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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
  

САМО ИСУС 
УРОК 13 – (АВС 2) 

 
СИСТЕМА НА ВЯРВАНЕ 
1. ТАТКО, СИНА И СВЯТИЯ ДУХ СА ЕДНА И СЪЩА ЛИЧНОСТ. 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ДОКУМЕНТА – ТРИЕДИННОТО БОЖЕСТВО – 
МНЕМОНИКА ЗА „ТРОИЦАТА“. 
 
2. ПРАВИЛНИЯ НАЧИН ЗА КРЪЩАВАНЕ Е В ИМЕТО НА ГОСПОД ИСУС 
ХРИСТОС. ТОВА КРЪЩЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА СПАСЕНИЕТО. 
Деяния 2:38 
А Петър им каза:  Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
1. ЗАПОВЕДТА НА ИСУС Е ЯСНА ДИРЕКТИВА. 
Матей 28:19-20 
19И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Татко и Сина, и Святия Дух,       
20като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с 
вас през всички дни до свършека на света. 
2. Човек може да се кръсти в името на Татко, Сина и Святия Дух или в името на 
Господ Исус Христос.  Настояването, че първия метод е неправилен е 
нарушение на ясната заповед на Господа. 
3. Човек се спасява чрез вяра. Кръщението е действие на покорство. 
Унитарианците използват 
Галатяни 3:27 
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се 
облекли. 
Унитарианците твърдят, че когато сте се кръстили в името на Христос, тогава 
сте се облекли с Христос. Неуспеха да следвате този протокол означава, че не 
сте успели да си облечете сватбеното облекло.  
ОТГОВОР: „обличам“ е метафора за това да позволите на Христос да свети в 
живота ви. 
Римляни 13:14 
Но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да 
угаждате на нейните страсти. 
Павел пише на вече кръстените римляни.  Той говори за светенето на Христос в 
живота им. 
Матей 28:19 има символични приложения. Кръщаването в името може да се 
отнася за потапяне, не само във вода, а в характера на Бог. Кръщението на 
Симон магьосника в Деяния 8 беше невалидно и безполезно.  Той все още беше 
вързан от нечестие. 
Деяния 8:13 
И самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип 
и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела. 
Деяния 8:18-23 
18А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше 
Святият Дух, предложи им пари, като казваше:   
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19Дайте и на мене тази сила, така че на когото положа ръце, да приема 
Святия Дух.    
20А Петър му каза: Парите ти да погинат заедно с тебе, защото си 
помислил да придобиеш Божия дар с пари.   
21Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е 
право пред Бога.    
22Затова покай се от това твое нечестие и моли се на Господа дано ти се 
прости този помисъл на сърцето ти;    
23понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда. 
Човек не се спасява чрез формули, а чрез вяра в Христос, което трябва да бъде 
явно чрез дела. 
3. Първата заповед е дадена на апостолите. Заповедта на Петър беше към тези, 
които се кръщаваха. 
4. Кръщението е основано на вяра в Господ Исус Христос. Човека се кръщава в 
името на Татко, Сина и Святия Дух, понеже вярва в Господ Исус Христос. 
5. КРЪЩЕНИЕТО НЕ Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО ЗА СПАСЕНИЕТО. 
5.1 РАЗБОЙНИКА НА КРЪСТА 
Лука 23:42-43 
42И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.   
43А Исус му отговори: Истина ти казвам днес ще бъдеш с Мене в рая. 
5.3 СПАСЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СМЪРТТА, КОГАТО НЯМАШЕ ВРЕМЕ ДА БЪДЕ 
КРЪСТЕН. 
5.2 СПАСЕНИЕТО В СТАРИЯ ЗАВЕТ. В ЕВРЕИ 11 СТАРОЗАВЕТНИТЕ СВЕТИИ 
СА СПАСЕНИ БЕЗ КРЪЩЕНИЕ. 
5.3 МАЛКИТЕ ДЕЦА НЕ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ КРЪСТЕНИ. 
Матей 19:14 
А Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, 
защото на такива е небесното царство. 
5.4 КОЙТО НЕ ВЯРВА Е ОСЪДЕН – НЕ ТОЗИ, КОЙТО НЕ Е КРЪСТЕН. 
Марк 16:16 
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде 
осъден. 
5.5 ПАВЕЛ НЕ СЕ КОНЦЕНТРИРА ВЪРХУ РИТУАЛА. 
1 Коринтяни 1:14-18 
14Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай,   
15да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.    
16Кръстих още и дома на Стефаний; освен тези, не помня да съм кръстил 
някой друг.    
17Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам 
благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от 
значението си.     
18Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, 
които се спасяваме, то е Божия сила. 
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