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1. УВОД- 

(СЛ 2) Група Православни били на 
конференция в планински район. След 
лекцията, част от тях излезли на разходка, за 
да разгледат красотите на околната природа. 
На едно място те дошли до поток, над който 
било построено временно мостче. Групата 
не забелязала предупредителния знак , се 
насочила към мостчето. От другата страна 
на бързея стоял пастир със стадо овце. 
Виждайки групата, той им извикал да се 
внимават, но свещеника, без да слуша за 
какво говори овчаря, започнал на висок глас 
да му обяснява, че няма проблем, те са само 
група Православни и за малко са излезли от 
конференция за да разгледат района и се 
връщат , за да продължат … 
Овчарят послушал, но виждайки, че те са се 
насочили към мостчето и не го , извикал: 
-Не знам какви сте и защо сте тук, но искам 
да ви кажа, че ако минете по моста, всички 
ще бъдете баптисти, когато се върнете на  
вашата конференция. 

(СЛ 3) Днес няколко души, ще се върнат у 
дома Християни-баптисти, защото след 
проповедта ще извършим кръщение на тези 
които са готови и искат да бъдат кръстени. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 4) Прозвището „баптисти“ идва от 
гръцката дума „баптизо“, което означава 
„потопяване“. Идва от миналото, когато хората 
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са боядисвали преждата или вълната или 
дрехите и са ги потопявали във боята за да 
станат съответно желания цвят. При това 
потапяне, материала е просмуквал боята и се е 
променял напълно.  

(СЛ 5) Ние четем в Новия Завет, как Йоан 
Кръстител или Йоан Предтеча, е обикалял и е 
потапял онези, които са се покайвали от 
греховете и беззаконията си, и в знак, че искат 
да живеят праведно, той ги е потапял във 
водите на р.Йордан.  

За онези хора, потапянето е било ритуално 
измиване, което е знак, за копнеж  по духовна 
чистота. Знак на желание за откъсване от 
мръсното ежедневие и обръщане внимание на 
духовния живот и службата на Бога. 

 

(СЛ 6) А) ГИЖА ЗА ТЯЛОТО  

Тук искам да разберем една истина: 

1)ТЯЛОТО:  

Ние хората сме обзети да служим на себе си: 
Ядем-грижим се за енергията си, къпем се-
грижим се за хигиената си, обличаме се-
грижим се за външния си вид, учим-грижим се 
да имаме повече познания за света и живота, 
работим-печелим пари, купуваме си-грижим се 
за задоволеността си, обзавеждаме се-грижим 
се за комфорта си, спим-грижим се за 
почивката си и т.н. ние от сутрин до вечер сме 
загрижени за лични неща. Де факто, ние 
отделяме всичкото това време- от сутрин до 
вечер и обратно- за да подсигурим нуждите на 
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тялото си. Тялото добро или лошо, хубаво или 
грозно, цяло или не, младо или старо, ние го 
обичаме и искаме то да е задоволено, да е 
обслужено.  

Бог обаче, ни е създал, като в нас е вложил 
освен материя в образа на тялото и нематерия, 
в образа на душата. Той още е вложил в нас и 
от Своя Дух. Така ние сме триединни- дух, 
душа и тяло. Това съм аз, това си ти- дух, душа 
и тяло. И както вече казах, ние се убиваме да 
служим на тялото, а душата …? 

 

2) ДУШАТА(на слайда не се вижда добре): 

Вероятно ти ще ми опонираш: Аз се грижа за 
душата, като ходя на опера, театър, кино, като 
правя неща, които са хубави, добри, върша 
обществено полезна работа и т.н.  

Пр.Има един пример, за един който събирал 
средства за благородни цели- лекуване на 
болни от рак. В една кампания, този човек, 
успял да събере милиони за каузата, но когато 
достигнал поредния милион, той въздъхнал и се 
оплакал на един журналист, че нещо все остава 
празно в душата му. Защо? 

Джак Хигенс популярен новелист, бил 
попитан, какво би желал да е знаел като момче: 

„Че когато достигнеш върха, там няма 
нищо!“ 

Защо много хора изпитват празнота и 
страдат от депресия? Защото душата не може 
да бъде удовлетворена с временни постижения, 
макар и да са полезни или приятни или велики.  
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Пр. Борис Бекер- двукратен носител на 
шампионската титла на Уимбълдън, богат, 
млад, с възможност да си купи всичко което 
пожелае и въпреки това, е щял да се самоубие, 
защо? Защото нещо там е празно. 

Св.Августин го е формулирал много точно: 
“Ти Си ни направил за Себе Си, о, Боже, и нашите сърца 

няма да се успокоят, докато не намерят своята почивка в Теб”  
Или може би Блез Паскал е по-точен: 
“Има една оформена от Бога празнота в сърцето на всеки 

човек, която не може да бъде запълнена от нищо сътворено, а 

единствено от Бога – Твореца, Който се разкри чрез Исус 

Христос”. 
Душата ни има нужда също от грижа. На нас 

обаче, не ни остава време за душата, защото 
сме заети да обслужваме тялото.  

 

3) ДУХЪТ: 

Затова е Божия Дух в нас. За да ни подканва, 
за да ни изобличава, за да ни напомня. 

Защо богати престъпници, понякога искат да 
даряват пари за благородни каузи. Защо 
богаташи, строят чешми или параклиси? 
Защото усещат подтика на духа, да се погрижат 
за душата. И те мислят, че като дадат от 
ограбеното, ще се почувстват по-добре. Духът в 
нас има задачата, нежно и внимателно да ни 
напомня, че ние сме повече от тяло.  

 
 
 

(СЛ 8) Б) ГРИЖА ЗА ДУШАТА 
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Всеки от нас, някога в живота си усеща този 
зов на духа! Какво правим тогава е друг въпрос!  

 

(СЛ 9) 1)НИЩО 

Да, някои не правят нищо. Те усещат 
подтика, но смятат, че душата не е реална. Те 
не искат да мислят за неща, които не виждат. 
Материалисти. За тях само което се пипа, то 
съществува. Елементарно, ограничено и просто 
мислене. 

Пр. Лапландия е страната на Дядо Коледа. 
Дядо Коледа не съществува! Аз не съм виждал 
Лапландия. Не познавам никой от там, значи 
Лапландия не съществува.  

Такива хора, не зачитат душата и я оставят 
тя да умре духовно. А духовната смърт, е 
ужасна. Тя не е миг, както физическата. Както 
живота на душата е вечен, така и смъртта на 
душата е вечна, а това е ужасно. Да живееш в 
смъртта. Библията я нарича Втората 
смърт.Исус я определя, като вечен плач и 
скърцане със заби.  

 

(СЛ 10) 2) МАЛКО 

Има и такива, които тръгват да обслужват 
душата, но искат и тялото им да е задоволено. 
На пръв поглед, нищо лошо. Когато повярваме 
в Бога, ние не спираме да ядем или да се 
къпем(макар да има и такива хора, които 
съвсем изоставят всичко свързано с 
материалното , за да служат само на 
духовното).  
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Проблема, е че тялото има постоянно своите 
искания. Те са 24/7! Ако ние решим да се 
съобразяваме с тях, тогава, няма да остане 
време за душата. И тогава …! 

Тогава, става това което виждаме да се 
случва в много хора. Те тръгват на църква, дори 
се кръщават, но във времето, не успяват да 
балансират и тялото убива, времето за душата. 
То ограбва всичко свързано с душата за себе си 
и ние достигаме до извода, че няма как да 
служим и на тялото и на душата. Кое тогава е 
пренебрегнато? Душата естествено.  

 

(СЛ 11) 3)ДОСТАТЪЧНО 

Има и трети вид хора. Те осъзнават, че 
временното тяло, не е най-важното за нас. Те 
започват да търсят. А когато човека започне да 
търси, той не е сам. Тогава и Бог му съдейства 
и го води.  

Такива решават и пожелават да сменят 
приоритета напълно. Защо? Защото усещат, че 
живата ни е дар от Бога. Той има цел и 
дестинация. Ние не сме случайност във 
Вселената. Ние сме разумни създания, които 
сме оставени в живота с разум и свободна воля, 
да изберем, между вечен живот и вечна смърт.  

Избора е наш.  
Словото Божие ни предупреждава: 

(СЛ 12) Maрк 16:16  Който повярва и се кръсти ще бъде 

спасен; а който не повярва ще бъде осъден.  

Две условия: 
Повярвай!  
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Кръсти се! 
Звучи лесно, но не се състои само в думи. 
Да повярва човек, означава  конкретни неща: 

(СЛ 13) 

1) Когато повярвах, аз разбрах истината, че 
душата ми е безсмъртна  и че дори да 
спечеля целия свят, ако изгубя душата си, 
нищо не ме ползва: 

Лука 9:25  Понеже какво се ползва човек, ако 
спечели целия свят, а изгуби или ощети себе 
си? 

(СЛ 14) 

2) Когато повярвах, разбрах, че моите 
грехове, малко или много са убийци на 
душата ми и аз трябва да потърся 
освобождение. Но как? Кой? Какво? 

Историята на тъмничния началник от Деяния на 
Апостолите показва доста ясно, че приемането 
на Исус Христос като Господар и Бог в моя 
живот е от най-голямо значение. Постъпката на 
този човек, който изми раните на двамата 
благовестители, показа, ясно, че той от сърце 
се отрича от греха и иска да се спаси: 
Деяния 16:29  Тогава началникът поиска светила, скочи 

вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила;   16:30  и 
изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя за да се 
спася?  16:31  А те казаха: повярвай в Господа Исуса 
(Христа), и ще се спасиш, ти и домът ти.  16:32  И 
говориха Господнето учение на него и на всички, които 
бяха в дома му.  16:33  И той ги взе в същия час през 
нощта та им изми раните; и без забава се кръсти, той и 
всичките негови.  

Значи: 
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-трябва да приема и повярвам, че Исус Христос 
е Бог, Спасител, че е жив, защото е възкръснал 
и живее вечно, и аз го искам в моя живот, като 
мой Господар. 
-трябва да повярвам и приема, че жертвата и 
кръвта на Исус на кръста ме очиства от вината 
за греха, да намразя греха и да започна да 
служа на Бога 
Евр. 9:14  то колко повече кръвта на Христа, Който чрез 

вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще 
очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог!  

-трябва увереността в Христос и неговото дело 
за мен лично, да е неоспорима и ако имам 
съмнение, да искам от Бога тази увереност, 
защото тя идва в мен, като Божии дар, който е 
новорождение 
Йоан 3:5  Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се 

не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието 
царство.  3:6  Роденото от плътта е плът, а роденото от 
Духа е дух. 

(СЛ 15) 

3) Когато приема Исус като Господар и 
Спасител, Словото ми казва, че аз съм 
облечен с Христовата правда и така съм в 
мир с Бога 

2Кoр. 5:21  Който за нас направи грешен ( Гръцки: Грях ) 
Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него 
праведни ( Гръцки: Правда ) пред Бога.  

(СЛ 16) 

4) И когато съм дошъл с вяра при Бога, чрез 
Христос, когато съм уверен, че жертвата 
на кръста е валидна и за мен, аз отивам 
при водата за да се кръстя и с това да дам 
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публично свидетелство, че съм … 
внимавайте сега:  

Идването на Исус променя смисъла на 
кръщението, като му придава различно 
значение, не на умиване, а на умиране. Да, на 
умиране, но и не само умиране, а и на 
възкресение.  

Какво Ви казвам? 

(СЛ 17) 

Кръщението за някои може да е просто едно 
намокряне. То е такова, ако с устата си 
изповядват вяра и посвещение, а в сърцата си 
съвсем друго мислят. С думи ние можем да 
заблудим хората, но Бог ясно вижда сърцата ни 
и приема онези, които са искрени. Дава на 
онези които … : 
Римл. 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е 

Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил 
от мъртвите ще се спасиш; 10:10  Защото със сърце вярва 
човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се 
спасява. 10:11  Защото писанието казва: "Никой, който 
вярва в Него, не ще се посрами".  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Преди време дойде при мен една жена и 
ме запита: кръщавала съм се като малка в 
православната, като голяма в петдесятната, 
след това в баптистката, след това ходих и 
се кръстих и в р.Йордан в Изарел. Кое от 
тези кръщения е валидно?  

Труден въпрос, нали?  
Как бихте отговорили вие? 
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Все едно някой да дойде при мен и да 
извади пачка с брачни свидетелства, 
придобити през различни моменти на 
живота му. Кой брак е валиден? 

Онзи който е по взаимна любов и е 
връзка до смъртта!  


