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10-ти урок Торбен Сондергаард - Училище за Пионери

Днес ще говоря за нещо много интересно, ще говоря за Водното кръщение. 

Водното кръщение е свързано със спасението, по същия начин, както покаянието, за 
което говорих миналия път и кръщението със Св. Дух, за което ще говоря следващия път.

Водното кръщение спасява, спасява ни от греховете ни.

Водното кръщение е много повече от символ за нещо, което си мислим, че се случва от 
вътре. Не, водното кръщение, когато го направим, нещо се случва и ние забравихме, че 
когато Баптистите дойдоха с водното кръщение хиляди хора са били преследвани поради 
това и забравяме, че мнозина стават жертви и дават живота си поради тази истина.

Но това е била истина, поради която са умирали. Но днес ние това го приемаме само за 
символ, който дори няма голямо значение.

Но ако погледнем какво в Библията казва Исус ще видим нещо друго. Понеже в Йоан 3:5, 
Исус казва, когато си новороден:
"...ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство."

Исус 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. Петър също използва 
словото “спасява", когато се говори за водното кръщение. Когато говори за Ной се вижда 
образ на кръщение, както той казва в писмото си в 1 Петрово 3: 
“…кръщението, и сега ви спасява…”

Когато Петър говори на Петдесятница каза: “покайте се и се кръстете в името на Исус 
Христос за опрощение на вашите грехове”. Той говори за това, че е повече от символ и 
Павел говори, че когато се кръщаваме, ние се поставяме в Христос. И той също казва, че в 
кръщението ние се изправяме с Христос.

Кръщението е много повече от символ. Кръщението е силно и мощно и ни спасява, 
освобождава ни от греховете ни! И това ще го видим в тази лекция.

Вярвам, че този урок е от изключително значение за днешната църква. Защото, когато 
хората разберат какво е кръщението, Християните ще започнат да ходят в свободата, 
водени от Духа. Не от плътта, но ще ходят в свободата, за която Бог ни е призовал.
Гледам напред да споделя този урок с вас.
Бог да ви благослови!

Добре дошли в училището за Пионери, това е лекция №10 и ще продължа с водното 
кръщение. Словото, което днес ще споделя, е вътре в мен през изминалите години и 
изминалите дни и аз вярвам, че това слово е много важно. Днешният урок ще промени 
мнението на много хора. Защото ще говоря за свободата, която е във водното кръщение и 
свободата, която имаме в Христос

Често когато говорим за кръщението, говорим за това, какво ние правим,
но днес ще се фокусирам на това, какво Бог прави и за какво е водното кръщение.
И аз вярвам, че много хора, които мислят, че знаят много неща, за водното кръщение, ще 
бъдат изненадани днес. Защото това, което сме учили за водното кръщение е твърде 
различно от това, което е в Библията.

Спомням си, когато бях кръстен преди много години, аз не знаех за какво е
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водното кръщение. Смятах, че е нещо, което правите за да покажете, че от вътре сте се 
променили. Аз смятах, че водното кръщение е само символ, нещо което правите и поради 
това не получих истинско, силно преживяване, когато се кръстих с вода.

Това го получих по-късно. И за това също ще ви разкажа. Но сега аз съм си променил 
начина по който проповядвам и виждам какво Словото казва за водното кръщение.
Имам много свидетелства с хора, които са били освободени по време на водното 
кръщение.

Преди няколко дни бях в Швеция, където говорих за водното кръщение и когато ги 
оставих, два дни по-късно имаше едно момиче, което се спаси и се изпълни със Св. Дух и 
се кръсти с вода.

И това момиче имаше анорексия - проблем с храненето и които я кръстиха, бяха от 
Армията на спасението, които обикновено не кръщават, но след моят урок, те започнаха 
да правят това което Словото казва. И чух свидетелството, че след като са кръстили това 
момиче, когато тя излезнала от водата, тя изминала два метра и се спряла и се обърнала 
обратно и видяла като на картина себе си да лежи във ваната.

И там тя била напълно изцелена от анорексията - хранително разстройство и след това тя 
отишла и яла голяма вечеря, кекс, всичко и тя била освободена. И имам много 
свидетелства, как кръщението променя живота. Водното кръщение е част от спасението!
За това ще говоря сега.

Искам само да кажа, че бях във Финландия и се прибрах преди два дни от там, беше 
невероятно, Бог направи много неща във Финландия. Има хора, които ми писаха след 
това: “Благодарим за времето което прекарахме заедно. За мен това бе седмицата, в 
която се промени живота ми. Никога не съм се чувствал толкова ентусиазиран за Исус. 
Обичам Го с чувство на страст от както станах вярващ. 

Ето, това се случва точно сега по всичките места, че хората се влюбват отново. Огънят се 
завръща. Страстта се завръща в хората. Получавам толкова много свидетелства. Друг ми 
пише, че не може да опише с думи какво се случи тази седмица. Друг ми написа, че двама 
човека са дошли при него и искат да се кръстят. Това е много добре, че сте смел, когато 
се говори за водно кръщение.

Това, което правих във Финландия, е че имахме срещи, тренирахме хората, хората 
получиха “Началния старт” и това ще продължава във Финландия. И това продължава и по 
другите места. Чух от един, който ми писа от Холандия, че преди да бъда в Холандия 
преди известно време имаше няколко човека, които излезнаха навън на улицата и 
правеха това, но сега те са почти 40 човека в 4 различни групи разпръснати в Холандия, 
които действат. И хората не само, че се изцеляват, но и се спасяват и освобождават 
Поради това, това учение тук е толкова важно. Защото ние не сме призвани само да 
изцеляваме болните, но и да проповядваме Евангелието. Това учение също е много важно, 
защото много хора в църквите нямат старстта към Исус, нямат любовта. И те никога не са 
я имали или някои хора са я изгубили. Но ние сме призвани да бъдем огнени, призвани сме 
да обичаме Исус, призовани сме да живеем живота за който четем в “Деянията".

Искам на кратко да кажа за това, което говорих миналия път. Миналият път говорих за 
покаянието.

Покаянието е началото на вашето спасение. Тогава получавате ново сърце. Но това не е 
достатъчно само да се покаете и да вярвате в Исус, нуждаеме се също да се покоряваме 
на Словото на Исус и да се кръстим във вода. Защото при водното кръщение се погребва 
стария живот, но и това също не е достатъчно, защото също се нуждаете да се кръстите 
със Св. Дух, защото тогава получавате това, от което се нуждаете, за да живеете нов 
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живот водени от Духа. Трябва да си промените начина на спасението си. Да видите, че 
спасението не е само едно нещо, но е като всички неща взети заедно! И ние не можем да 
разделим тези три неща. Не е достатъчно само да вярвате в Бог или не е достатъчно да 
вярвате в Господ Исус, не, ние имаме Бог Отец, Исус Синът и Светия Дух. И има неделимо 
обединение между Тримата. Но в същото време са Трима различни, като Бог Отец, Исус 
Христос и Светия Дух,така че Те са Едно от Трима. И същото нещо е с покаянието, 
водното кръщение и кръщението със 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 в същия ден!

Това бе нормално за нормалната църква!

Когато Петър проповядваше на Петдесятница, тогава всичко получиха в същия ден.
Днес ще се концентрирам върху водното кръщение, но това учение не може да стои 
самостоятелно, защото трябва да чуете учението за покаянието, както и трябва да чуете 
ученето за Светия Дух. Но когато говорим за спасението, трябва да го виждаме по такъв 
начин, както от осма лекция, където показвам как проповядвам Евангелието, където Бог 
създаде небето и земята, постави човека там, и там имаше Дърво на живота.

Те можеха да ядат от него и човекът да живее вечно. Но грехът дойде в техния живот, 
поради това те бяха изгонени от градината. И Бог каза в началото на “Битие", че те бяха 
изгонени навън, така че да не могат да ядат от Дървото на живота. Защото ако те бяха 
яли от дървото на живота, тогава щяха да живеят вечно. Поради това, сега имаме паднал 
свят, където човекът е паднал, човекът е съгрешил. Бог е свят,Той това не го иска.

Кратко след това, Бог започва с новото начало, с Ной и семейството му, Той създава нова 
земя. Разруши всеки останал човек с изключение на Ной и семейството му и някои от 
животните. Но проблемът не бе само в земята, проблемът беше вътре в Ной, вътре в 
семейството му. Когато Ной дойде на новата земя, там той съгреши отново и проблемът 
още веднъж се появи. Но този път Бог направи по-различо. Този път Той започна със 
създаването на нов човек, на нова жена. Той започна със създаването на нещо ново вътре 
в нас, преди да създаде ново небе и нова земя, където ще постави новия човек. И с това 
дойде Исус. Той дойде да ни спаси ОТ  нашите грехове.

Той не дойде само да ни спаси В нашите грехове,

Той дойде да премахне греха от нас.

Това е нещо, което се случва, когато ни дава ново сърце. И тогава Той ни изчиства и 
премахва греховете ни и ни освобождава от закона. За това ще говоря сега, като говоря за 
кръщението. Тогава ни дава Светия Дух. Така, че да можем да живеем нов живот.
Така, че сега живеем водени от Духа тук на земята. И един ден Бог отново ще създаде 
ново небе и нова земя, Новият Йерусалим ще слезне и четем в последната глава на 
Библията, че ние които живеем в Духа и които сме се изчистили, един ден ще протегнем 
ръце и ще ядем от дървото на живота.

Вече не сме под Закона, но сме водени от Духа, всичко е за това. Но за това повече ще 
говоря следващия път.

Водното кръщение.
Някои хора, моето минало, нашата традиция, говоря за Лютеранското ми минало, където 
бях “кръстен”, бях “кръстен” в Лютеранската църква когато бях дете. И почти всички в 
нашата страна имат това. Но след това имаме и други църкви като Петдесятна и 
останалите, и аз вярвам понеже Лютеранската църква е била твърде силна в нашето 
минало. Много хора от други деноминации не са радикални, когато въпросът опре за 
кръщението, защото не искат да ядосват хората, не искат да имат проблеми.
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В Петдесятните църкви и в другите църкви учението за кръщението е, че то е само 
картина. Картина на нещо, което се случва от вътре и аз съм се срещал с много хора, 
които са се покаяли и са почувствали Светия Дух, тук в Дания, но те не са кръстени във      
вода, защото казват - ”аз мога това да го направя по-късно" или “ще го направя след 
половин година, нека видим какво ще се случи"

И това е толкова далече от това, което четем в Деянията. Защото в Деянията, всеки се 
кръщава в същия ден, веднага, след като чуят Евангелието и когато чуят за кръщението 
се кръщават в същия ден!

И аз вярвам, че ние в Дания както и на други места, че проблемът с кръщението е нашето 
минало и че не искаме да обидим хората. По-специално, ние имаме Католическата църква 
и Реформаторите, които имат водното кръщение, така че е по-лесно за останалите да не 
се говори за това. Но това е грешно. Това е грешно.

И ние трябва да разберем това, че когато Баптисткото движение започва в 1600-та година 
много хора по това време плащат голяма цена, за да започнат учението за Водното 
кръщение. Те плащат с живота си! Хиляди хора биват измъчвани поради тази истина! 
Заради водното кръщение въз основа на собствената им вяра. Хиляди хора умират поради 
това. И те биват убивани от Реформаторите, от Лютеранската църква, от Католическата 
църква, от Калвинистката църква.

Много хора са убити поради тази истина - че ние се нуждаем да се кръстим във вода въз 
основа на собствената си вяра. И водата върху главата на децата не е кръщение! Хиляди 
хора умират поради това. Но сега се казва- “е, няма значение” Има значение за тези хора! 
И също има значение за Исус! Както има значение за първите Християни, така има 
значение и днес!

Нека да видим какво Исус казва за кръщението. Дали казва, че това е само знак и че 
можете да го направите само ако искате или Той поставя водното кръщение заедно със 
спасението! Ако погледнете на нашият Господ Исус Христос, когато Той говори в Йоан 3:5, 
че трябва да се родите отново, за да влезнете в Божието царство,

Той казва:
"...ако се не роди някой от вода и Дух,
не може да влезе в Божието царство.”!

Исус 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! И за това никой не говори днес! 
Никой не говори, че се нуждаете да се новородите от вода и от Духа. Но Исус го каза! Той 
го каза толкова ясно.

Знам, че има друго учение, че водата е когато излезнем от майка си и Духа е когато 
получите Светия Дух, но това не е Библейско. Това не е това, за което Той говори тук. На 
друго място, Марко 16:16, Исус казва:
"Който повярва и се кръсти ще бъде спасен;...

Исус не казва, че този който повярва ще се спаси. Той казва, че този който повярва и се 
кръсти ще се спаси.

Исус използва радикални слова, когато се касае за водното кръщение. Така, че Исус 
използва радикални слова за кръщението.

Какво да кажем за Петър? Ето какво казва Петър. В писмото на Петър той говори за Ной 
и потопа и какво се случи там. И той използва образа:
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“…кръщението и сега ви спасява,..."

Петър използва тази картина и казва, че кръщението и сега ви спасява.

Друга картина, която е използвана в Библията е, когато Израил излиза и тръгва през 
Червено море и всички Египтяни са погребани. Това бе спасението, чрез кръщението на 
Мойсей. Това бе картината. Петър относно водното кръщение в Исус Христос казва, че и 
сега кръщението ви спасява.  

В Деянията 2:36-47, когато Петър говори, той каза:
"Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на 
греховете ви;…"

И прочитаме по-долу, че Господ призовава при Себе Си всеки, който се е спасил! Когато 
Петър се изправи на Петдесятница, той каза: че би трябвало да се покаем и да се кръстим 
за какво? За опрощаване на греховете ни! И четем след това, че хората се спасяват, като 
използват това. Защото за да се спасиш трябва да се покаеш, да се кръстиш във вода и да 
получиш Светия Дух.

Това е, което Библията използва, когато се говори за спасение. Когато говорим за водно 
кръщение, проблемът е, че в някои от тези църкви, рефоматорски църкви казват “Не, само 
вяра, вяра, самотна вяра”, не чрез дела, а само чрез вяра. И искам да ви кажа, че ако 
казвате това, то вие наистина не разбирате какво е вяра.

Вярата е покорство!

Ако вярвате в Исус, то вие се покайвате!
Ако вярвате в Исус, то вие се кръщавате,
ако вярвате в Исус, то вие получавате Светия Дух!

Защото вярата е да повярвате в това, каквото Той казва.

Не е само да повярвате, че такава личност е живяла. Исус говори за това. Има хора днес, 
които използват книгата Галатяни, където се говори, че вече не сме под закона, а че сме 
по благодат и че няма нужда да се връщаме към работата, към делата. Това е вяра.
Но също и 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:
"...които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли."

Също и на друго място Павел казва:
"...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, като казва на Павел, че той ще 
възкръсне и ще се кръсти
"...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!
Кръщението е спасение, 
кръщението е погребението с Христос,
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кръщението е възкресението с Христос!

Това е което Библията казва, когато се говори за кръщение.
Тези стихове са свързани с премахването на греховете ни.

Виждате ли, че това е много повече от нещо, което можете да направите когато си 
поискате. Повече е от само символ. Мисля, че нашият проблем, е че ние мислим по 
Гръцкия начин, мислим че нещата са разделени на духовни и материални.
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 причастие е физическо деяние но продължава да има духовно влияние в 
нашия живот, това го виждаме в Библията. Мисля, че проблемът ни на Запада днес е, че 
ние не можем 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?

Но физическите неща имат духовно влияние. И Евреите това го разбират. Първата църква 
това го разбира. Те винаги проповядваха Евангелието и отговорите на проповядването на 
Евангелието бяха: 
-"Там има вода, мога ли да се кръстя?"

Като Филип за когото четем в Деянията.
"А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса."

Той проповядваше Исус 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 Филип проповядва, но четем каква бе реакцията.
Реакцията беше "Мога ли да се кръстя?"
И това не бе единствената реакция, която получи Филип.
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?"



�7

И те му говориха и му казаха:
"Повярвай в Исус 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 получава, се кръщава!

И това е което се нуждаем да правим днес.

Ние трябва да проповядваме Евангелието, където 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 така, това е много страшно. На колко събрания сте били? Колко пъти сме 
чували някой, който да проповядва Евангелието и колко малко от това проповядването да 
е било такова, че 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 отговорили 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 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.

Не проповядваме същото Евангелие. Не се покоряваме на заповедите на Исус:
"Излезте навън, правете чираци, кръщавайте ги"

Можете ли да го видите? 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 е в същия ден. И 
това е толкова ясно. И тогава трябва за се запитаме

"Ще продължаваме ли да градим върху традицията?"
"Или ще строим върху Божието Слово"

И аз ви казвам много пъти: 
“Няма да застанете пред папата един ден."
"Няма да застанете пред Лютер един ден"
"Няма да застанете пред другите един ден,
ще застанете пред Исус Христос"

И ако Го наричате Господ и не проповядвате Евангелието с водното кръщение аз си 
мисля, че Той ще ви каже:
"Защо ми казвате Господи и не изпълнявате това, което Аз съм ви наредил да правите?"

Разбира се много от вас не виждат това, заради миналото си, аз това не го виждах в 
началото. През първата година аз също не проповядвах Евангелието, аз не кръщавах 
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хората, защото както знаете, съм от Лютеранска държава и не искам да обиждам хората. 
Първата книга, която написах не беше за водното кръщение, аз не говорех за кръщението 
в тази книга. Защо? Защото бях със своите очила. Но, когато видях по-късно, че 
кръщението е всичко, аз почувствах свободата, както никога до сега.

За това сега ще говоря.

И преди истински да започна със следващата лекция, искам да се моля, защото това е 
твърде против нашите очила. Но ще ви уча сега. Моля се това да бъде откровение, защото 
това стана откровение за мен. Аз почувствах свободата, както никога преди.

Господи, благодаря Ти за днешния ден, аз Ти благодаря за този урок и за Твоето Слово 
Господи, моля се, както това стана откровение за мен и ми отвори очите и аз станах 
свободен, аз почувствах напълно нов живот с Теб Господи. Господи, аз се моля този урок 
да освободи тези хора, които го гледат. Че Ти ще дойдеш със Своя Свет Дух и ще работиш 
чрез тази лекция, Господи. И това ще се превърне не само в слова в техните животи но 
това ще се превърне в откровение. Това ще ги освободи и ще започне нещо напълно ново, 
Помогни ми да споделя тези слова. И ела със Своя Свет Дух и им отвори очите, Господи, 
така че хората да прогледнат това в името на Исус. Амин!

Когато говорим за кръщението, то е сързано с греха.

Всичко в спасението е свързано с греха. Защото Исус дойде да ни спаси от нашите 
грехове. И искам да прочета нещо за чиракуването и свободата. Исус каза нещо интересно 
тука в  Йоан 8:31-36:
"Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и 
истината ще ви направи свободни."

Той говори на Евреите, че “Ако пребъдвате в моето Слово, ще познаете истината и 
истината ще ви направи свободни".

Но те му отговарят:
"Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще 
станете свободни."

И аз искам да ви кажа, че аз не виждах, че съм вързан преди да се насладя на свободата. 
Когато почувствах свободата, за която тук говори Исус, тогава аз видях, че бях вързан 
преди това. Но аз казах както тях:
“Ние не сме вързани към никой, как можем да кажем, че сме свободни?"

Но Исус продължава:
"Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А 
слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. Прочее, ако Синът ви освободи, ще 
бъдете наистина свободни.”

И така, за какво говори Исус, когато говори “да бъдем свободни”? Той говори за греха. И 
той казва, че този, който върши грях е роб на греха. Това е като гравитацията, има закон 
за гравитацията, но също има и закон за греха, закон за греха и смъртта.

Има закон за греха и смъртта, както закона за гравитацията. Има закон, както използваме 
думата закон при десетте заповеди с които дойде Мойсей. Законът има различни 
функции и има картина, която искам да използвам, защото е както гравитацията, ако 
взема тези очила и кажа:
“Летете!" те ще паднат

"Летете!" - пак падат
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И аз: “Хайде!"

Винаги ще падат, защото има закон за гравитацията, който прави нещата да падат долу.
Ако аз кажа сега - “Аз не вярвам в закона за гравитацията.” тогава ще видите какво се 
случва, продължават да падат долу.

Защото законът за гравитацията няма нищо общо с моята вяра Законът за гравитацията е 
тук. Исус каза, че този който върши грях е роб на греха. Това е като пушенето ако 
започнете да пушите, все още не сте роб на пушенето, но ако продължите да пушите 
тогава ставате роб на пушенето.

И понеже робът...ако сте вързани с нещо ако не сте свободни, тогава сте роби на нещо. И 
искам да ви кажа, че аз почувствах покаянието тогава, както говорих миналия път и по 
много начини аз се почувствах свободен.

"Ехаа, аз съм свободен"

Но за да бъда честен в някои други неща не почувствах, че съм свободен, защото в някои 
неща все още чувствах, че съм роб. С по-голяма част от големите неща, аз се справих.
Аз се покаях. И спрях с тях, разбира се, и почувствах новото си сърце, но също имаше и 
други неща в живота ми, с моите мечти и сънища, с някои от малките неща аз падах 
отново и отново, където и чувствах, че не съм свободен.

За да ви обясня как аз се чувствах най-доброто място е Римляни 7:14-19, където Павел 
казва нещо като това:
"Защото знаем, че законът е духовен;"

Така, че знаем, че законът е духовен, че е като закона за гравитацията, че има нещо в 
това "а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не зная какво правя: понеже не 
върша това, което искам; но онова което мразя, него върша. 

...съгласен съм със закона, че е добър.

Затова не аз сега върша това,...Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не 
желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът,
който живее в мене.” - Това е, което Павел казва.

Той казва тука, че аз съм в плът продаден като роб на греха и казва: “Не разбирам какво 
правя, не искам да правя тези неща, но продължавам да ги правя” и още казва: “Не съм аз 
който ги прави, но греха, който живее в мен.

В някои области от живота ми аз се чувствам, както тук както е описан животът и този 
стих, тези стихове, които четем тук са почти както Йоан 3:16 това е стиха, който повечето 
хора знаят. Ако говоря с Християни "Кой стих е най-използваният в групите ви, за 
запомняне, за четене и са писани книги за него?"

Този стих е толкова известен, но какво искам да ви кажа, ако знаете, че стихът е бил 
повтарян отново и отново, това не означава, че е по-важен и по-ценен от останалите 
стихове, които не са толкова повтаряни. И проблемът в днешните църкви е, че имаме 
глави и стихове, така че в книга като Римляни, която е дълго, истински дълго писмо, ние 
можем да отидем на глава 7 и да вземем тези стихове и да ги извадим от контекста.

Да го прочетем и да кажем:
“ето това е, което Павел казва и би трябвало да е като това."
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Но първите Християни не са имали глави и стихове така че те са чели по друг начин и те 
са имали друго разбиране за това, как да се четат писмата в сравнение с нашето 
разбиране. Поради това имаме много неразбирателства, когато се касае за Божието 
Слово. И особено тези стихове. Защото Исус каза тука:
"Който върши грях е роб на греха"

и “робът няма да бъде в къщата вечно, но синът ще бъде"

и Павел казва тука: 
“Аз съм плът продадена като роб"

Но Исус казва тука, че ако Синът ви направи свободни, тогава сте истински свободни и не 
сте повече роби. Вече сте синове.

Но Павел казва тука:
"Аз съм плът продадена като роб на греха"

Виждаме, че тези твърдения са противоположни.

Какво Исус казва и какво Павел казва. Но това също е толкова противоположно на това 
което останалата част от словото казва. И започнах това да го изучавам преди много 
години. И това ми отвори очите. Започна нещо ново. И преди да споделя моето 
свидетелство, което аз преживях през 2000г. Ще разгледаме това, защото Павел казва:
“Аз съм в плът продадена като роб на греха." 

Добре.

И казва, че не той е който върши, но грехът, който живее в него.

Римляни 7.
Но ако отидете на Римляни 6 и си спомните, когато Павел пише това писмо тогава не е 
имало глави и стихове, така че не като Римляни 6, Римляни 7 и поради това ние се 
объркваме напълно. Ако се върнем малко назад, преди той да каже това.
Той казва нещо като това в Римляни 6:2
"Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?"

И казва още:  
“...нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не 
робуваме вече на греха. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха."

Така, че Павел казва нещо, което изглежда толкова противоположно на това, което казва 
тука. Където казва “Аз съм плът продадена като роб на греха”, а тук казва “Този който
е умрял не може да живее в греха"

И казва това: 
“ние вече не сме роби на греха, ние сме свободни от греха"

И той продължава и продължава, и продължава, и казва по-късно, че този, който умира с 
Христос, ние вярваме, че ще живеем с Него.

"И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите 
страсти."

"Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат."

И той продължава и продължава, и продължава.
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Продължава тука, че:
”че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се 
покорявате,”

”и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.”

И стих 20-ти: “Защото, когато бяхте слуги на греха..."

Ще продължим да говорим за това. Той говори за освобождаване от греха, вече не сте 
роби на греха, а освободени от греха, грехът вече не царува в смъртното ви тяло, грехът 
няма да ви владее, били сте роби на греха, но сега повече не сте роби на греха, сега сте 
свободни от греха. И той продължава:
”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."

"Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в
Христа Исуса, нашия Господ."

Добре, нека да погледнем на това. На едно място Павел казва, че е плът продадена, като 
роб на греха. Казваме на едно място и това е, което всеки цитира в църквите.
Това, е което всеки знае, този ред.

Но тука, той казва:
"Мъртвият не е роб на греха"
"Свободен от греха"
”грехът не царува"
"грехът не ви владее"
"били сте роби на греха, но сега сте свободни от греха"
"повече не сте роби на греха"
”сега сте освободени"

Той го казва 1, 2, 3, 4, 5, 6, седем пъти казва напълно противоположно от това което казва 
точно тука.

И преди няколко години Имах глад в живота си за повече, действително. Бях разочарован, 
след като бях Християнин от 6 години, но аз никога не бях изцелявал болни, аз никога не 
бях изгонвал демони, аз никого не бях довел при Христос, аз никога не бях виждал 
нещата, които виждам сега.

И аз бях толкова разочарован от живота си и аз се чувствах като роб на греха. Но тогава 
отново получих жажда за Бог и започнах да постя 40 дни. По време на този пост, за да 
бъда честен постих, защото исках да видя изцеления, исках да видя освобождения, исках 
да бъда воден от Бог, исках да видя живота за който четем в книгата за Деянията и аз 
постих, за да видя силата, за да почувствам силата.

И аз почувствах това, но не започна по начина, по който се надявах, защото аз се надявах, 
че сега силата ще дойде, ще започна да преживявам велики неща. Не, Бог започна да 
работи с мен по различни начини.

Бог ме освободи от греха! 
Защото Той започна да работи в мен относно това, че Той е свят и Той ми говори за 
свободата и започна да работи с мен относно греха и святостта, да бъда с Бог и Бог 
започна да работи в мен по други начини и имам книга за това "Здравото учение”, можете 
да я намерите на интернет, на уебсайта ми или на Амазон.ком
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И аз изучавах словото и Бог работеше в мен и един ден аз започнах да изучавам Римляни 
6, 7 и Римляни 8, за което следващият път ще говоря.
И докато изучавах Римляни 6, 7 и 8 аз се почувствах като този човек от Римляни 7, но 
тогава Бог започна да ми показва за какво е Римляни 7 и един ден, аз никога няма да 
забравя това, един ден беше като, като че ли се връщам назад, преди 18 години, когато 
бях спасен казах си, как започвам да се спасявам сега беше толкова силно и си го 
спомням и от тогава, когато се покаях преди 18 години не съм се съмнявал, че съм се 
спасил, защото бях получил силна опитност. Но когато изучавах това Бог ми отвори очите 
и тогава почувствах нещо, което беше толкова силно беше като да се спасиш отново.

И първото което си помислих, когато почувствах това беше “дали наистина бях спасен 
преди?”, съмнявах се в това. Съмнявах се в това, дали аз преди наистина бях спасен.
Защото това беше толкова различно в живота ми.

И сега, 12 години по-късно, продължава да е различно в живота ми и това, което се случи 
беше, че изучавах Римляни 6, Римляни 7 и Римляни 8.

Един ден Бог започна да ми показва за какво е Римляни 7 и един ден аз прочетох
Римляни 6:14
"Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат."

Спомням си, че стоях пред компютъра ми държах Библията и прочетох този стих, когато го 
прочетох, в този момент той влезна в духа ми и оживя и аз казах “ЕХАААА"

И аз се изправих и си казах:  
“Грехът повече няма да ме владее"
"Грехът повече няма да ме владее!"
защото повече не съм под закона, аз съм свободен
Аз съм свободен, ако съм освободен, то “Аз съм свободен!” и аз направих ето така в моя 
офис
"Господи аз съм свободен!"
"Не съм под закона повече, аз съм свободен!"

когато аз си отворих очите и вдигнах ръцете извиках:
“Господи, аз съм свободен!"

"Аз съм свободен!"

и от този момент аз бях истински свободен, никой не се моли за мен, но аз получих 
освобождение от греховете, в този момент.

Аз бях свободен.

И когато става въпрос за греха, беше като закона за гравитацията, законът за греха и 
смъртта, законът за гравитацията, беше така, аз се опитах да се “задържа във въздуха”, 
но паднах долу, опитах да “задържа себе си във въздуха”, но паднах долу, опитах да 
“задържа себе си във въздуха", но падах долу, но когато бях освободен от закона, от 
закона за греха и смъртта, аз бях свободен.

И от този момент, аз не се борех с греха, Грехът излезна от мен и аз почувствах свободата, 
каквато никога преди не бях чувствал. Сякаш перипетиите, които ми пречеха бяха 
изчезнали от живота ми. Сега мога да ходя в свободата, без да се чувствам осъден. 
Осъждането вече не беше част от живота ми. Не казвам, че бях напълно свят без какъвто 
и да било грях, защото понякога правех неща и в последствие осъзнавах, че са грешни.
Но, казвах “Добре, грешно е” и спирах, не чувствах проблем с това, не чувствах 
осъждането повече, чрез живеенето на живота, който живеех.
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Ако не сте преживели това, то не знаете за какво говоря. Но вие, които това сте 
преживели, точно разбирате за какво говоря.

Аз бях мъртъв за греха. Бях мъртъв за закона, аз бях спасен от греха, почувствах 
опрощаването на греховете ми.

Аз бях в Христос.
Аз възкръснах с Христос.
Моят грях бе измит, всичко се бе променило.

Но тогава ще кажете:
“Торбен, вие казахте, че ще говорите за водното кръщение, тук получихме откровение"
Аз получих откровение - какво е водното кръщение.

Защото в Римляни 6 се говори за водното кръщение. Но това не го знаех по това време, 
ето с какво започва Римляни 6:
"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 с Исус Христос, умряхме и възкръснахме, така че ние да можем да 
живеем нов живот. За това е водното кръщение! Но когато се кръстих,това не го знаех.

Аз не знаех, че кръщението във вода е повече от символ, аз не знаех, че водното 
кръщение те 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.

Законът е разрушен в живота ви.

Вие не се нуждаете да бъдете роби на греха, защото когато Синът ви освободи, вие сте 
напълно свободен, повече не сте роби.

Повече не сте това, което Павел описва тука, за което по-късно ще говоря.

Но сега, когато това го разбрах, ние започнахме да учим за това, аз имах много добър 
приятел, който работи с мен сега, tой се покая, той преживя кръщението със Светия Дух,  
той беше от Лютеранската църква. Така, че не беше кръстен във вода. Той постоянно се 
бореше както тука, както аз се борех.

И той бе свободен по много начини, говореше на езици, молеше се, той постеше, правеше 
всичко, за да бъде свободен от греха, последното нещо в живота му. И той имаше нечисти 
желания, мечти и сънища. И той не можеше да се освободи от последното нещо. Тогава 
той намерил една лекция, която имах на интернет за водното кръщение. И когато я е 
гледал ми се обади и ми каза “Искам да се кръстя”.

Когато той потъна във водата, той умря за греха и когато се изправи над водата, той беше 
освободен. И преживяването, което аз получих след като бях кръстен, след като получих 
откровението, той го получи веднага след като се кръсти.

Защо?
Защото това е, което трябва да се случи.
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Понеже аз това не го бях разбрал, поради това не ходех в това. И аз вярвам, че първата 
църква, когато те проповядваха всичко това заедно, те знаеха за какво е водното 
кръщение. Че е повече от символ. Понеже те това го знаеха, хората които кръщаваха се 
освобождаваха незабавно. Освобождаваха се от греха.

Те се уповаваха на Христос, те умираха за закона.

И това е всичко.
Водното кръщение е много повече от символ, това е свободата! Не можете да живеете 
този живот, ако нямате водното кръщение! Ще ви кажа нещо интересно, защото сега 
говорих с моя приятел Дон от Америка, той има различно от нашето Лютеранско минало.
Той се е покаял и се е кръстил във вода и той първо е почувствал тази свобода истински, 
както се говори тука, когато се е кръстил със Светия Дух.

Защото тези три неща са напълно обвързани в едно. Защото кръщението е свобода, това 
ви обяснява какда се освободите. На Римляни 9, за които ще говоря следващия път, 
показва опита в по-големи детайли, за това каква е тази свобода и как да ходим в нея.
За мен, аз имах Светия Дух по това време, аз имах всичко, но само се нуждаех от 
откровение. Моят приятел, той имаше това и това, но нямаше водно кръщение, така че 
когато го получи той получи последната част.

Моят друг приятел, Дон, Той имаше това и това, но нямаше това.
И когато го получи той стана свободен.

Всичките три неща са необходими!

Представете си все едно три линии ви привързват към греха. Държат ви вързан.

Трябва да се покаете.
Едната линия я няма.

Но вие продължавате да не сте свободен понеже имате това.

И моят приятел, той беше кръстен със Светия Дух, но не и във вода. Когато той се кръсти 
във вода, тогава последното нещо изчезна и той можеше да ходи в Римляни 8.

Но другият ми приятел  Дон, той имаше водно кръщение, той имаше покаяние, но когато 
преживя Светия Дух...тогава той тръгна да ходи в свободата.
 
За мен, аз имах всичките, но нямах откровението за какво ми е всичкото това и когато 
получих откровението, аз тръгнах да ходя свободен.
Мога да видя за себе си, в Лютеранска страна с нашите очила.

Ние трябва да повтаряме:
“водно кръщение, водно кръщение”, защото имаме много в Лютеранските църкви, които 
имат покаянието и кръщението в Светия Дух, но нямат водното кръщение. Това е за което 
трябва да говорим.

Но в други страни, те имат покаянието и водното кръщение, но нямат Светия Дух, Който 
ни отваря очите и ни дава откровения. Поради това, ние не можем да ходим в това. И 
мнозина продължават да ходят в това. Нещата, които истински ми отвориха очите също, 
миналият път говорих за това “ние не сме грешници, но сме светии".

Ние не сме грешници, ние сме светии.
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Хората, които учат, че ние продължаваме да сме грешници, са също хора, които учат, че 
това е нормалният Християнски живот в Римляни 7 и не учат, че това в Римляни 8 е 
нормалният Християнски живот. Кои са тези хора, които учат това? Това са Католиците, 
Реформаторите, Калвинистите, Лютаринците и др. Това са тези църкви, които са силни в 
твърдението, че сме грешници и че ходим според това. 

Защо?
Защото те нямат свободата. Те не знаят останалите неща. Защото те нямат водното 
кръщение.

И понеже те нямат водното кръщение и нямат Светия Дух, за да им отвори очите и да им 
помогне да разберат, какво е водното кръщение. Защото те само имат покаянието. Те не 
знаят останалите неща. И те продължават да живеят като роби на греха. И там имаме 
всички грешни доктрини.

Когато се касае за това, какво Исус прави, че ние възкръсваме и живеем нов живот.
Не преживяват новият живот. Те не преживяват свободата, за която четем. И поради 
това, те правят доктрини, където ние всички сме грешници, че ние сме като Павел и че 
Павел говори за себе си там. Но Павел не говори за себе си там. Ще ви го обясня.

Но Павел казва “Аз съм плът продадена като роб на греха”. Но нашият проблем, когато 
говорим за стиховете, е че ние често четем стиховете с нашето гръцко разбиране. И ние 
четем тези стихове като линии ето така, от едната до другата линия, но Павел е Евреин, и 
Еврейският начин на писането не е по линия, но е в кръг, ето така. Така че той говори за 
нещо и след това той се връща отново, по нов начин и се връща отново към това по нов 
начин и отново се връща към това по нов начин.

И това се вижда в Битие, там почти четете за три сътворения.
"В началото Бог сътвори небетои земята." Спираме там.
Това е много кратко обяснение за това какво се случи.
Но след това, той не продължава с другите неща, той започва отначало, как Бог сътвори 
небето и земята. И след това се връща и обяснава как Бог сътвори човека.

Така че виждате начинът на писане на Библията е често като се даде голяма картина и 
след това повече задълбочаване в детайли за обясняване, за какво се касае. И Павел тук 
прави същото, защото в Римляни 5, той казва:
"Докато бяхме в плът”, той не казва аз съм в плътта.

Но в предния стих той казва:
"...когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха 
във вашите телесни части, за да принасяме плод който докарва смърт;"

Той казва:
“когато бяхме плътски” и след това той казва: “но аз съм от плътта" и тука той казва, 
няколко стиха преди “когато бяхме плътски” говори за нещо, което е било и след това 
казва: 
“но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона; тъй щото 
ние служим по нов дух, а не по старата буква.

Това е интересно, защото преди няколко стиха Павел говори за времето, когато е бил в 
плътта, че е бил като това. Но сега ние сме освободени от това. Той говори за нещо, което 
е било, нещо което е сега и продължава да обяснява как е било и след това говори как е 
сега, как е било, и говори в Римляни 9.

Така че,ако четете през това, тогава трябва да четете като в кръгове. Той говори за това, 
как е било, как е сега, как е било, как е сега. И с малка линия в края, как е било и след 
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това продължава в Римляни 8 - свободата от греха. И е имало много недорозумения 
относно тези стихове, поради начина на мисленето.

Когато го видях, когато Бог ми отвори очите, аз извиках:
“АЗ СЪМ СВОБОДЕН!"

Аз съм свободен, аз бях напълно свободен.
Аз видях много ясно, че сатана е лъгал.
Учението, което получих в църквата е било лъжа!
Аз повече не съм в плътта.
Аз не съм продаден за да бъда роб на греха.
Аз съм свободен от греха.

И вярвам, че има толкова много грешни учения, относно тези стихове. Станах толкова 
радостен, след като видях, че е имало Библии, преведени в Дания, от един, който работи 
за “БЯЛАТА СКАЛА” - Библейски превод и преводачът преведе нова Библия в Дания, 
която е като жива Библия.

И той е единствения преводач на Библията, който имаме, който е превеждал Библията на 
други езици, където не са имали Библия преди. И този преводач въз основа на тези 
стихове,написа коментар. И този коментар е следният: “Павел използва в тези стихове, 
така наречените представителни “Аз” на Гръцки. Когато казва, “Аз”, той мисли за всички 
читатели, които живеят под законите на власт, както самият той. За нас тази литература 
е малко странна и е довела до много недоразумения в тази важна глава.

Така, че той, който може да диша, той, който знае как е направено, той който се е 
освободил от традициите, от начина по който четем Библията, той само потвърждава, 
това което Бог ми откри.

Павел в тези стихове, когато казва “АЗ”, не говори за себе си и това можете да го видите, 
също по този начин, както и разбира се той не може да бъде продаден като роб и след 
това да бъде свободен, свободен, свободен...и Исус дойде да ни освободи!

Но Павел пише към Евреите и писмото е за освобождаването от греха, за това че, те не са 
под закона повече. И той пише като Евреин и запомнете, Павел е бил Евреин под най-
силното Фарисейско попечителство. Той е бил Фарисеят на Фарисеите. Той се е опитал с 
всичко, каквото е имал да пази закона. Като Евреин, той е живял както тука, имал е 
закона, познавал е закона, но въпреки това е живял както тука.

Но след това той продължава и казва “АЗ" защото той не иска да обиди останалите Евреи.
Вместо да каже: “вие имате, вие имате и вие имате” поради това той взема себе си и казва 
“аз, съм същият като вас, аз знам за какво говорите, знам какво чувствате, аз също съм 
бил като вас." и тогава завършва Римляни, като казва: “Благодаря ти Боже, чрез Исус 
Христос, нашият Господ, там е свободата" и се връща назад още веднъж и говори за греха 
и за всички неща, които преминахме през кръговете и тогава в следствие на това, няма 
наказание за този, който е в Исус Христос. За този, който живее не в плътта, но в Духа. 
Трябва да разберете, че това не е нормалният Християнски живот. Исус дойде да ни 
освободи от греха. И това се случва, когато се кръстим в Исус Христос, особено, ако 
знаем, за какво е кръщението.

Но за мен, когато кръщението беше само символ, аз се нуждаех от Светия Дух да дойде и 
да ми открие. И когато ми откри това, се промени животът ми. Всичко, което виждате на 
уебсайта ми, всичко което правя днес, всичко което преживявам днес идва от това 
откровение, започва там.
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И искам да ви кажа, че бях спасен, но истински също се почувствах спасен, когато получих 
това. И спасението втория път беше много по-различно.

Докато моят приятел, когато се кръсти всичко се промени. Всичко се промени в живота 
му, той също започна  да вижда невероятни неща. И имам много свидетелства като тези 
сега. Когато хората дойдат до пълнотата в Христос, не само чрез призоваването Исус да 
влезне в сърцата им само, но чрез покаяние, водно кръщение и кръщение със Светия Дух, 
Който открива какво е водното кръщение също.

И Светият Дух и живеенето в тази свобода. И вие сте свободни. И тогава започвате да 
живеете според Римляни 9, където е: “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 и тогава се нуждаем от Духа и водата, за да влезнем в царството Божие. Нуждаем 
се от това, за да се спасим, за опрощаване на греховете. Да ги поставим на Христос, 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 две от тези.
Не можете да живеете в Римляни 6 и да имате свободата от Римляни 8, ако нямате това.

Искам да ви кажа, как можем да се изгубим в теологията днес. И аз имах истински тъжен 
опит, защото когато започнах да уча тези неща, аз видях, че нашата Датчанска Библия е с 
лош превод, много Библии днес са с лош превод. Думите са в противоречие с първият 
Гръцки текст.

И особено ако погледнете тука, защото нашата Датчанска Библия където се казва, “че 
няма осъждане за тези, които са в Исус Христос" и тя спира там. И в много Библии е също 
като тука. Ако видите своята Библия, може би също спира там. Но в Библията на крал 
Джеймс го има правилно, защото те имат също
"...които ходят, не по плът но по Дух.”(Римл. 8:1)

И това е истински важно, защото Библията не казва, че няма осъждане за всички, които 
са в Христос и живеят в грях, не.

Няма осъждане за тези, които са в Исус Христос и които живеят по Дух. Спомням си, че 
докато изучавах това тогава един ден отивах при някого , който имаше книги от 
Лютеранската църква в Дания. И аз прочетох статия от  младежкия лидер от тази църква. 
И когато прочетох тази статия: 
“О Господи, помогни ни!” Хората са заблудени!

Хората от църквата ще отидат в ада. Аз тогава придобих тази  опитност, защото видях в 
този момент, напълно ясно как традициите държат хората настрани от спасението в Исус 
Христос. Защото този млад човек беше младежки лидер, той беше написал статия за своя 
живот и беше използвал два стиха. Той използва този и той използва първата половина на 
този.

И той каза: 



�18
“Като Християнин, 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. Но често чувствам осъждането, аз винаги съм чувствал  
осъждането."

Той само е взел Римляни 8:1, първата половина ”няма никакво осъждане на тия, които са 
в Христа Исуса”

И той това го казва като свидетелство. 
И когато прочетем статията му, беше ясно, че той не е истински спасен. Може би е 
израстнал в религиозно семейство. Но той истински не се е покаял, това можете да го 
прочетете. Той не е кръстен във вода и не е кръстен в  Светия Дух. Това можете да го 
прочетете. Той използва стиховете - аз живея в грях през целия ден, но отивам в 
църквата, но се чувствам толкова осъден, но аз само взимам Римляни 8:1
"няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса”, 

но продължава да чувства осъждането, няма никакво осъждане, няма никакво осъждане. 
Така че той се чувства осъден. Но той само взима стиха - няма никакво осъждане, няма 
никакво осъждане, няма  никакво осъждане...

Виждате ли го? 

Той използва стиховете, но аз искам да се върнете назад:
Защо това момче се чувства осъдено? Защото той живее в грях. Той живее в плътта, а не 
в Духа. Но той просто взема стиха  и се опита…, когато Светия Дух се опитва да му отвори 
очите, да го призове да се спаси и да заживее в Духа, той просто взима стиха “не, не, не, 
няма осъждане, няма осъждане, няма осъждане аз не се нуждая да се чувствам осъден не 
се нуждая да съм осъден, защото аз съм Християнин :) Но това не е начина, по който 
трябва да използваме стиховете.

За мен, аз не използвах тези стихове за да премахна греха. Не, но когато махнах греха, аз 
почувствах, че няма повече осъждане. Сега аз не бях осъден. Не се нуждая да взема този 
стих и да си удрям главата през цялото време, не.

Аз просто живеех в свободата. Аз просто живеех живота си. Мога да видя на много места 
по света, днес че големият ни проблем е когато се касае за спасението, че никой не 
разбира за какво е водното кръщение. Малцина разбират, че също се нуждаем от 
кръщение със Светия Дух. И тези три неща: покаяние, водно кръщение и кръщение със 
Светия Дух са много важни и ако вие сте израстнали в традиции, на място, където нямат 
водното кръщение тогава ще видите, че ученията които имат там, е че Римляни 7 е 
нормалния живот.

Без значение, че в Римляни 6 и в останалата част от Библията се говори за нещо напълно 
различно. Всички казват, че това е нормалният живот, те казват, че всички ние сме 
грешници. Но както видяхте миналият път, ние не сме грешници, ние сме светии. Ние сме 
светии, ние сме освободени от греха. И тук виждате колко силни са нещата в книгата за 
Деянията и как се променят в Католическата църква. И тази основа с Августин, той 
започна с това и след това Лютер продължи върху това и Калвин и другите хора. Това е 
основата днес. И понеже те нямат свободата и Духа, те също нямат и живота, за който 
четем в Деянията! Само искам да кажа, това "На каква основа искате да градите?"
"На традициите или на книгата за Деянията?"

Толкова е тъжно днес, че ние седим в нашите кутии с всички истини и сега имаме 
Петдесятна църква в Дания, където хората се кръщават със Светия Дух и те са чували за 
покаянието, но водното кръщение не го практикуват и не говорят за него.
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И понеже те не знаят откровението, че ние можем да сме свободни от закона, че можем 
да сме свободни от греха. Много хора в Дания, днес проповядват, че това е нормалния 
Християнски живот.

И аз се моля, когато вземете книгата Римляни и изучавате това писмо, си спомнете кръга. 
И разбира се Павел няма шизофрения, той не казва: “Аз съм в плътта” Не, никаква плът 
няма да встъпи в царството Божие! но "които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът 
но по Дух”  Не тези които са по плът. Аз съм плът продадена, като роб на греха, НЕ!
Исус дойде да ни освободи. Защото робът няма да бъде в къщата завинаги, но синът ще 
бъде!

Има свобода в Исус Христос!

И когато за първи път ви се отворят очите и видите това, това е толкова ясно Не се 
нуждаете от него, за да ви го покаже, но сега го имаме, сега имаме хора, който виждат 
това и учат за това, разбира се на мен ми харесва, но се опитайте да вземете друга 
Библия, може би  Английската жива Библия, чул съм че е добра и други Библии, където те 
са превели, където виждате това. Виждате много ясно и тогава се  оставете да ви се 
отворят очите.

И опитайте свободата.

Добре, водно кръщение.
Колко важно е водното кръщение? Много е важно. Колко важно? Важно е както 
покаянието, вярата в Исус, кръщението със Светия Дух.

Това е част от спасението!
Това е важно, за да се спасите. И това е, което Исус казва.
Това е, което Петър проповядва, което Павел проповядва.
Това е, което Словото казва.

Защото, за да се спасите не само, като да получите прощение ВЪВ вашите греховете, но 
да се спасите ОТ вашите грехове.

Тогава можете да заживеете нов живо, защото Бог иска да създаде нов живот в нас, нови 
хора, преди да създаде ново небе и земя. И така колко е важно? Важно е! Толкова е 
важно, че хората са умирали за тази истина. И аз обичам много хора които познавам с 
Лютеранско минало.

И понеже ги обичам, не правя компромис с истината. Понеже ги обичам, казвам какво 
казва Словото. И аз ги обичам и ги уважавам. Но ние трябва да проповядваме Словото.
Ние се нуждаем да си кажем на себе си "Дали искаме да служим на човек или искаме да 
служим на Бог?"

Но ако служим на Бог, хората ще ни благодарят,защото ще казваме истината, защото 
истината ще ни направи свободни.

И така, много е важно водното кръщение.

Какво е “баптизъм"? Баптизмът е водното кръщение, то е потапянето под вода, въз основа 
на своята собствена вяра.

Кръщението е баптизо (на гр. език в оригиналния текст на Библията) баптизо означава 
под вода, напълно потопен във водата и ако знаете Гръцки, ако аз зная Гръцки никога 
няма да използваме водно кръщение с напръскване с вода върху главата, никога!
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Затова в Православната Гръцка  църква, виждате, че когато кръщават с вода бебета, те го 
правят под вода. Потапят ги 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 въз основа на собствената ви вяра, ако вярвате, това е проблема с децата.
Това е което Августин и останалите, не искам да ги назовавам, нямаме време за тях сега,  
но те дойдоха и казаха: "Децата трябва да се кръщават!"

Не, децата не се нуждаят да бъдат кръщавани, защото се нуждаете да се кръстите, когато 
започнете да извършвате грях и когато вършите грях вие получавате наказание за 
греховете си и поради това се нуждаете да се кръстите във вода.
Не като деца. 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, 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 получават наказание за греховете си. Така че кой 
се нуждае да се кръсти?

Кръщението е под вода въз основа на собствената вяра.

Кой се нуждае да се кръсти?
Всеки, който иска да се спаси, се нуждае да се кръсти въз основа на своята вяра, да се 
кръсти под вода.
И се нуждаете от това заедно и от кръщението 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 ИСУС МУ ДАДЕ 
ЗАПОВЕД ДА ПРАВИ ТОВА!

Защото когато станете ученици, чираци, Исус 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 може да кръщава, защото всеки новороден е свещеник в Новия Завет.

И така, всеки новороден може да кръщава!

Аз кръщавах хората и лидерът от моята църква ми каза:

"Кой ти даде право да кръщаваш?"

И искам да обърна този въпрос и да кажа:

"Кой може да даде право да кръщаваш?"

Дали в Лютеранската църква, като деноминация има правото?

Да дава правото на други да кръщават?
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Да казват кой може и кой не може?

Дали Баптистката църква днес като деноминация има власт, да определя хората и да им 
казва, кой да кръщава и кой не?
Дали Петдесятното движение има властта,да кръщава или да казва на останалите хора, 
кой може и кой не може?
Не, няма деноминация, която да има власт, да кръщава, да има власт да определя други 
хора, да кръщават и да казва на други “да” или “не” да кръщават

Има само Един, който има тази власт и това е Бог!
Това е Исус Христос.

Той ни дава властта да кръщаваме и никой друг не може да ни даде власт да кръщаваме.

Ако чакате и казвате, че не можете да кръщавате, защото тази църква или деноминация 
не ви е възложила да го правите, съжалявам, но тази църква или деноминация няма 
властта да ви възлага да го правите.

Ако сте новороден вие сте призвани да кръщавате.

И това е всичко, от което се нуждаете.
Кой може да кръщава? 
Всеки новороден!

Как да кръщаваме?
Вие кръщавате - потапяте под вода в Исус Христос.

Но не трябва ли да кръщавате в името на Отец, Сина и Светия Дух?

Не, не трябва.

Това е начина, по който аз бях кръстен.

Или много други са били кръстени. Това не го виждате в 
Библията и това е защото имаме неразбиране, какво Исус казва тука.

Когато Той каза “Излезте и кръщавайте хората в името на Отца и Сина и Светия Дух.
 
Първо искам да кажа, че “името на Отец” не е име.

”Сина” не е име и Светия Дух няма име.
 
Той говори за картината, че покаянието е пред Бог, водното кръщение е в Исус Христос
и кръщението в  Светия Дух е в Светия Дух.

Защото Исус каза това на своите чираци.
Но вие няма да намерите нито едно място в Библията, където кръщават по този начин.

Където те да вземат думите на Исус буквално и да го направят, не, защото те разбират, 
какво Той казва, Той им дава картина и те разбират тази картина.
Всеки път човек се кръщава, те го кръщават в Исус Христос. Това го прочитате
 “Покайте се и се кръстете, всеки от вас в името на Исус Христос”.
 Има сила в името на Исус.
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Демоните се покоряват в името на Исус, болните се изцеляват в името на Исус, 
спасението идва в името на Исус.
Името над всички имена, над всички имена е Исус Христос.

Когато използвате “в името на Отца и Сина и Светия Дух”, вие не казвате Исус Христос!
Ние се нуждаем да използваме името на Исус и да знаем за какво е кръщението.

И всеки, всеки, всеки път, когато четете Библията, че някой се кръщава, никога, никога не 
е било в името на Отец и Сина и Светия Дух, не, винаги е, винаги в Исус Христос!

И коректното е да се каже “Да принадлежиш на Исус Христос”
Защо ние не сме вече роби на греха, но сме в Исус Христос.

И една от моите книги е “Чираци Христови или роби?”

Говори се за това, което сме. Ние сме роби на Христос сега, ние не сме роби на греха, но 
сме роби на Христос.
И това е кръщението. 
Вие ставате роби на Христос.
И той започва да ви нарича братя, няма значение, че Му принадлежим, ние сме Му братя.
Ние сме семейство и Той е нашият Господ. Ако искате да го правите правилно тогава, 
трябва да го правите в Исус Христос и каквото аз правя е, че казвам на хората ”Искате ли 
да се кръстите в Исус Христос?

Искате ли да му принадлежите? И ако кажат: “да!”
”Въз основа на вашата лична вяра, ви кръщавам в Исус Христос!”

Тогава казвам: “Умирате с Христос!” - “Възкръсвате с Христос!”

И къде кръщавате хората? Аз ги кръщавам в голям варел за боклук, махаме боклука, 
пълним го с вода и ги кръщаваме там.
”Как можете това да го направите?”
Това е добра картина. Потъвате с боклука :) и се изправяте - Нов Човек!

Аз съм кръщавал хората по много различни начини - във вана, в океана, в морето, там, 
където има вода там кръщавам хората.

И имам в нашата градина варел за сабиране на дъждовна вода там пълним от вкъщи през 
прозореца топла вода и кръщаваме хората.

Хората не се нуждаят да имат бели дрехи и не се нуждаят от двама, които да ги кръщават. 
Не, единствено е нужно да се потопиш.
Понякога, когато кръщавам хората и много често сега, не се налага да влизам във водата, 
аз само сядам до водата, те скачат във водата и аз казвам:
”Готови ли сте да се кръстите в Исус Христос?”
Те стоят и сами се потапят и се изправят.
Не е нужно да го правим, по начина, по който ние сме го правили, те единствено се 
нуждаят да се потопят - да бъдат погребани с Христос, да възкраснат с Христос.
И единственото нещо, което трябва да кажете е:
”Аз ви кръщавам в Исус Христос, искате ли да му принадлежите?” и те ако кажат 
“Да!” и тогава ги кръщавате.
 
Знам, че мнозина казват, че са били кръстенив името на Отца и Сина и Светия Дух, дали 
те се нуждаят, да се кръстят отново?  
Не, не мисля така.
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Аз също бях кръстен по този начин, но отново:
“Нека да започнем по правилния начин, да го правим правилно и това е правилното нещо и 
тогава ще видим силата в това.  
Но мнозина 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 израстват и те се кръщават когато са били 14 годишни и го правят като 
традиция, защото приятелите им също го правят.

И ако сте кръстени само по традиция, да тогава трябва да се кръстите. Ако е повече от 
традиция, ако имате вярата тогава не се нуждаете от повече.

Защото кръщението няма общо с възрастта, колко си възрастен.

Аз не проповядвам детско кръщение и когато порасне кръщение на пораснал, не. Ние се 
нуждаем да проповядваме от ВЯРА при кръщението, защото ако вярвате, можете да се 
кръстите и трябва да сте достатъчно пораснал, че да можете да кажете, че разпознавате, 
и да кажете, че искате сега да се кръстите, когато сте достатъчно пораснал, можете да се 
кръстите, въз основа на своята собствена вяра.

Какво най-често правя с деца, които не съм сигурен, че разбират какво им казвам, затова 
аз се моля за тях и ако те се кръстят със Светия Дух, аз тогава се съгласявам.

Сега сте готови да се кръстите с вода, защото Бог показва, че ги е приел. И понеже Бог 
ги е приел, те също могат да се кръстяти във вода.
Ето за това ще говоря сега и вземете Божието Слово погледнете през Него и го 
изучавайте не един път го четете, но отново и отново и вземете книгата Римляни и я 
изучавайте.
Не знам къде се намирате в живота си?
Но най-важното нещо е дали ходите в свободата?
Както четем, свободата е, когато няма никакво осъждане повече.
Вие ходите не в плътта, но ходите в Духа.
Това е животът.
И за да живеете този живот, вие се нуждаете, да се покаете от греховете си.
Но също се нуждаете, да се кръстите във вода
И да измиете греховете си и да умрете с Христос и да възкръснете с Христос и 
да умрете за закона. За закона на греха, така че не се нуждаете да сте под това.
Но също се нуждаете от Светия Дух, за да можете да живеете в съответствие, да ходите в 
Духа, а не в плътта.
За това ще говорим следващият път.
Но аз не знам къде сте? 
Може да имате всичките и въпреки това да не ходите в свободата, тогава се нужаете от 
откровение, каквото аз имах.
И тази книга може да е добро начало.

Имам приятел от Холандия, който тъкмо ми писа, след като прочел тази книга. И той е бил 
Християнин от много години, но се освободи сега, било е последното нещо и 
преживяванията, за които говоря в тази книга той също е преживял.
За него също е било да получи  откровение, за да почувства страха от Бога, от това също 
се нуждаем, ние се нуждаем да намразим греха, преди да се освободим от греха.

За това говоря тука, можете да я намерите на моя уеб сайтили на Амазон.ком
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Тук се говори повече за водното кръщение и какво е да си ученик чирак.

”Христиански чирак или роб?”

И ние сме роби, но не на греха, ние сме роби на Исус Христос.
Ако искате изучавайте през следващата седмица тези книги.
И ако се нуждаете от кръщение, намерете някой.
И тогава се кръстете и когато отидете под водата кажете “Сега умирам за закона”, 
“Не съм под закона повече!”

Аз съм свободен от закона и тогава ще почувствате свободата, за която четем в Римляни 
6, за която четем в Римляни 7 и за която четем в цялата Библия.

Спирам сега. И преди да спра искам да се моля с молитва и жена ми ще пее песен.

И нека Светия Дух да работи чрез тази песен.

Господи, благодаря Ти за това учение, благодаря Ти за днес и се моля това да освободи 
всеки който види тази лекция, Господи. Че те ще Ти се покорят, Господи, и ще се покаят, 
също ще се кръстят във вода, ще получат Светия Дух, ако не са кръстени до сега Господи, 
Господи те няма да ходят в плътта и да чувстват осъждението през цялото време, но те 
ще дойдат в свободата и щ ходят в Духа, Господи.

Господи, те ще почувстват свободата, която е в Теб, Господи.

Господи, аз почувствах и то стана начало на нещо ново в моя живот, нека да стане начало 
на нещо ново в живота на много хора, Господи.

Господи, моля се, че Ти ще им отвориш очите на всеки, който види тази лекция, че ще ги 
освободиш, така че те да могат да заживеят нов живот, който си им приготвил, че те да  
могат да ходят в свободата, Господи. Господи, моля се, че Ти ще дойдеш и ще им говориш 
точно там, където те са сега, че те да разберат каквода направят, Господи, в името на 
Исус, Амин!


