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Ісповідую  
одне хрещення  
на відпущення гріхів

Тема 28 
Одне хрещення  
на відпущення гріхів

Чим є святе таїнство Хрещення?
Христос впроваджує нас у життя з Богом через свою смерть і воскресіння, 
а також через зіслання і дію Святого Духа. У сопричастя з Богом входимо 
через смерть у нас старої людини, воскресіння новою людиною у Христі 
та прийняття дару Святого Духа. У святому таїнстві Хрещення Хрис-
тос чинить нас дітьми Божими ― учасниками своєї перемоги 
над гріхом і смертю. Воскреслий Христос дарує нам благодать навер-
нення, покаяння і нового життя ― в Бозі. 

Живу вже не я, а живе Христос у мені (Гал 2,20).

Хрещення ― смерть і воскресіння  
до життя у Христі 

 409-414
Чому таїнство Хрещення таке важливе?
Отець об’являє і дарує нам вічне життя через Ісуса Христа у Святому 
Дусі вже тепер. У життя Пресвятої Тройці входимо через Святі Таїнства. 
У Святих Таїнствах з’єднуємося з Христом, стаємо дітьми Божими, при-
ймаємо Святого Духа, який нам об’являє правду і нас провадить. Стаємо 
храмом Святого Духа і членами Христового Тіла ― Церкви.

Коли віриш з усього серця ― можна тобі охреститись (Ді 8,37). 

Хрещення є першим святим таїнством, яке приймаємо, щоб стати дітьми 
Божими, увійти у Боже Царство, стати членом Божої спільноти ― Церкви. 
Щоб прийняти Хрещення, необхідно вірити, що Ісус Христос ― наш Спа-
ситель, через якого отримуємо відкуплення, прощення гріхів і дар богоси-
нівства. Під час Хрещення стаємо улюбленими дітьми Божими, народжу-
ємося до нового життя, щоб зростати у Христі.
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У Святих Таїнствах Господь нас освячує, живить і провадить. Як дити-
на після народження дихає і їсть, так охрещені дихають Святим Духом 
і живляться Святим Причастям. Хрещення відкриває доступ до таїнств 
християнського втаємничення: у Хрещенні єднаємося з Христом; у Миро-
помазанні отримуємо печать Святого Духа; у Євхаристії причащаємося 
Тіла й Крові Христових. Саме тому у східній церковній традиції ці три святі 
таїнства звершують разом.

Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охристилися, у смерть 
його христилися? Ми поховані з ним через хрищення на смерть, щоб, 
як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим 
життям (Рим 6,3-4).

Відпущення гріхів 
 415-417

Чому, щоб стати християнином, необхідно прийняти  
Хрещення?

Усі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса (Гал 3,26).

Христос навчає, що початок нового життя ― це «народження з висоти… 
з води та Духа» (Йо 3,3-5). Поєднавшись із Христом і ставши храмом Свя-
того Духа, дією Божої благодаті звільняємося від рабства гріха й смер-
ті та стаємо спроможними зростати у Божій благодаті. Боже синівство 
і богоуподібнення дарується нам раз і назавжди, тому Хрещення прийма-
ємо лише один раз у житті. 

Ідіть  же  по  всьому  світу  та  пропо-
відуйте Євангеліє всякому творінню. 
Хто  увірує  й  охреститься,  той  буде 
спасенний (Мр 16,15-16).

Хрещення єднає нас із Христом, «що був 
виданий за гріхи наші і воскрес для нашо-
го оправдання» (Рим 4,25). Воно є осно-
вним таїнством відпущення гріхів і спасіння. 
Коли визнаємо нашу віру і приймаємо Хре-
щення ― благодать Божа очищає нас від 
наслідків гріха і всіх провин, яких ми допус-
тилися з власної волі. 
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Однак і після Хрещення наша природа є немічна, схильна до гріха. Попри 
віру і зусилля, які докладаємо, все таки грішимо: «бо не роблю добра, що 
його хочу, але чиню зло, якого не хочу» (Рим 7,19). Тому, не перестаємо 
боротися з нашими гріховними схильностями, а для покаяння, навернення, 
очищення від гріхів та утвердження в чеснотах приступаємо до святого 
таїнства Покаяння. 

Гріх є тягарем, рабством, у яке ми потрапили через гріхопадіння пра-
родичів і власні гріхи. Христос добровільно взяв на себе гріх світу і при-
йняв остаточний наслідок гріха ― смерть. Воскресіння Христа ― це його 
перемога над смертю і гріхом, щоб врятувати нас від гріха, дарувати нам 
участь у Божому житті.

У святому таїнстві Покаяння (Сповіді) кожному розкаяному грішни-
кові відпускаються його провини. Христос передав цю владу апостолам, 
а через них ― спільноті Церкви: «дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа 
Святого! Кому відпустите гріхи ― відпустяться їм, кому ж затримаєте ― 
затримаються» (Йо 20,22-23). Хрещення є народженням до нового 
життя у Христі, а Сповідь ― покаянням і примиренням з Богом 
за наші гріхи.

Я  ―  воскресіння  і  життя.  Хто  в  мене  вірує,  той  навіть  і  вмер-
ши ― житиме! Кожен, хто живе  і в мене вірує, ― не вмре повіки 
(Йо 11,25- 26).

Чин хрещення 
 418-420

Як звершується чин хрещення?
Церква охрещує і дорослих і дітей, щоб впроваджувати їх у нове 
життя в Христі. Коли звершується хрещення дітей, то віру в Христа від 
їхнього імені висловлює християнська спільнота в особі батьків та хресних. 
Вони беруть на себе відповідальність перед Богом і Церквою за христи-
янське виховання дитини, за те, щоб у церковній спільноті вона зростала 
у вірі, благочесті й пізнанні Бога. Хресними батьками можуть бути тільки 
християни, віра й спосіб життя яких може бути похресникові зразком для 
наслідування.

Чин ―  у  богослужбових  книгах  ―  послідовність  усіх  змінних 
і незмінних молитов певного богослужіння. 

Обряд хрещення розпочинається з приготування оглашенного до хре-
щення. У вступній молитві з покладанням руки священника на оглашенно-
го Церква бере його під свою опіку. Відтак молитвами та екзорцизмами 
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(заборонами) Церква огороджує оглашенного від впливу сатани. Огла-
шенний тоді прилюдно, особисто або через хресних батьків, відрікається 
сатани та його діл, з’єднується з Христом-Спасителем і визнає свою віру, 
промовляючи Символ віри. 

Оглашенний/а ― особа, яка бажає охреститися.

Далі священник помазує оглашенного єлеєм. Помазання єлеєм є зна-
ком сили Святого Духа, яка дається оглашенному як зброя правди проти 
всякого диявольського діяння і на обновлення душі і тіла. 

Єлей ― освячена пахуча олія.

Помазання тіла вказує, що в таїнстві Хрещення цілісно оновлюється 
усе єство людини. 

Священник помазує: чоло ― щоб ум був відкритий на розуміння 
й прийняття таїнств віри; груди ― щоб усім серцем любив Господа; 
плечі ― щоб прийняв ярмо Христове; вуха ― на прийняття голосу 
божественного Євангелія; руки й ноги ― щоб підносив руки до свя-
тині й чинив правду на всякий час та щоб ходив слідами заповідей 
Христових. 

Триразове занурення хрещени-
ка у воду (або триразове поливан-
ня водою його голови) вказує на його 
смерть і воскресіння у Христі Ісусі. При 
цьому священник взиває: «Хрещаєть-
ся раб Божий (або раба Божа) (ім’я) в 
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь». 
Помирає «стара» людина й народжуєть-
ся «нова», з’єднана з Пресвятою Трой-
цею ― Отцем, і Сином, і Святим Духом. 
На знак нового народження хрещенико-
ві надають християнське ім’я, чим Церк-
ва вводить новоохрещеного в духовний зв’язок із його небесним опікуном.

Зодягення новоохрещеного у білу одежу (крижмо) символізує зодяг-
нення у воскреслого Христа: «Ви, що у Христа хрестилися, у Христа одяг-
нулися» (Гал 2,37). Одягнутий в світлий одяг, він сповідує перед іншими 
людьми, що в ньому перебуває та діє Христос.

Подаючи хрещеникові запалену свічку, священник мовить: «Прийми 
оцю горіючу свічку і старайся в усьому житті твоєму просвічуватися світ-
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лом віри і добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ти міг світло вийти назу-
стріч Йому з усіма святими». 

Просвічені Христом у таїнстві Хрещення покликані бути «світлом світу». 

І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява (Йо 1,5).

Для роздумів
Що для вас сьогодні означає бути охрещеними?
Чи на шляху підготовки до хрещення ваше життя змінюється?
Як здійснюєте обіцянку, дану під час хрещення?

Молитовне читання Святого Письма: Рим 6,1-5.
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Духу Святий, пошли мені благодать  з висот  і просвіти мій розум, 
щоб я всі мої гріхи спізнав (спізнала). Поруш моє серце, щоб я щиро 
жалував  (жалувала)  за  них  і  укріпи мою  волю, щоб  я  своє життя 
направив (направила) і одиноко Тобі, Богу небесному, служив (слу-
жила).
Пресвятая  Богородице,  змилосердися  надо  мною  і  випроси  мені 
правдиве розкаяння.


