КРЪЩЕНИЕТО ВЪВ ВОДА И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ
Ключови стихове:

Ев. Марко 16:16; Деяния 2:38-41;Ев.Матей 28:19

Водното кръщение е символ на умирането на стария човек и новорождението на новия.
Само по себе си извършването на кръщение няма спасителна сила без жертвата на Исус
Христос.Само почиващо върху авторитета на Голготския кръст, то символизира границата
между стария и новия живот на християнина. Подобна прилика е често срещана в Стария Завет
при сътворението в книгата Битие, разделянето на Червеното Море в книгата Изход и
прекосяването на реката Йордан в книгата Исус Навиев. По времето на пророците и особено на
Йоан Кръстител, водното кръщение става символ на покаяние и завръщане към Бога. Именно
като такъв символ то е наследено от учениците на Христос и Ранната Църква.
Кой може да се кръсти?
Водното кръщение е само за онези, които са се покаяли от греховете си и са предали
живота си на Христос. То е символ на вече настъпилата промяна в духовното същество на
човека, и по този начин утвърждава това което Бог вече е направил по свръх-естествен начин.
Така, водното кръщение е свидетелство в частност за самия вярващ, и колективно за
Християнското общество, както и за невярващите.
Според Библията кръщението на християнина е външно физическо действие изразяващо
онова, което се е случило вътре във вярващия човек. Кръщението във вода е израз на
отъждествяването на вярващия с Христовата смърт, погребване и възкресение.В Писанието се
казва: “Или не знаете, че ние всички, които бяхме кръстени в Христос Исус,бяхме кръстени в
Неговата смърт? И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че
както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние даходим в нов
живот” (Римляни 6:3-4).
При кръщението на християнина потапянето във водата е израз на погребването му с
Христос,а излизането от водата – на Христовото възкресение.
Защо пълно потапяне?
- Думата, която в древността гърците са използвали е „Baptizo”, което означава „да се
потопя”. Думата се е употребявала, за да опише потапянето на дреха в боя.
- Йоан Кръстител е кръщавал в реката Йордан и в Енон защото там е имало много вода,
факт,който сам по себе си предполага пълно потапяне:”Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо
до Салим, защото там имаше много вода; и хората идваха и се кръщаваха” Ев. от Йоан 3:23
Има две основни изисквания, за да бъде някой кръстен: Първо той трябва да се е доверил
истински на Господ Исус Христос и да вярва, че Той е Спасителя на света,както и негов личен и
на Второ място трябва да разбира и осъзнава какво изразява това кръщение във вода. Ако
човекът познава Господ Исус Христос като Спасител, ако разбира, че кръщението е стъпка на
покорство спрямо Бога и че чрез него публично изразява вярата си в Исус Христос и ако желае
да бъде кръстен, няма причина, поради която този човек да не бъде кръстен. Според Новия
Завет,кръщението чрез вода е просто стъпка на покорство и публично изявление на вярата на
съответния човек в Христос като негов единствен Спасител.

Кръщението на християнина има важно значение, тъй като представлява стъпка на
покорство – публично деклариране на вярата в Христос и на посвещаването му на Него,
както и отъждествяването му с Христовата смърт, погребване и възкресение.
Защо трябва да се кръстим във вода?
- Това е заповед на Исус Христос Ев.от Матей 28:19
- Самият Христос даде пример,като се кръсти Ев.от Матей 3:13-17
- Това е било основно учение и практика в ранната църква кн.Деяния на Апостолите 2:41;
гл.10:47,48
Кръщението във вода символизира измиване или очистване кн. Деяния на Апостолите
22:16.
Това е символично измиване,както в действителност ние сме измити от кръвта на Исус
Откр. на Йоан 1:5 и очистени от Словото на Бога Ев.от Йоан 15:3.
Това е външна изповед за това,което става вътре в сърцето на човека, изразявайки
нашето отъждествяване с Исус Христос кн. Римляни 6:1-11.Ние се отъждествяваме със
смъртта, погребението и възкресението на нашия Господ и Спасител.
Мариан Митев

