
 

ДО БРАТСТВОТО „СВЕТИ ПЕТЪР":   ЗА КРЪЩЕНИЕТО 

 

Писах ви и преди, пиша ви и сега: не слушайте онези, които ви говорят, че децата 

не трябва да се кръщават. Кръщавайте децата си, както сте правили досега и както са 

правили предците ви. Апостол Петър е кръстил Корнилий и цялото му семейство. 

Апостол Павел сам свидетелства: „Кръстих също и Стефаниновия дом”.
 
 А какво може да 

означава „дом", ако не всички домашни - и възрастните, и децата? Прочетете какво е 

направил тъмничарят, който пазел Павел и Сила в тъмницата, когато видял случилото се 

чудо: Веднага се покръсти сам той и всичките му домашни. Кръстил се и Крист с целия 

си дом. Нима ще обръщаме внимание на еретическите измислици, когато апостолската 

практика ясно свидетелства, че децата трябва да се кръщават. 

Вярно е, че в раннохристиянските времена е имало хора, които дълго отлагали 

своето кръщение и преднамерено оставали задълго оглашени, за да могат с късното си 

кръщение да изгладят всичките си предишни грехове. Но по време на епидемии, 

земетресения или войни всички те бързали да се кръстят, за да не умрат некръстени. 

Кесарий, братът на св. Василий, дълго отлагал кръщението си. Ала веднъж в Никея 

станало страшно земетресение, което причинило смъртта на много хора. Домът на 

Кесарий рухнал и той бил затрупан под развалините, но по чудо останал жив. Тогава св. 

Василий му казал, че единствено Божията милост го е спасила да не погине некръстен и 

строго му препоръчал веднага да приеме кръщение. Кесарий се кръстил и скоро след това 

починал. 

Защо да си играем със съдбата? Човек може да замръкне здрав, а да осъмне мъртъв. 

Затова всички разумни хора смятат кръщението на децата за нещо важно. Чрез 

кръщението в нас се изглажда грехът на Адам. За прощаването на нашите собствени 

грехове не е нужно повторно кръщение, както твърдят други еретици - иначе би трябвало 

да се кръщаваме всеки ден - а само покаяние. Според думите на самия Христос: „Ако не 

се покаете, всички тъй ще загинете”.  И тъй, за децата - кръщение, а за възрастните - по-

каяние. 

 

 


