ние
не изградим цялостната сграда на християнското учение и практика
в нашия живот.
Същото Божие Слово, което осигурява необходимата основа,
също ни показва как да продължим да усъвършенстваме цялото
здание.
Следователно на всички онези, които са ме следвали в това
изучаване, предлагам последните думи за напътствие, съдържащи се
в думите на Павел, в Деяния 20:32.
Деяния 20:32. И сега препоръчвам ви на Бога и на словото
на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде
наследството между всичките осветени.

амин
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(За написването на това Библейско Учение Христово са
използвани материали от Торбен Сьондергаард, Дерек Принс,
С. Солейн, Н. Солейн, имащи за основа Библията; превод от
английски и руски език)
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