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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

18. КРЪЩЕНИЕ – ПРИНЦИПИ ЗА 
ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ  

УРОК 18 – (АВС 2) 
 
1. КРЪЩЕНИЕ — ПРИНЦИПИ ЗА ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ 
МНЕМОНИКА — „КРЪЩЕНИЕ“ 
ПО-ДОЛУ СА ИЗЛОЖЕНИ НЯКОИ ОТ ПРИНЦИПИТЕ ЗА ВОДНОТО 
КРЪЩЕНИЕ:- 
BORN AGAIN — НОВОРОЖДЕНИЕ 
ACT OF LOVE — ДЕЛО НА ЛЮБОВ 
PROOF OF FAITH — ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВЯРА 
TRIUNE — ТРИЕДИНСТВО 
IMMERSION — ПОТАПЯНЕ 
SYMBOLIC — СИМВОЛИЧНО 
MANDATORY — ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
BORN AGAIN — НОВОРОЖДЕНИЕ 
Новорождението винаги предшества водното кръщение. 
НАЙ-ГЛАВНОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕТО (СПАСЕНИЕТО, 
НОВОТО РАЖДАНЕ) Е ВЯРА В ЕВАНГЕЛИЕТО. 
1 Коринтяни 15:1-4 
1Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и 
приехте, в което и стоите,    
2чрез което се и спасявате, ако го държите, според както съм ви го 
благовестил, освен ако напразно сте повярвали.    
3Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за 
греховете ни според Писанията;     
4че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията; 
ЗА ДА  БЪДЕМ НОВОРОДЕНИ ТРЯБВА:- 

 Да вярваме, че Исус Христос е умрял за греховете ни. 
 Да вярваме, че е бил погребан. 
 Да вярваме, че е възкръснал от мъртвите. 

Вярване = Вяра 
Яков 2:20 
Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? 
ИСТИНСКАТА ВЯРА ВОДИ ДО „ДЕЛАТА“ ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ:- 
1. ПОКАЯНИЕ [доказателство за вяра] 
Деяния 2:38 
А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 
Деяния 17:30 
А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва 
на всички хора навсякъде да се покаят, 
Марк 1:15 
Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в 
благовестието. 
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2. ПРИЕМАНЕ НА ИСУС ХРИСТОС В СЪРЦЕТО ВИ [доказателство за 
вяра] 
Йоан 1:12 
А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т. е. на тези, 
които вярват в Неговото име; 
3. ИЗПОВЯДВАНЕ, ЧЕ ИСУС ХРИСТОС Е ГОСПОД [доказателство за 
вяра] 
Т.е. изповядване на Неговата заместителна смърт, погребение и възкресение. 
 
Римляни 10:9-10 
9Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със 
сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.    
10Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се 
спасява. 
Покаянието, приемането на Исус Христос в сърцето ви и изповедта следват 
истинската вяра.   
БЕБЕТАТА НЕ МОГАТ ДА ПРЕЖИВЕЯТ ГОРНИТЕ СТЪПКИ, СЛЕДОВАТЕЛНО 
КРЪЩАВАНЕТО НА БЕБЕТА НЕ Е БИБЛЕЙСКО. 
В писанията виждаме, че само вярващите бяха кръщавани: 
Марк 16:16 
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде 
осъден. 
Деяния 8:12 
Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и 
името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени. 
Деяния 19:4-5 
4А Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на 
народа да вярва в Този, Който щеше да дойде след него, т. е. в Исус.    
5И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус. 
Вижте също Деяния 8:35-38 
От това виждаме, че само онези, които са били НОВОРОДЕНИ (вярвали са в 
евангелието) са били кръщавани. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО: 
Някои смятат, че може да е имало бебета в домовете на Корнилий и на 
надзирателя на затвора във Филипи и може да са били включени в кръщението. 
ДОМА НА КОРНИЛИЙ 
Деяния 10:33б 
....И така, ние всички присъстваме тук пред Бога, за да чуем всичко, което 
ти е заповядано от Господа. 
Чувам — (Гръцки — Стронг G191/Зодиатес Изучаване на думи (VII) – акоуо – да 
чуя в смисъла на разбиране) 
Деяния 10:46а 
защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.  
Бебетата не могат да разбират и да величаят Бога. 
ДОМЪТ НА НАДЗИРАТЕЛЯ НА ЗАТВОРА ВЪВ ФИЛИПИ 
Вижте Деяния 16:30-34: Стих 34 говори за това че той ‘повярвал в Бога с целия 
си дом’.  Бебетата не могат да вярват. 
Бебетата са в първоначалния грях. Как се спасяват те?  Вижте 1 Коринтяни 7:14. 
1 Коринтяни 7:14 
Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се 
освещава чрез брата, своя мъж, иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а 
сега са святи. 
Бебетата се освещават чрез вярващите родители. 
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ACT OF LOVE — ДЕЛО НА ЛЮБОВ 
Исус каза: „Ако Ме обичате ще пазите заповедите Ми“.  (Йоан 14:15) 
Според Матей 28:19 и Деяния 10:48, водното кръщение е заповед. 
Спазвайки тази заповед ние доказваме нашата любов към Христос. 
 
PROOF OF FAITH — ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВЯРА 
ВЯРА = ВЯРВАНЕ И ДЕЙСТВАНЕ СПОРЕД ТОВА ВЯРВАНЕ 
Според Евреи 11:7, Ной построи ковчега чрез ВЯРА.  Той повярва на Бог, че 
щеше да има потоп и построи ковчег според Божията заповед.  Ковчега спаси 
Ной от потопа — в определен смисъл това беше вярата на Ной, която спаси него 
и семейството му.  Ной демонстрира вярата си като построи ковчега.  Виждаме 
това в 1 Петрово 3:21а, „И сега също има прототип, който ви спасява,....“.  
Построяването на ковчега отстрана на Ной съответства на водното кръщение, 
което е дело на ВЯРА. 
Ние сме спасени чрез вяра в смъртта, погребението и възкресението на Исус 
Христос.  Това е нашата вяра.  Но вяра без дела е мъртва.  Кръщението е едно от 
‘делата’. 
Ние демонстрираме вярата си чрез кръщението. 
Кръщението демонстрира, че вие вярвате, че Христос умря, беше погребан и 
възкръсна отново. 
1 Петрово 3:21 
Тя в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската 
нечистота, а настоятелната молба към Бога на една чиста съвест) чрез 
възкресението на Исус Христос, 
Кръщението демонстрира вяра, която не може да бъде видяна и дава на човека 
мир (чиста съвест). 
 
TRIUNE — ТРИЕДИНСТВО 
Матей 28:19 
И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Татко и Сина, и Святия Дух, 
Водното кръщение се извършва в името на Татко, Сина и Святия Дух. 
В Деяния 10:48, Петър им заповяда да бъдат кръстени в името на Господа.  
Деяния 10:48 
И заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос. ... 
Според Деяния 2:36, Исус е и Господ и Христос. 
Деяния 2:36 
И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие 
разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. 
Името на Господа е ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС. 
ГОСПОД: В Стария завет, Господ се отнася за ТАТКО. 
ИСУС: отнася се за СИНА. 
ХРИСТОС: „Помазаника“ — отнася се за СВЯТИЯ ДУХ. 
Колосяни 2:9 
Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 
Господ Исус Христос е триединно име и следователно няма  никакво 
противоречие на ТРОИЦАТА. 
Кръщението може да бъде извършено в името на Татко, Сина и Святия Дух или 
в името на Господ Исус Христос. Да се настоява, че кръщението трябва да се 
извършва единствено вимето на Исус е отричане на троицата. Това настояване 
загатва една формула за спасение, която отрича сърдечния елемент на вярата в 
Господ Исус Христос за Спасение. Настояването на правилната формула, 
подкопава главното изискване – ВЯРА В ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС, КОЕТО Е 
РАБОТА НА СЪРЦЕТО, КОЯТО НИКОЙ ОТ НАС НЕ МОЖЕ ДА ВИДИ. 
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Ние кръщаваме в името на Татко, Сина и Святия Дух, понеже човека вярва в 
Господ Исус Христос – по този начин истинското кръщение не отрича 
Господството на Исус Христос. 
 
IMMERSION — ПОТАПЯНЕ 
Гръцката дума за кръщаване е БАПТИЗО.  Тя е извлечена от ‘БАПТ’, което 
означава да потопя или да покрия изцяло с течност.  Водното кръщение е 
процес, чрез който човек е потопен във вода или е покрит изцяло с вода.  
Следователно по дефиниция, да бъдете кръстени във вода означава, че сте били 
покрити изцяло с вода. 
Писанията учат, че кръщението включва потапяне във вода.  Йоан кръсти Исус 
чрез потапяне. 
Матей 3:16а 
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата;.... 
Марк 1:10 
След като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че 
Духът като гълъб слиза на Него. 
Римляни 6:4а 
Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт,.... 
Думата ‘погребахме’ загатва потапяне. 
В Деяния 8:38-39, забелязваме, че скопеца и Филип слязоха във водата, и също 
излязоха от водата. 
 
SYMBOLIC — СИМВОЛИЧНО 
[1]. СИМВОЛИЗИРА НОВОРОЖДЕНИЕТО (ТОВА ЧЕ ВЯРВАТЕ, ЧЕ 
ИСУС Е ХРИСТОС) 
1 Йоан 5:1 
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича 
Родителя, обича и Родения от Него. 
Когато повярвате, вие сте новородени.  Кръщението е външна изява на 
вътрешна промяна, т.е. новорождението. 
Римляни 6:4 
Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, 
така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Татко, 
така и ние да ходим в нов живот. 
под водата = смърт за аза 
излизане от водата= новия живот в Христос (новородени) 
[2]. СИМВОЛИЗИРА ИЗПОВЕДТА НА НАШЕТО ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ 
СЪС СМЪРТТА, ПОГРЕБЕНИЕТО И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСУС 
ХРИСТОС. 
Римляни 6:3-4 
3Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, 
кръстихме се в смъртта Му?     
4Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, 
така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Татко, 
така и ние да ходим в нов живот. 
Колосяни 2:12 
погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в 
действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 
[3]. СИМВОЛИЗИРА ПРОЩАВАНЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ / 
ПОКАЯНИЕТО. 
Деяния 2:38 
А Петър им каза:  Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 
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Думата ‘за’ в горния текст трябва да бъде тълкувана ‘заради’.  Следователно 
кръщението не очиства греховете ви, а просто символизира, че греховете ви са 
били очистени. 
[4]. СИМВОЛИЗИРА ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТОС. 
Единство с Христос. [единство с главата] 
Галатяни 3:27 
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се 
облекли. 
Следователно то символизира четири неща, а именно: вярване, изповядване, 
покаяние и приемане на Христос.   
[5]. СИМВОЛИЗИРА БЪДЕЩОТО ТЕЛЕСНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА 
ВЯРВАЩИТЕ. 
Римляни 6:5 
Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се 
съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; 
[6]. СИМВОЛИЗИРА НАШЕТО ПОТАПЯНЕ В БОЖИЯТА ПРИРОДА. 
Матей 28:19 
И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Татко и Сина, и Святия Дух, 
Името на Бог  е природата и характера на Бог. Това е, за което се отнася цялото 
служение – потапяне на хората в Бог. 
 
MANDATORY — ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
Кръщението е заповядано от Исус. 
Матей 28:19 
И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Татко и Сина, и Святия Дух, 
Затова Петър заповяда на дома на Корнилий да се кръстят във вода след като 
бяха кръстени в Святия Дух. 
Деяния 10:48а 
И заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос.  
Кръщението няма да ви спаси, но е важно за пълното покорство.  Спасението е 
по благодат чрез вяра. 
Обърнете внимание на следващите писания, които потвърждават това:- 
[1]. Лука 23:42-43 
42И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.   
43А Исус му отговори: Истина ти казвам днес ще бъдеш с Мене в рая. 
Разбойника на кръста беше спасен без кръщение. 
[2]. Марк 16:16 казва че: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който 
не повярва, ще бъде осъден“. 
Бележка: Вярата е по-важна от кръщението.  Писанието казва, че този, „който 
не вярва“ ще бъде осъден, НЕ „този, който не вярва и не се кръсти ще бъде 
осъден“. 
[3]. 1 Коринтяни 1:17 
Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам 
благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от 
значението си. 
Ако кръщението беше важно за спасението тогава Павел щеше да набляга на 
това. 
 
2. ДИСКУТИРАЙТЕ РАЗЛИЧНИТЕ КРЪЩЕНИЯ СПОМЕНАТИ В 
БИБЛИЯТА. 
КРЪЩЕНИЯ – КРЪЩЕНИЯ СПОМЕНАТИ В БИБЛИЯТА 
МНЕМОНИКА — „КРЪЩЕНИЕ“ 
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ПО-ДОЛУ СА ОПИСАНИ НЯКОИ ОТ КРЪЩЕНИЯТА СПОМЕНАТИ В 
БИБЛИЯТА:- 
BORN AGAIN BAPTISM — КРЪЩЕНИЕТО НА НОВОРОЖДЕНИЕТО 
AFFLICTION BAPTISM — КРЪЩЕНИЕ В СТРАДАНИЯ 
PENTECOSTAL BAPTISM — ПЕТДЕСЯТНОТО КРЪЩЕНИЕ 
TYPICAL BAPTISM — СИМВОЛИЧНОТО КРЪЩЕНИЕ 
ISRAEL'S NATIONAL BAPTISM OF REPENTANCE — НАЦИОНАЛНОТО 
КРЪЩЕНИЕ НА ИЗРАЕЛ ЗА ПОКАЯНИЕ 
SUBSTITUTIONAL BAPTISM — ЗАМЕСТИТЕЛНОТО КРЪЩЕНИЕ 
MEMBERSHIP BAPTISM — КРЪЩЕНИЕТО ЗА ПРИЧИСЛЯВАНЕ 
 
Евреи 6:2 говори за, „учението за кръщенията“. 
  
РАЗРАБОТВАНЕ 
B - BORN AGAIN BAPTISM — КРЪЩЕНИЕТО НА НОВОРОЖДЕНИЕТО 
Познато също като кръщението на вярващия и християнското кръщение. Това е 
водното кръщение на новите обръщенци. 
Това кръщение свидетелства за новорождението. 
(а). На Петдесятница 3000 обръщенци бяха кръстени от Петър и апостолите 
(Деяния 2:41). 
(б). В Деяния 8:12 забелязваме, че в Самария новите обръщенци бяха 
кръщавани от Филип.  Това кръщение символизира смърт за греха и 
възкресение за нов живот в ХРИСТОС.  То се отъждествява със смъртта, 
погребението и възкресението на Исус. 
Вижте също Деяния 8:38; Деяния 9:18 и Деяния 11:48. 
 
A - AFFLICTION BAPTISM — КРЪЩЕНИЕ В СТРАДАНИЯ 
Това е кръщението в ОГЪН – МЕТАФОРА ЗА СТРАДАНИЯ. 
Матей 3:11-12 
11Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е по-силен 
от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите Му. Той ще ви кръсти 
със Святия Дух и с огън.    
12Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере 
житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. 
Лука 12:50 
Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и под какво напрежение съм, 
докато се извърши! 
Матей 20:22-23a 
22А Исус отговори: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, 
която Аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението, с което Аз се 
кръщавам? Казаха Му: Можем.    
23Той им каза: Моята чаша наистина ще пиете и с кръщението, с което Аз се 
кръщавам, ще се кръстите, .... 
Лука 22:42 
Татко, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята 
да бъде. 
Някои вярват, че кръщението в огън се отнася за пречистващата работа  на 
Святия Дух в живота на вярващия. 
Чашата се отнася за Неговото страдание. 
Забележете трите кръщения на Исус. 
[1]. С вода от Йоан (Матей 3:15). 
[2]. Със Святия Дух от Татко (Матей 3:16) 
[3]. Със страдание. 
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Филипяни 1:29 
защото, относно Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да 
страдате за Него, 
1 Солунци 3:4 
Защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да 
претърпим беди; което и стана, както знаете. 
 
P - PENTECOSTAL BAPTISM — ПЕТДЕСЯТНОТО КРЪЩЕНИЕ 
Това е кръщението в Святия Дух с първоначалното доказателство на говорене 
на други езици. 
Деяния 1:5 
Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не 
след много дни. 
Деяния 2:4 
И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 
Деяния 11:11, 15-16 
11И ето, в същия час трима човека, изпратени от Цезарея до мене, 
пристигнаха пред къщата, в която бяхме.    
15И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас 
отначало.    
16Тогава си спомних думите на Господа как каза: Йоан е кръщавал с вода, а 
вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. 
Деяния 19:6 
И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях; и говореха 
други езици и пророкуваха. 
 
 T - TYPICAL BAPTISM — СИМВОЛИЧНОТО КРЪЩЕНИЕ 
1 Коринтяни 10:1-2, 6a, 11a 
1 Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под 
облака и всички да са минали през морето,   
2и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Мойсей,    
6А в тези неща те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме 
страстно злото, както те го пожелаваха.    
11А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху 
които са дошли последните времена. 
Минаването на Израел през Червеното море е наречено ‘кръщението в Мойсей’.  
Това е  ОБРАЗ на водното кръщение. 
 ОБРАЗ                                                               ПРОТОТИП 
 

[1]. Израел прекоси Червеното море 
отделяйки се от стария лидер фараона, 
за да следват новия лидер Мойсей.   
 

[1]. Християнина чрез водното 
кръщение символизира, че е  отделен от 
стария лидер сатана, за да следва новия 
лидер Исус Христос, след 
новорождението си. 

[2]. Израел бяха избавени чрез кръвта на 
агнето преди да преминат през 
Червеното море. 

[2]. Християнина е избавен чрез кръвта 
на Исус Христос преди водното 
кръщение. 

[3]. Червеното море отдели Египет от 
израилтяните.   

[3]. Водното кръщение демонстрира 
отделянето на християнина  от стария 
му живот за един нов живот. 
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I - ISRAEL'S NATIONAL BAPTISM OF REPENTANCE — 
НАЦИОНАЛНОТО КРЪЩЕНИЕ НА ИЗРАЕЛ ЗА ПОКАЯНИЕ 
Марк 1:4 
Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на 
покаяние за опрощаване на греховете. 
Йоан Кръстител подготви Израел да приеме Месията чрез кръщението в река 
Йордан.  Изискването за това кръщение беше покаяние. 
 
S - SUBSTITUTIONAL BAPTISM — ЗАМЕСТИТЕЛНОТО КРЪЩЕНИЕ 
1 Коринтяни 15:29 
Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако 
мъртвите изобщо не се възкресяват, защо се кръщават заради тях? 
Това е била практика, където живите се кръщавали заради мъртвите.  Павел 
споменава това не за да го одобри, а за да го представи в контекста на истината 
за възкресението.  Водното кръщение символизира новорождението и 
бъдещото телесно възкресение (Римляни 6:5).  Павел спори тука, че ако няма 
възкресение защо хората се кръщават заради мъртвите. 
 
 M - MEMBERSHIP BAPTISM — КРЪЩЕНИЕТО ЗА ПРИЧИСЛЯВАНЕ 
1 Коринтяни 12:13 
Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се 
кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се 
напоихме. 
Това се случва по време на новорождението. Всички новородени вярващи са 
родени от Духа и по времето на спасението са свързани с Тялото на Христос 
(Църквата) чрез Духа. 
 
3. КОИ СА ДУМИТЕ/ТЕРМИНИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ, ЗА ДА СЕ ОПИШЕ 
КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ. 
ПОДОБНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Деяния 1:5 
Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не 
след много дни. 
Деяния 11:16 
Тогава си спомних думите на Господа как каза: Йоан е кръщавал с вода, а вие 
ще бъдете кръстени със Святия Дух. 
 
1.1 ДУХЪТ СЛЕЗЕ 
Деяния 10:44-46 
44Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, 
които слушаха словото.    
45И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на 
Святия Дух се изля и на езичниците,    
46защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава 
Петър проговори: 
Деяния 11:15-16 
15И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас 
отначало.    
16Тогава си спомних думите на Господа как каза: Йоан е кръщавал с вода, а 
вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. 
Деяния 8:15-16 
15които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух;    
16защото Той не беше слязъл още на нито един от тях; а само бяха кръстени 
в името на Исус Христос. 
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1.2 ИЗЛИВАНЕ НА ДУХА 
Деяния 10:44-46 
44Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, 
които слушаха словото.    
45И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на 
Святия Дух се изля и на езичниците,    
46защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава 
Петър проговори: 
1.3 ПРИЕМАНЕ НА ДУХА 
Деяния 2:38 
А Петър им каза:  Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 
Деяния 8:15-19 
15които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух;    
16защото Той не беше слязъл още на нито един от тях; а само бяха кръстени 
в името на Исус Христос.    
17Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух.   
18А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше 
Святият Дух, предложи им пари, като казваше:   
19Дайте и на мене тази сила, така че на когото положа ръце, да приема 
Святия Дух. 
Деяния 10:44-47 
44Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, 
които слушаха словото.    
45И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на 
Святия Дух се изля и на езичниците,    
46защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава 
Петър проговори:    
47Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха 
Святия Дух, както и ние? 
1.4 ИЗПЪЛНЕНИ С ДУХА 
Деяния 2:1-4 
1И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно 
място.    
2И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни 
цялата къща, където седяха.   
3И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над 
всеки от тях.    
4И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 
Деяния 4:8 
Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза: Началници народни и 
старейшини, 
Деяния 4:31 
И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се 
изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово. 
Деяния 6:3 
И така, братя, изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с 
Божия Дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. 
Деяния 6:5 
И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан – 
мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, 
Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. 
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Деяния 7:55 
А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията 
слава и Исус, стоящ отдясно на Бога; 
Деяния 9:17 
И така, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: 
Брате Савле, Господ ме изпрати – същият Исус, Който ти се яви на пътя, по 
който ти идваше, – за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. 
1.5 ДУХЪТ ДОЙДЕ НА ТЯХ 
Деяния 19:6 
И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях; и говореха 
други езици и пророкуваха. 
 
Всички тези термини описват едно и също преживяване – КРЪЩЕНИЕТО СЪС 
СВЯТИЯ ДУХ. 
 
4. ПОКАЖЕТЕ ОТ ПИСАНИЯТА, ЧЕ КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ Е 
ВТОРО ПРЕЖИВЯВАНЕ СЛЕД НОВОРОЖДЕНИЕТО. 
Новорождението е преживяването на раждане отново. Кръщението в Святия 
Дух е отделно преживяване след новорождението. 
4.1 УЧЕНИЦИТЕ 
НОВОРОЖЖДЕНИЕ 
Йоан 20:22 
И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух. 
КРЪЩЕНИЕ 
Деяния 2:1-4 
1И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно 
място.    
2И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни 
цялата къща, където седяха.   
3И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над 
всеки от тях.    
4И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 
4.2  САМАРЯНСКИТЕ ВЯРВАЩИ 
Деяния 8:5-6 
5Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос.   
6И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, 
като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. 
Деяния 8:12-17 
12Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и 
името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени.   
13И самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше 
Филип и се удивяваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела.   
14А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела 
Божието учение, пратиха им Петър и Йоан,    
15които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух;    
16защото Той не беше слязъл още на нито един от тях; а само бяха кръстени 
в името на Исус Христос.    
17Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. 
Самаряните първо повярваха и бяха кръстени. Когато Петър и Йоан дойдоха 
при тях те получиха кръщението в Святия Дух. 
4.3 ЕФЕСКИТЕ ВЯРВАЩИ 
Деяния 19:2-6 
2И им каза: Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: 
Даже не сме чули дали има Свят Дух.    
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3И каза: А в какво се кръстихте? А те отвърнаха: В Йоановото кръщение.    
4А Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на 
народа да вярва в Този, Който щеше да дойде след него, т. е. в Исус.    
5И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус.    
6И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях; и говореха 
други езици и пророкуваха. 
Ефесяните първо повярваха и бяха кръстени като доказателство за вярата 
преди да получат кръщението в Святия Дух. 
4.4 Пасхата, Петдесятница и Шатроразпъване са отделни празници 
съответстващи съответно на Новорождението, Кръщението в Святия Дух и 
Изпълването с Духа. 
4.5 Давид мина през три помазвания съответстващи на тези три фази в живота 
на вярващия. Обърнете се към ДОКУМЕНТА ПОМАЗАНИЕ, УРОК 9. 
4.6 В книгата Евреи кръщението е споменато след покаянието. Покаянието е 
съществено за преживяването на новорождение. Така че виждаме, че 
кръщението в Святия Дух е отделно преживяване от новорождението. 
Евреи 6:1-2 
1Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се 
стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от 
мъртви дела, вяра в Бога,    
2учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен 
съд. 
4.7 Печата на Святия Дух — кръщението се получава след преживяването на 
новорождение. 
Ефесяни 1:13-14 
13в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на 
нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с 
обещания Свят Дух,    
14Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието 
на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. 
4.8 Миграцията на Израел. 
1 Коринтяни 10:1-4 
1Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под 
облака и всички да са минали през морето,   
2и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Мойсей,    
3и всички да са яли от същата духовна храна,    
4и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една 
духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос), 
Те напуснаха Египет под покривалото на кръвта, минаха през Червеното море и 
бяха водени от облака. 
КРЪВТА – ОПИТНОСТТА НА НОВОРОЖДЕНИЕТО 
ЧЕРВЕНОТО МОРЕ — ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ 
ОБЛАКА – КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ 
ЯДЕНЕТО НА МАННАТА – ЖИВЕЕНЕ СПОРЕД БОЖИЕТО СЛОВО 
ЕДНО И СЪЩО ДУХОВНО ПИТИЕ – ДА БЪДЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СВЯТИЯ 
ДУХ. 
 
5. ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ ГОВОРЕНЕТО НА ДРУГИ ЕЗИЦИ Е 
ПЪРВОНАЧАЛНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КРЪЩЕНИЕТО В 
СВЯТИЯ ДУХ. 
Говоренето на езици е първоначалното доказателство затова да бъдете 
кръстени в Святия Дух. 
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5.1 НА ДЕНЯ НА ПЕТДЕСЯТНИЦА. 
Деяния 2:4 
И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 
Въпреки че имаше и други проявления на деня на Петдесятница – хвучащ 
вятър, огнени езици и пророкуване – говоренето на езици беше единственото 
общо проявление в книгата Деяния. 
5.2 САМАРЯНСКИТЕ ВЯРВЯЩИ 
Деяния 8:12-19 
12Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и 
името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени.   
13И самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше 
Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела.   
14А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела 
Божието учение, пратиха им Петър и Йоан,    
15които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух;    
16защото Той не беше слязъл още на нито един от тях; а само бяха кръстени 
в името на Исус Христос.    
17Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух.   
18А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше 
Святият Дух, предложи им пари, като казваше:   
19Дайте и на мене тази сила, така че на когото положа ръце, да приема 
Святия Дух. 
Симон трябва да е видял някакво външно доказателство, за да предложи пари. 
Вярвам, че това беше говоренето на езици. 
5.3 ДОМА НА КОРНИЛИЙ 
Деяния 10:45-46 
45И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на 
Святия Дух се изля и на езичниците,    
46защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава 
Петър проговори: 
5.4 ЕФЕСКИТЕ ВЯРВАЩИ 
Деяния 19:6 
И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях; и говореха 
други езици и пророкуваха. 
 
6. КАКВА Е ЦЕЛТА НА КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ. 
ЦЕЛТА НА КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ 
АКРОНИМ– „ПЕТДЕСЯТНИЦА“ 
PROMOTION OF INTIMACY WITH GOD — ПОВИШАВАНЕ НА 
ИНТИМНОСТТА С БОГ 
EMPOWERMENT — УПЪЛНОМОЩАВАНЕ 
NURTURE GROWTH — ПОДХРАНВАНЕ НА РАСТЕЖА 
TRANSFORMATION — ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 
EMANCIPATION — ОСВОБОЖДАВАНЕ 
CONSUMATE THE PROMISE — ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЩАНИЕТО 
OPEN THE SCRIPTURES — ОТВАРЯНЕ НА ПИСАНИЯТА 
SUPERNATURAL LIFESTYLE — СВРЪХЕСТЕСТВЕН НАЧИН НА 
ЖИВОТ 
TESTIFY OF CHRIST — СВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ХРИСТОС 
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РАЗРАБОТВАНЕ 
PROMOTION OF INTIMACY WITH GOD — ПОВИШАВАНЕ НА 
ИНТИМНОСТТА С БОГ 
Римляни 8:15 
Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте 
приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко! 
Галатяни 4:6-8 
6И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който 
вика: Авва, Татко!    
7Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божий наследник чрез 
Христос.    
8Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по 
естество не са богове; 
 
EMPOWERMENT — УПЪЛНОМОЩАВАНЕ 
Учениците бяха призовани от Исус, но бяха безсилни даже и след 
възкресението. Кръщението в Святия Дух ги упълномощи за призива им. 

 СИЛА ДА СВИДЕТЕЛСТВАМЕ 
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята. 
Деяния 4:33 
И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ 
Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях. 

 СИЛА ДА СЕ МОЛИМ 
Ефесяни 6:18 
като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, 
бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се 
молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими 
стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той 
ходатайства за светиите по Божията воля. 

 ПРИЗНАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА – НАСЛЕДНИК НА БОГ 
Римляни 8:16-19 
16Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца.    
17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и 
сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с 
Него.    
18Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се 
сравнят със славата, която има да се открие за нас.    
19Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни 
като Божии синове. 
Галатяни 4:6-7 
6И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който 
вика: Авва, Татко!    
7Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божий наследник чрез 
Христос. 
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 ПРИЗНАВАНЕ НА ТОВА, ЧЕ СМЕ ЧАСТ ОТ ЕДНО ОБЕДИНЕНО 
ТЯЛО 

1 Коринтяни 12:13-14 
13Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се 
кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се 
напоихме.   
14Защото тялото не се състои от една част, а от много. 

 СИЛА ДА СЕ ДАВА ПОВЕЧЕ ПЛОД 
Галатяни 5:22-23 
22А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вярност,    
23кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 
Матей 13:23 
А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и 
дава плод, и принася – кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет. 
30 кратно – Пасхата 
60 кратно – Петдесятница 
100 кратно – Шатроразпъването 
ПОВЕЧЕ ЛЮБОВ: 
Римляни 5:5 
А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни 
чрез дадения ни Свят Дух. 
ПОВЕЧЕ РАДОСТ 
Римляни 14:17 
Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в 
Святия Дух. 

 СИЛА ДА СЕ ДЕЙСТВА В ДАРБИТЕ 
Кръщението в Святия Дух е входа за действане в дарбите. 
1 Коринтяни 12:7-11 
7А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.    
8Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг – да говори 
със знание чрез същия Дух,    
9на друг – вяра чрез същия Дух, а пък на друг – изцелителни дарби чрез 
единия Дух;    
10на друг – да върши велики дела, а на друг – да пророкува; на друг – да 
разпознава духовете; на друг – да говори разни езици; а пък на друг – да 
тълкува езици.    
11А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки 
поотделно, както иска. 

 ПО-ГОЛЯМО НИВО НА ВОДИТЕЛСТВО 
Римляни 8:14 
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 
Галатяни 5:16 
И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските 
страсти. 
Галатяни 5:18 
Но ако се водите от Духа, не сте под закон. 
Деяния 16:6-10 
6И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе 
забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия;   
7и като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият 
Дух не им позволи.    
8И така, като отминаха Мизия, слязоха в Троада.    
9А през нощта на Павел се яви видение: един македонец стоеше и му се 
молеше: Ела в Македония и ни помогни.    
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10И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в 
Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да 
проповядваме благовестието на тях. 

 ПРИЕМАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И НА ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ,  
КОЕТО ВОДИ ДО УВЕРЕНОСТ  

Римляни 8:23 
И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние 
въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на 
нашето тяло. 
2 Коринтяни 5:5-6 
5А Бог е, Който ни е направил точно за това и ни е дал Духа в залог.   
6И така, нека бъдем дръзновени и да знаем, че докато живеем в това тяло, 
ние сме далеч от Господа 
Ефесяни 1:13-14 
13в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на 
нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с 
обещания Свят Дух,    
14Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието 
на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. 
 
ЩЕ ИМАТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА, КОЕТО СТЕ ИМАЛИ ПРИ НОВОРОЖДНИЕТО. 
 
NURTURE GROWTH — ПОДХРАНВАНЕ НА РАСТЕЖА 
Юда 1:20 
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се 
молите в Святия Дух, 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; 
защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви 
извести за идващите неща. 
 
TRANSFORMATION — ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 
2 Коринтяни 3:17-18 
17А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода.    
18А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, 
се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. 
[А]. СВЯТИЯ ДУХ Е УЧИТЕЛЯ НА ХРИСТИЯНИНА:- 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще 
ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
1 Йоан 2:27 
а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и 
нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за 
всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да 
правите. 
1 Коринтяни 2:13 
което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, 
научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните хора. 
Той е личен учител, който е на разположение по всяко време тъй като живее в 
християните (1 Коринтяни 3:16).  Той помага на християнина да остави 
детинските неща (1 Коринтяни 13:11) и да прибави добродетел към своята вяра 
(2 Петрово 1:5). 
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[Б]. ТОЙ ВОДИ В ЦЯЛАТА ИСТИНА 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; 
защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви 
извести за идващите неща. 
Исус изгражда църквата Си чрез Святия Дух.  Зависимостта от Святия Дух 
включва умиране за стария живот. 
Йоан 12:24 
Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, 
то си остава само; но ако умре, дава много плод. 
[В]. ТОЙ ХОДАТАЙСТВА ЗА ХРИСТИЯНИНА 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се 
молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими 
стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той 
ходатайства за светиите по Божията воля. 
[Г]. МОЛИТВА В ДУХА 
Юда 20 
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се 
молите в Святия Дух, 
Молитвата в Духа води до лично изграждане. 
 
EMANCIPATION — ОСВОБОЖДАВАНЕ 
2 Коринтяни 3:17 
А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. 
Римляни 8:15 
Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте 
приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко! 
 
CONSUMATE THE PROMISE — ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЩАНИЕТО 
Йоан 14:16-17 
16И Аз ще поискам от Татко и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас 
вовеки –     
17Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, 
нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще 
бъде. 
Деяния 1:4-9 
4И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат 
обещанието на Татко, за което, каза Той,  чухте от Мене.     
5Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух 
не след много дни.    
6И така, веднъж, като се събраха, те Го питаха: Господи, сега ли ще 
възстановиш царството на Израел?    
7Той им каза: Не е за вас да знаете години или времена, които Татко е 
положил в собствената Си власт.      
8Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята.    
9И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри 
от погледа им. 
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OPEN THE SCRIPTURES — ОТВАРЯНЕ НА ПИСАНИЯТА 
Йоан 6:63 
Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви 
говорил, са дух и живот. 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; 
защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви 
извести за идващите неща. 
1 Йоан 2:20 
А вие сте помазани от Святия и знаете всичко.    
1 Йоан 2:27 
а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и 
нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за 
всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да 
правите. 
2 Петрово 1:20-21 
20И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е 
собствено обяснение на пророка на Божията воля;    
21защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите хора са 
говорили от Бога, движени от Святия Дух. 
 
SUPERNATURAL LIFESTYLE — СВРЪХЕСТЕСТВЕН НАЧИН НА 
ЖИВОТ 
Евреи 6:4-5 
4Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния 
дар, и са станали причастни на Святия Дух,    
5и са вкусили от доброто Божие слово и от силите на бъдещия век, 
 
TESTIFY OF CHRIST — СВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ХРИСТОС 
Йоан 16:13-14 
13А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; 
защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви 
извести за идващите неща.    
14Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
1 Коринтяни 12:3 
Затова ви известявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде 
проклет Исус! И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. 
СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ ХРИСТОС Е ПРОСЛАВЕН. 
Деяния 2:33 
И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Татко обещания Свят Дух, 
Той изля това, което виждате и чувате. 
 
7. КАКВИ СА ПРИНЦИПИТЕ,  ЗА ДА БЪДЕТЕ КРЪСТЕНИ В СВЯТИЯ 
ДУХ. 
Исус е кръстителят. 
Матей 3:11 
Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е по-силен 
от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите Му. Той ще ви кръсти 
със Святия Дух и с огън. 
Йоан 14:16-17 
16И Аз ще поискам от Татко и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас 
вовеки –     
17Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, 
нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще 
бъде. 
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BELIEVE — ВЯРВАЙТЕ 
ASK — ИСКАЙТЕ 
PENITENT ATTITUDE — РАЗКАЯНО ОТНОШЕНИЕ 
THIRST — ЖАДУВАЙТЕ 
IGNORE FEAR — ИГНОРИРАЙТЕ СТРАХА 
SURRENDER — ПРЕДАЙТЕ СЕ 
EXPECT TO SPEAK IN TONGUES — ОЧАКВАЙТЕ ДА ГОВОРИТЕ НА 
ЕЗИЦИ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
BELIEVE — ВЯРВАЙТЕ 
Римляни 10:8-13 
8Но какво казва тя? Казва, че „словото е близо до тебе, в устата ти и в 
сърцето ти“, т. е. словото на вярата, което проповядваме.    
9Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със 
сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.    
10Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се 
спасява.    
11Защото Писанието казва: „Никой, който вярва в Него, няма да се посрами“.    
12Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ 
на всички, богат към всички, които Го призовават.    
13Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“. 
Кръщението в Святия Дух е дар получаван чрез вяра. 
Марк 11:24 
Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го 
получили, и ще ви се сбъдне. 
Галатяни 3:13-14 
13Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; 
защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;    
14така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус 
върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. 
 
СВЯТИЯ ДУХ ВЕЧЕ Е ДАДЕН 
Деяния 1:4-5 
4И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат 
обещанието на Татко, за което, каза Той,  чухте от Мене.     
5Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух 
не след много дни. 
ОБЕЩАНИЕТО Е ЗА ВАС И ЗА ДЕЦАТА ВИ — ЗА ВСИЧКИ, КОИТО 
ГОСПОД ЩЕ ПРИЗОВЕ. 
Деяния 2:38-39 
38А Петър им каза:  Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на 
Исус Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия 
Дух.    
39Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, 
колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си. 
ВЯРВАЙТЕ, ЧЕ СТЕ ПРИЗОВАНИ. 
 
ASK — ИСКАЙТЕ 
Матей 7:7-8 
7Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се 
отвори;       
8защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, 
който хлопа, ще се отвори. 
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Лука 11:11-13 
11И кой е онзи баща между вас, който, ако синът му поиска хляб, ще му даде 
камък или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба,    
12или ако поиска яйце, ще му даде скорпион?     
13И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко 
повече Небесният Баща ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него! 
Евреи 4:16 
Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да 
придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото   
време. 
 
PENITENT ATTITUDE — РАЗКАЯНО ОТНОШЕНИЕ 
Деяния 2:38 
А Петър им каза:  Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 
 
THIRST — ЖАДУВАЙТЕ 
Това кръщение е за жадни хора. 
Йоан 7:37-39 
37А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и 
каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.      
38Ако някой вярва в Мене, реки от жива    вода ще потекат от утробата му, 
както казва Писанието.    
39А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото 
Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. 
Йоан 4:10 
Исус й отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: 
Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива  вода! 
Откровение 21:6 
И ми каза: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния 
ще дам даром от извора на водата на живота. 
 
IGNORE FEAR — ИГНОРИРАЙТЕ СТРАХА 
2 Тимотей 1:7 
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 
Няма да получите демон. 
Лука 11:11-13 
11И кой е онзи баща между вас, който, ако синът му поиска хляб, ще му даде 
камък или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба,    
12или ако поиска яйце, ще му даде скорпион?     
13И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко 
повече Небесният Баща ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него! 
 
SURRENDER — ПРЕДАЙТЕ СЕ 
Римляни 12:1 
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата 
си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 
Римляни 6:13 
Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; а 
предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си 
части на Бога като оръдия на правдата. 
 
 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

20

EXPECT TO SPEAK IN TONGUES — ОЧАКВАЙТЕ ДА ГОВОРИТЕ НА 
ЕЗИЦИ 
Деяния 2:4 
И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 
Вярващия говори с други езици – не Духа. Духът дава способност на вярващия 
да говори с други езици. 
ПРИГОТВЕТЕ СЕ ДА ГОВОРИТЕ. 
Марк 11:24 
Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го 
получили, и ще ви се сбъдне. 
1 Коринтяни 14:14 
Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава 
плод. 
Не очаквайте да разбирате това, което говорите.  
духът ми се моли – вие ще извършвате говоренето.  
 
 

Превод: Емил Енчев 
 

 
 
 
 
 
 


