
#26 
 Значението на кръщението 

 

          В предния урок научихме, че всички сме родени от Адам. Ние сме грешници по 
рождение и по природа. Поради тази причина ние не можем от само себе си да 
променим сърцата си, а оттам и действията си. А чрез жертвата си за целия свят, 
Христос е изкупил човечеството. Бог не може да натрапи дара на спасението на никого, 
защото Той ни е създал със свободна воля. Само тези, които приемат този дар чрез вяра 
и се кръстят, ще получат спасение. 

Думата „кръщение“ е използвана 96 пъти в Библията. Това ни показва изключителното 
му значение. Но какво означава и как ни засяга? В този урок ще изучим какво Бог ни 
казва за кръщението.  

1.Колко важно е кръщението? Марко 16:15, 16; Йоан 3:3-5 

___________________________________________________________________________ 

2.Какво е значението на кръщението? Римляни 6:3-5; Колосяни 2:12 

___________________________________________________________________________ 

 

     Бележка: Когато се кръстим, ние показваме, че се идентифицираме със 
смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос. Кръщението 
означава, че сме умрели с Христос и сме погребали старото си грешно Аз и се 
връщаме за „нов живот в Христос“. Физическият акт на кръщението 
графично представя стъпките на обръщането. Първо се понижаваме до 
водата, а след това сме напълно потопени във водата, също като мъртъв 
човек, положен в гроба и покрит. Това показва, че сме умрели с Христос и сме 
погребали стария си начин на живот. Кръщението е погребение, официално 
сбогуване с едно съществуване, управлявано от греха.  След това сме вдигнати 
от водата, точно като някой, възкръснал от гроба.  В този свят започваме с 
раждане и приключваме със смърт, а в духовния, началото е смърт и края – 
вечен живот.  

3.Кой е първият човек, записан в Новия Завет, който извършва кръщение? Матей 
3:1-6 

___________________________________________________________________________ 

4.Защо Йоан Кръстител кръщава в пустинята? Йоан 3:23 

___________________________________________________________________________ 

 

 



5.Защо Исус каза, че Той трябва да се кръсти? Матей 3:13-17 

___________________________________________________________________________ 

 

  Бележка: Исус беше безгрешен. Той нямаше нужда да се покае за някакво 
престъпление или да измие някаква вина. Христос беше кръстен по друга 
причина: „за да изпълни всяка праведност“. Като позволи на Йоан да го 
кръсти, Исус ни даде правилен пример. Той се отъждестви напълно със 
слабите, грешни човешки същества; Той искаше да мине по всички стъпки, по 
които ТЕ трябваше да минат. Така че, когато вярващите се потопят във 
водите на кръщението, те следват пътя на своя Бог. 

 

6.Бащата беше ли доволен, когато Неговият Син, нашият Господ Исус, се кръсти? 
Марко 1:11 

___________________________________________________________________________ 

7. Какво в Библията доказва, че Исус е бил кръстен чрез потапяне? Марк 1:10 

___________________________________________________________________________ 

8. А ранните църковни последователи? По какъв начин са се кръщавали? Деяния 
8: 36-38 

___________________________________________________________________________ 

 

  Бележка: Когато разберем истинското значение на кръщението, ние имаме 
някои трудности в разпознаването на автентичната форма на кръщение. 
Самата дума „кръщавам” , произлиза от гръцката дума „баптизо“, и означава 
потапям се или потъвам във вода. През първите 13 века, почти универсалната 
практика билo потапянето. Археологията открива много помещения за 
кръщение в ранната църква. Но след това, в ранните години на 15 век, чрез 
Съвета в Равена, католическата църква  приема попръскването като 
равностойно на кръщението чрез потапяне, защото е по-удобно. Много 
протестанти са приели и адаптирали това решение от ранните векове. 

9.Какво Исус наставляваше неговите ученици да правят преди да кръщават 
хората? Матей 28:29, 20 

___________________________________________________________________________ 

 

  Бележка: Да бъдеш последовател и ученик е част от подготовката за 
кръщение. Невъзможно е бебета и малки деца да схванат значимостта на 
спасението. Кандидат за кръщение трябва да бъде учен да „съблюдава всички 
неща, които Съм ви заповядал“.  



10. Какво Петър казва да правим преди да се кръстим? Деяния 2:38 

___________________________________________________________________________ 

  Бележка: При напълно предаване на сърцето на Исус , покаянието идва по 
пътя на Святия Дух. Исус също така обещава „даровете“ на Святия Дух на 
тези, които се кръстят в Христа. Даровете на Духа са тези специални 
подаръци, които са ти дадени за изграждането на Божието царство. Някои 
от тях включват преподаване, мъдрост, гостоприемство, служене, щедрост и 
т.н. 

11. При какъв църковен обред се получава членство в Божията църква? Деяния 
2:41 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Колко важно е публичното признание на нашата вяра в Бог? Матей 10:32, 33 

___________________________________________________________________________ 

 

Заключение: В този живот ние ще умрем! Единствения избор, който имаме, е как.  
Или умираме за себе си и получаваме живот в Христос чрез кръщение, или 
умираме като грешници в Адам.  

Като умря на наше място на Голгота, Исус направи публична демонстрация на 
Неговата любов към нас. Ние трябва да отговорим с наша собствена такава, една 
изповед без срам на нашата отдаденост към Христос, чрез кръщението. 

 


