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УЧЕНИЕТО ЗА КРЪЩЕНИЯТА 
 
 
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! 
 
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. 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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.  
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 
 
 



�3
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, то ест, осем 
души, се избавиха чрез вода..  

21.“…кръщението, и сега ви спасява…”
 
КРЪЩЕНИЕТО И СЕГА ВИ СПАСЯВА 
 
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 и 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.
Има, обаче, много свидетелства с хора, които са били освободени по време на 
водното кръщение!
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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 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 
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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.
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!

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,



�6
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,..."
 
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  трябва 
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!  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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!
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!
Кръщението е свързано със спасяването ви!
Кръщението ви спасява, кръщението е за премахване на греховете!
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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?
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 и отговорите на проповядваното Евангелие 
бяха:  
  
"Там има вода, мога ли да се кръстя?"

Като Филип за когото четем в Деянията:
 
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.
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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!

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. 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И тук виждаме все същото: проповядване на Благовестието и веднага кръщение.  
И това е което се нуждаем да правим и ние днес!
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.  
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?" 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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.
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"?
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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. 
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!

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.
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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.

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 



�14
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.   
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. 
 
Нека да прочетем 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! 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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”
 
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 
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стоят неосвободени. 
 
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 КРЪЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ СПАСЕНИЕТО!
 
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!

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 
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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!
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 
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има лидери.  
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.
 
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.
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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.

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.
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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:
”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 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.
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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.
 
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. 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Макар да се повтарят нещата е добре да се повтарят, за да се запомнят и разберат 
много добре. 
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 
управлениеот 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. 
 
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 
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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! 
 
2 Коринтяни 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.  
 
 
“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…

2 Коринтяни 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.
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  21. Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях}* Онзи, Който не е знаел грях, за 
да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда}† 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 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.  
 
Деяния 10: 
  46. защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър 
проговори:
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  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.

 
2 Коринтяни 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.  
Човека, 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.  
 
1 Петрово 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.

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. 
 
1 Йоаново 2: 
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  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  
 
 
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.
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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. 
 
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, 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.  Някои 
казват: 


"Не, не, ние не искаме

Светия Дух"


"Ние единствено искаме

Иисус и Бог.
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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.


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 
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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 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.

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. 
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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.

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 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.
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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.


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",
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“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: 
 
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. 
 
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… 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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!

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"
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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 2:38-39


"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.

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:  
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.
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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. 
 
1 Коринтяни 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.

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.

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.
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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. 
1 Солунци 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.  
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. 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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: 
1 Коринтяни 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 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!
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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 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? 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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”!


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.

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.
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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;

  	 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.  
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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 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 молил за тях да полчат 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?


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.
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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…”


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 великата божия сила, сърцето му не беше в изправност пред 
Бога, защото Божият Дар не се купва, нито с пари, нито с нищо! Симон беше 
очуден от твоа 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.
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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?


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….”!


Или “Не, не, можете да се кръстите със Светия Дух, в момента, когато се кръстите 
във вода и… няма белег”


"Не всеки говори езици…”
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Има много религиозни крепости издигнати в умовете на вярващите. 
Но е добре да се върнем към обичайните неща, за които четем 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. 
 
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.   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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. 

1 Коринтяни 12:30. …всички говорят ли езици?  
 
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 1 Коринтяни, Павел казва за говоренето на езици нещо друго. 

Той казва: 
 
1 Коринтяни 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.
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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. 


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. 

 
1 Коринтяни 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.
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Затова трябва да се прави разлика и да има разбиране на Словото, когато става 
дума за говоренето на небесни езици. 


Павел казва за себе си:

 
1 Коринтяни 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 са 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."

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!
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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 небсения 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.

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...
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Защо той го каза това?

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?

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 каво 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.
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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!

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.

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 
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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.

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”
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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.

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.

  	 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?
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  	 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.

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. 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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 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,

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
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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. 
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. 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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. 
 
1 Солунци 1:5. защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и 
със сила, със Светия Дух и с голяма увереност.. 
 
1 Коринтяни 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.  
 
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.  
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 
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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. 

 
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.  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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 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 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: 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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 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: 
 
1 Коринтяни 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 
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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”.  
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;

  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: 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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. 
 
И казва още: 
 
1 Коринтяни 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,
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  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. 
 
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. 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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 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. 
 
(из поучение за кръщенията на Торбен Сьондергаард и поучение за кръщенията на  
С.Солейн и Н. Солейн) 


