Таїнство Святого Хрищення

«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і
Святого Духа…» (Матвія 28:19).
Відтоді, як Адам та Єва згрішили, – всі люди на землі народжуються грішними. Сатана у
вигляді змія, спокусив Адама та Єву і вони скуштували плід забороненого дерева. Вони не
послухались Бога і порушили Його наказ, скоїли гріх. Внаслідок цього зіпсулася земля і все,
що є на ній. Бог вигнав людей з раю і їм відтепер судилося важко працювати, та
найголовніше, між ними і Богом настала ворожнеча. Людство опинилося у безнадії. Однак
навіть не зважаючи гріх Адама та Єви, на їхній непослух Бог милостиво пообіцяв їм і всім
людям послати Спасителя, котрий знищить сатану і відновить мир між Богом та людьми.
Цим Спасителем є Син Божий Ісус Христос. Таким чином, Бог виявив до людей незаслужену
ними любов.
Незаслужена любов, яку Бог виявляє до нас, зветься благодаттю. Це слово міститься в
багатьох книгах Біблії. Божа любов приходить до нас через Божі засоби благодаті –
інструменти, за допомогою яких Бог виливає на нас Свою благодать або незаслужену любов.

Коли хтось хоче викопати яму, йому потрібна лопата. Коли Бог хоче виявити до нас Свою
любов і ласку, Він використовує Євангеліє у Слові і Таїнствах – Хрищенні та Господній
вечері. Вони створюють в нас віру в Ісуса, дарують прощення гріхів, спасіння і вічне життя з
Ісусом на небесах.
Одним із таких Божих засобів благодаті є Таїнство Святого Хрищення. Що означає
слово «таїнство»? Це священна дія, запроваджена самим Богом, в котрій міститься фізичний
елемент і Слово Боже, що має обітницю прощати гріхи, дарувати життя і спасіння. Таїнство
Хрищення запровадив Ісус. Він дав наказ Своїм учням охрищувати людей – дітей і
дорослих: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого
Духа…» (Матвія 28:19). Таїнство Хрищення містить земний елемент і божественний – воду
і Слово Боже. Слово Хрищення запозичене з давньогрецької мови. Воно означає –
«омивати, обливати, скроплювати, очищувати водою». Тому під час Таїнства Хрищення
воду виливають на голову тому, кого охрищують, або занурюють його у воду повністю.
Хрищення має велику Божу силу – воно змиває наші гріхи. Воно може це робити тому
що містить могутнє Слово Боже. Це Слово виголошується над нами під час Таїнства
Хрищення. Воно свідчить, що через Хрищення нас прощено і усиновлено Богом, вчинено
Божими дітьми. Під час Хрищення священик промовляє над охрищуваним такі слова: «Я
охрищую тебе «в імя Отця, і Сина, і Святого Духа». Слово Хрищення пишемо через букву
«И», бо воно походить від ймення Спасителя – Христос. Апостол Петро каже: «Покайтеся, і
нехай же охриститься кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів...» (Дії
2:38).
Через Хрищення або «народження згори» ми маємо особливу Божу ласку – входження
до Царство небесного. Отож Хрищення потребують всі люди – малі і великі. Чому всі люди,
в тому числі малі діти потребують Хрищення? Тому що всі вони народжуються грішними і
потребують прощення гріхів і спасіння. Ісус сказав, що дітям належить Царство небесне, а
увійти туди можна тільки через Хрищення. Дорослих, які бажають охриститись, спершу
навчають Слова Божого, а потім охрищують. У Хрищенні Бог сам приходить до нас, щоб
запевнити, що ми є Його дитям. Він дарує нам прощення гріхів, визволяє від влади диявола,
дає спасіння і вічне життя. Нам слід охрищуватися лише один раз, однак благословіння
Хрищення залишаються з нами до кінця нашого життя. Під час негараздів і проблем нам
слід пригадувати благословіння Хрищення, пам’ятати, що ми є членами Божої родини,
можемо молитися до Господа у кожній потребі, просити, щоб Він дав нам втіху.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Якими народжуються всі люди після того, як Адам і Єва згрішили?
2. Які стосунки встановилися між Богом та людьми після цього?
3. Що милостиво пообіцяв людям Бог?
4. Як зветься незаслужена Божа любов до нас?
5. Як звуться Божі інструменти, котрими Бог створює в нас віру?
6. Що таке Таїнство?
7. Скільки є Таїнств?
8. Повторіть слова Ісуса, в котрих Він дав наказ охрищувати людей?
9. Як пишемо Хрищення правильно?
10. Скільки разів треба охрищуватись?
11. Чому всі люди потребують Хрищення?
12. Які Божі благословення містить Хрищення?
13. Чому слід охрищувати немовлят і малих дітей?

