
Що таке хрещення  

Вступ 
Якщо уявити себе пересічним українцем і інформацію черпати з ЗМІ, 
то відповідь на це запитання може дуже здивувати. 

Хтось скаже – водохреща – це коли люди занурюються в 
ополонки. 

Цього року всі наче з розуму зійшли. Чоловіки і жінки, підлітки і діти, 
хлопці і дівчата окупували водойми і пірнали. 

Якщо запитати цих людей, чому вони це роблять. То можна почути ще 
більше нісенітниць. 

• У цей день вода особлива 
• Люди які пірнатимуть очищують душу 
• Люди які пірнають будуть здоровими 

Інші скажуть – що водохреща, це свято коли святять воду. 

Цього разу мене вразили в Бережанах: 

Прочитав наступну новину:  

19 січня 2018 року, в день Богоявлення Господнього, в бережанських 
церквах та на центральній водопровідній насосній станції БМКП 
«Добробут» священнослужителі о. Михайло Бугай та о. Миколай 
Зоренний здійснили чин освячення води.  
Варто відзначити, що з ініціативи міського голови Володимира 
Музички декілька років тому була започаткована традиція посвяти 
води головного джерела, аби мешканці міста мали змогу напитися 
Йорданської води, особливо хворі та немічні люди, котрі не можуть 
піти до храму в цей день. 

Будемо вірити, що тепер вода в бережанців буде постійно, 
без щоденних вимкнень насоса! 

У зв’язку з цим у мене виникло запитання, люди у вас з головою все 
добре? 

Чи це лише у мене такі дурні думки в голову лізуть?  

- бабусю, а що це свято "Водохреща"? 

- а це, синок, день, коли Ісус Христос хрестився і прийняв нашу віру 
православну 

І хочеться сказати лише одне: А Євангелію не пробували читати? 

Текст: Матвія 28:18-20 

18 А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана Мені всяка 
влада на небі й на землі.  
19 Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і 
Святого Духа,  
20 навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я 
перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь.  
Читаючи цей текст як поставив кілька запитань:  

• Що таке хрещення? 
• Хто може бути охрещеним? 
• Чи обов’язково потрібно приймати хрещення?  

Коли дивитися на сьогодення то навіть сам хрещення у багатьох 
викликає зовсім інше розуміння. 

Одні вважають що хрещення це обряд, через який людина здобуває 
духовну охорону. 



Інші вважають що хрещення це коли окроплюють водичкою маленьку 
дитинку. 

Ще інші вважають що хрещення це коли людина занурюється 
повністю у воду. 

Хто вважає що хрестити потрібно у дитинстві, а хтось, що лише у 
дорослому віці. 

Які відповіді ми можемо отримати у Євангелії?  

Що таке хрещення? 

Чи є хрещення дійсним, коли людина вже приймала хрещення в 
дитинстві?  

 

 

 

 

Що таке хрещення 
Слово яке у нас переведено як хрещення – означає просто занурення. 

Якщо читати Євангеліє то хрещення – це короткотривале занурення 
людини у воду, яке здійснюється на основи віри людини в Бога і Його 
Сина Ісуса Христа та Духа Святого. 

Спочатку це слово не мало жодного релігійного змісту.  Це слово 
вживали, коли говорили про набирання води з відра, занурюючи 
кружку, йшлося про тканину, яку занурювали у фарбу. 

Хрещення це не винахід християн 

В єврейському середовищі поняття водного занурення не було новим. 
Здавна існували водойми для ритуального омовіння. Це невеликі 
басейни по півтори метри. 

Кожного разу, коли людина торкалася до мертвого, коли відбувалися 
місячні у жінок, коли хтось хворів, а також коли не єврей мав стати 
євреєм.  

Згідно Писання хрещення здійснюється повним зануренням у воду. 
Так це робив Іван, Ісус, та Апостоли. 

А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться 
нам виповнити усю правду. 

Хрещення – це публічний акт послуху, через який віруюча людина 
через ототожнення себе з Христом вмирає і оживає для нового 
життя. 

 

 

В Євангелії ми бачимо кілька речей: 

Хрещення в собі містить ідею ототожнення і посвячення. 

• Язичники переставали бути язичниками і ставали євреями 
• Учні Івана після хрещення ототожнювали себе з вченням Івана 
• Люди, які хотіли стати християнами приймали хрещення, щоб 

ототожнювати себе з Христом і Його вченням. 
 

Хрещення – це заява віруючої людини світу про те, що Ісус є його 
зразком, якого він тепер буде наслідувати. 



Ісус хоче, щоб спасенні Ним люди не таємно вірили в душі, а публічно 
пов’язували себе з Ним і Його людьми – церквою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хто може бути охрещений? 

19 Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і 
Святого Духа… 

Ми бачимо що не кожна людина може і має бути охрещеною, щоб 
прийняти хрещення потрібні певні умови. 

Якщо ми подивимося як застосовували цей текст апостоли, то ми 
зможемо побачити дві умови, які потрібні для того, щоб бути 
охрещеним. 

Віра 
Хто увірує й охриститься, буде спасений, а хто не ввірує засуджений 
буде. 

Віра в Ісуса Христа і хрещення дуже тісно пов’язані. 

Коли Євангеліє говорить про віру то воно не говорить про релігійну 
традицію, воно говорить про особисте визнання людини. 

Коли ми читаємо Новий Завіт, то ніхто не міг прийняти хрещення без 
віри в Ісуса.  

Віра – це одне зі слів, яке так довго у вжитку, що усі вже не знають що 
воно означає. 

Спробуйте запитати людину на вулиці що таке віра, більшість людей 
скажуть вам що - це переконаність в безглуздому всупереч доказів. 

І можливо на такі висловлювання є підстави. Як можна пояснити 
освячення водогону і запевняти що потече йорданська вода. 

Як можна пояснити віру пірнальників? 

Але зазирніть у Біблію і ви побачите, що віра це зовсім не те, що нам 
намагаються показати. 

Віра це не переконаність в чомусь, чого ти не можеш довести, - це 
надія – тверда, вкорінена на істині, основана на обітницях. Довіра 
Ісусу, що Він може спасти від гріха. 

Ви коли небудь бачили як когось навчають плавати? 

Один батько розповів, як він це робив зі своїм однорічним сином. 
Почали з ванни, а поступово перейшли у басейн. 
Батько взяв сина на руки і пройшовся по глибокій стороні. Син вчепся 
за шию, залізною хваткою. 



Після цього батько запропонував сину стрибнути з бортика. Син на 
той момент вирішив, що батько зійшов з розуму. Син категорично 
відмовився. 
Батько догнав сина і врешті решт переконав, прийшлося наобіцяти 
купу всього. І ось наступив момент істини. 
Батько пірнув у воду і став перед сином з витягнутими руками: Давай 
синку, я ж тут стрибай. Я піймаю тебе, я обіцяю тобі.  
Він недовірливо подивися на батька, готуючись до стрибка, і він не 
так стрибнув як просто хлюпнувся у воду. 
І тато його піймав. 
Потім почалися веселощі. 
Давай ще! І ще! 
Коли стрибки закінчилися батьки занепокоїлися, а чи не дуже 
комфортно сину у воді.А що як він піде до басейну, коли нікого з 
батьків не буде поруч.  
За кілька днів у хлопчика не промайнуло навіть думки пригнути у воду 
самому. 
Незважаючи на свої успіхи син довіряв не своїй здібності справлятися 
з водною стихією, а довіряв своєму батьку і його обіцянці. Давай,  
малий стрибай. Обіцяю, я тебе упіймаю. 
Вірити – це переконання в тому, що те що Бог обіцяє неодмінно 
виконає. 

Жити вірою – це жити з впевненістю у те, що Бог стримає Слово. 

Людина яка приходить до Бога вірить у те, що Ісус гарантує нам 
виправданий вирок на суді. 

Біблія вчить, що всі люди постануть перед Богом. І важливо, щоб коли 
це відбулося нас не засудили. 

Що потрібно щоб не бути осудженим? 

Ми ж знаємо себе, скільки разів на день, на годину ми согрішаємо. Ми 
розуміємо, що нас не можуть виправдати через наші вчинки.   

Коли ми віруємо в Ісуса, ми стаємо одним цілим з Ним, і відбувається 
чудо. Всі гріхи, неправда, гнів, передаються на Ісуса, і Він за це все 
вмирає. А його ідеальне життя зараховується на наш рахунок.  І Бог 
оголошує нас праведними. 

Бог оголошує нас праведними не тому що ми такими є, а тому що 
віримо в Ісуса, і вірою одягаємося в Його праведність. 

Вірити - це коли ти стрибаєш у басейн і кажеш Ісусе, якщо ти мене 
не піймаєш мені кінець. Спаси мене Ісусе, або ж я загину.  

 

 

 

 

Покаяння 
А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у 
Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви 
приймете! 

(Дiї.2:38) 

Людина яка увірувала розуміє, що вона має покаятися. 

В юдаїзмі покаяння – це не лише молитва сповіді, але одночасна зміна 
поведінки. 

8 моментів справжнього покаяння.  



16. Умийтесь, очистьте себе! Відкиньте зло ваших учинків із-перед 
очей Моїх, перестаньте чинити лихе! 

17.  Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, 
дайте суд сироті, за вдову заступайтесь! 

Ісаї 1:16-17 

• Умийтесь 
• Очистіть себе 
• Відкиньте зло 
• Перестаньте чинити зле 
• Навчіться чинити добро 
• Прагніть справедливості 
• Карайте зло 
• Заступайтесь за незахищених 

Покаяння – це зміна у свідомості, яка веде до переміни поведінки. 

Ісус Христос дуже серйозно відносився до питань віри, покаяння і 
хрещення.  

Він з цими поняттями пов’язує прощення гріхів і спасіння.  

Покаяння не приводить до того, що людина стає безгрішною, але вона 
більше не може миритися з гріхом.  

Справжнє покаяння – це більше питання відношення до гріха ніж 
святість і практична праведність. 

То хто ж тоді може приймати хрещення? 
Чи можуть малі діти приймати хрещення? 

Згідно Євангелії ні! 

Бо вони не можуть вірити, у них немає знань щоб вірити. Вони не 
вміють говорити і нічого не розуміють. 

Вони не можуть покаятися, бо ще не усвідомлюють нічого а не те що 
своєї гріховності.  

У перших століттях не приймали хрещення як якусь магічну 
церемонію, через яку автоматично прощаються гріхи. Вони вірили що 
дійсність хрещення залежить від віри і покаяння. 

 

 

 

 

 

 

 

Для чого потрібно приймати хрещення 

Причини чому потрібно приймати хрещення 
1. Це заповідь і повеління Ісуса 

Хрестити – це частина повеління Ісуса Христа. Для людини яка робить 
перші кроки віри, це один з перших кроків послуху Ісусу. 

Коли йдеться про хрещення це не питання хочеться не хочеться, це 
питання послуху  і виконання Божої волі. 

2. Це публічна заява, що ви належите Ісусу 



Не можливо бути віруючим в душі. Ваша віра ваша посвята Ісусу має 
бути видимою. Один із видимих актів прояву своєї віри є прийняття 
хрещення. 

3. Це картина того у що ти віриш 

Хрещення це наочність яка демонструє смерть і воскресіння Ісуса. 
Коли я приймаю хрещення я підтверджую, що погоджуюсь з цими 
фундаментальними містинами.  

Більше того, я таким чином демонструю те, що вірю у вічне життя і 
воскресіння мертвих. 

4. Це приєднання до церкви 

У давнину обрізання давало людині можливість увійти в єврейську 
спільноту. У Новому Завіті водне хрещення – це вхід у Церкву. 

Людина стає частиною церкви, прийнявши хрещення. Людина через 
водне хрещення стає частиною духовної спільноти.  

 

5. Це можливість служити Христу 

Коли людина приймає хрещення вона може активно служити церкві і 
Христу своїми духовними дарами і здібностями. Це дає можливість 
духовно зростати і розвиватися. Це дозволяє використовувати Богом 
даний потенціал для Його царства.  

Висновок 
На водохреща потрібно святити не воду а серце.  

Не лізти в холоду воду і занурюватися в ополонку, а потрібно каятися 
в гріхах і вірувати в Євангеліє. 

Діти не можуть приймати хрещення, адже вони не можуть приймати ті 
рішення які є необхідною умовою для хрещення. 

Хрещення не має магічних властивостей, не робить дитини 
християнина, і не захищає її. Дітей захищає Господь, потрібно 
звертатися до Господа про захист своїх дітей. 

Щоб прийняти хрещення потрібно лише дві речі: віра і покаяння. 

Що тобі ще потрібно для того, що виконати волю Господню?  
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