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Ще го поверяваме на Бог чрез
застъпничество на Дева Мария
от Фатима

света. Развълнуван и трогнат от
тази картина, ще съчувстваш на
света.
Ние вече сме кръстени, но като
забравяме за нашето кръщение и
неговите дарове тук и сега, може
да се ужасим от нашата несигурност. Семейните финанси, несигурната работа, здравето на близък човек, съдбата на децата (на
тези, които още пълзят; на тези,
които се бунтуват и на тези, които са построили своя живот около или далече от нас).
Може в минутите на размисъл или именно по време на това
поклонение, носени от вярата,
се изкачваме (а даже и дословно) в планината, за да погледнем
именно отвисоко света, който ни
заобикаля. Какво ще стане с нас
и нашите близки, заради всеобхватната мощ на медиите, които
улеснявайки живота ни, едновременно ни заливат с кич т.е. направо с оскотяване, насилие, секс
без любов и други антиценности?
Какво ще стане с нас и близките
ни, заради все по-отслабващото, количествено и качествено,
семейство? Какво ще стане с нас
и близките ни, заради кризата

на публичните авторитети и институции? Дали светът, който се
строи около нас, ще бъде битово
и морално доброжелателен и благосклонен към тези, които ни лежат на сърцето.
Заради безпокойствата ни, от
същата тази планина да погледнем сами себе си и да отбележим
честно собствената си „самонедостатъчност”, преходността на
нашите морални победи, трудността в ежедневната и вярна
среща с Бога и с недоверието дали
ще ми се удаде да възпитам преди
всичко самия/самата себе си.
Чрез Кръщението станахме
терен на Бога, Негово любимо
кътче на сътворението, по което
Той с наслаждение се разхожда.
А следователно, след като завинаги и окончателно е тук, в дълбочината на сърцето, тук, в моя
живот, мога ли все още да се
страхувам от каквото и да е?
Неговото присъствие хвърля
светлина върху моето всекидневно ставане и всекидневното решение да не преставам да
обичам; върху моята работа по
човешки без фоейрверки; върху моето боледуване, стареене и

умиране; върху моите дни и моите нощи. Дали не сме прекалено свикнали с мириса на небето,
който се разнася около нас от
момента на кръщението ни?
Да, Бог наистина ни направи
безсмъртни! Смъртта ще е врата,
възкресението ще ми върне моето тяло, та точно същия/същата,
да живея вечно. В тази светлина
Кръщението и (както казвали
Отците на Църквата) сестрата
на Кръщението ‒ изкуплението
на греховете, са добрата новина
за моето минало, което мога да
обикна с милосърдната Божия
любов.
През призмата на кръщението
мога да погледна към бъдещето, да отхвърля страха и безпокойството, да се доверя на Бога
и да се радвам на Неговата любов, която ме докосва всеки ден.
Нека да не ни липсва смелост да
откриваме красотата на кръщението. Това не е само еднократно, отдалечено събитие в нашия
живот. Кръстен – или кой? Кръстен ‒ съединен с Бога.
JMB

Кръстени - или кои сме?
Какво ми е дало или ми дава
все още? Какво ми дава сега
Кръщението? Отговорът на
този въпрос е труден. Спомени
от собственото си кръщение
по-скоро нямаме, защото повечето от нас сме били малки.
Може би някоя пожълтяла бяла
дрешка, счупена свещ или черно-бели фотографии се намират в нашия „частен музей”, т.е.
из кутиите със спомени. Какво
ми дава Кръщението? Чувстваме, помним от часовете по
вероучение и по-често слушаме от свещениците, че Кръщението е нещо важно, но какво?
Тогава отговаряме по памет от
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катехизиса: че ни е отнело първородния грях, че ни е направило деца на Бога, че ни е въвело в Църквата и т.н. Хубави
и важни думи! Но наши ли са
те? Дали днес ние двадесет, четиридесет, седемдесет години
след кръщението си чувстваме
тук, в дълбините на сърцето, че
това е бил най-важният момент
от нашия живот, че ако тогава
не ни бяха кръстили, то днес би
била трагедия, че благодарение
на Кръщението нашият живот
днес изглежда съвсем различно?
За да открием смисъла на нашето кръщение, ще опитаме да

надникнем към същността на
тази тайна. Кой знае може да
ни се удаде да измъкнем нашето кръщение от музея на спомените, да избършем праха от
него и да започнем да го употребяваме. Следователно какво
ни е дало и продължава да ни
дава нашето кръщение?
Опитай за момент да си представиш, че се намираш на поднебесния връх на стръмна
планина. Оттам гледаш какво
се случва долу, и свободен от
земните преживявания, виждаш, с проникващ през всичко
поглед, бушуващия кипеж на
прелелите придошли вълни на
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КРЪЩЕНИЕТО
КАТО НАЧАЛО
НА ВЕЧНИЯ
ЖИВОТ
Защото всички сте Божии синове
чрез вярата в Христа Исуса – всички,
които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. (Гал. 3:26 – 27)
Едно от първите желания на възкръсналия Исус,
отправено към апостолите, е те да тръгнат по целия
свят, да благовестят Евангелието на спасението и да
кръщават повярвалите в името на Отца и Сина, и
Светия Дух. Светото кръщение не е някакъв ритуал
(обред), а е велико тайнство на нашата вяра, първото
от седемте тайнства, основата на духовния ни живот и
врата към вечния живот. Светите тайнства са видимите
знаци за невидимото действие на Бог в нашите души,
те са като канали на Божията благодат и всички идват
от Христос, от Неговите спасителни действия през
земния Му живот. Какво става с мен, когато се кръстя?
Извършва се едно умиране и едно ново раждане –
умира в мен старият, греховният човек (Адам) и се
ражда новият, спасеният човек (новият Адам, подобен
на самия Христос). С това Свето тайнство кръстеният
прекрачва прага на вечния живот, Бог го осиновява
и го приема за Свое дете, и го облича с дрехата на
спасението, бялата дреха на чистотата, с една дума – чрез
тайнството Кръщение човек става чист и непорочен
като ангел на небето. Кръщението ни дава най-голямата
свобода – наричат го тайнство на свободата, за което
св. Павел ни казва: „Стойте твърдо в свободата, която
Христос ни дарува” (Гал.5:1). Христос ни освобождава
от робството на греха и на смъртта и ние чрез вярата
си в Бога получаваме дара на свободата, а свободата
се живее само от Божиите деца, т.е. от кръстените.
Кръщението възражда изцяло човека, ражда се един
нов човек, изцяло обновен – всичко в човека е очистено
и възродено (тяло, душа, дух). А също чрез Кръщението
се променя изцяло човешкото сърце (центърът на
нашата личност), и там, където не може да проникне
законът, действа Божията благодат. Светото кръщение
като първо тайнство в нашия живот има много имена
– Светите отци на Църквата го наричат очистване,
просветляване, обрязване на сърцето, измиване, а
новопокръстеният християнин винаги е бил наричан

измит, новороден, очистен, просветлен, съединен
с Христос. А щом се съединяваме с Христос, ние
влизаме с това тайнство в Христовата Църква,
ставаме християни и по-точно ставаме свещеници,
пророци и царе с Христос (срв. Откр. 1:6). На всички
езици кръщението означава „потапяне” – ние се
потапяме във водата, което означава умиране на
греховния човек у нас, за да се роди новият човек,
който духовно се ражда от вода и Свети Дух. Самият
Исус ни казва, че ще даде на душата една вода,
която ще стане извор за вечен живот (срв. Иоан.
4:14), като има предвид Свети Дух ‒ живата вода,
която дава Бог. Чрез Кръщението тази вода започва
да тече като буен поток в нашето тяло и душа и ние
започваме да живеем един съвсем нов живот като

Божи синове и дъщери. Исус също
пожела да приеме Кръщението в
река Йордан, не за да се очисти, Той
няма нужда от никакво очистване,
но го прие, за да покаже че Бог е
дошъл да ни посети и да ни спаси
във великото Си милосърдие, като
стане подобен на нас във всичко,
дори да се нареди на опашка с
грешниците, които очакват да се
кръстят от Йоан Кръстител. Исус се
уподоби във всичко (освен греха)
на нас, воден единствено и само
от най-чистата любов. Една стара
легенда разказва, че лястовиците

не можели през зимата да отлитат
в топлите страни и когато свивал
зимният студ и падал снегът, те
страдали жестоко и погивали. Като
виждал това, един милосърден
човек ги съжалявал и правел
всичко, за да ги научи да отлитат на
юг. Давал им знаци – лястовиците
не ги разбирали, примамвал ги
с храна – не помагало, плашел
ги и ги гонел на юг – напразно.
Тогава започнал да се моли на
Бог да го превърне в лястовица.
Бог изпълнил желанието му и
го превърнал в лястовица, която

мисли и чувства като човек. Тогава
човекът – птица, успял през есента
да отведе лястовиците в топлите
страни. Ето така, лястовиците се
научили да отлитат на юг. Ето така и
Христос е станал човек сред хората,
за да може тях, замръзналите от
множество грехове, да ги спаси
и отведе там, където е животът, в
Царството Божие. Чрез Кръщението ние влизаме в това Царство
на правда, любов, мир и вечно
щастие.
отец Койчо Димов

КАК ЖИВЕЕМ
КРЪЩЕНИЕТО
КАТО ХРИСТИЯНИ?
Кръщението само по себе си е очистване от първородния грях и приемане на Бог и християнството. За нас, християните, то е първото Свето тайнство, което приемаме като сме още съвсем малки и
неосъзнати. То е една основа, на която за първи път чрез свещеника, като Негов инструмент, Бог ни
благославя и ни прощава греховете, и по-точно наследения от прародителите грях.
Живеейки като кръстени християни, ние сме длъжни да бъдем подобни на Исус Христос. Той е
наш образец и трябва да се поучаваме от Него, както Той сам казва в Своето слово ‒ в Стария и Новия Завет: Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце,
и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо и бремето Ми леко. (Матей 11:29-30).
Ние, като семейство, приемаме и се стремим да изпълняваме Божията воля, водени от думите на
Исус, пророците и апостолите, че трябва:

Да се молим.
Исус го правеше и приканваше своите ученици
да го правят: Бъдете будни и се молете, за да не
паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта немощна. (Матей 26: 41).

Да си прощаваме.
Исус ни наставлява да си прощаваме безкрайно,
защото знае, че сме слаби и грешни: Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко
пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава
против мене? До седем пъти ли? Исус му отговаря: не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти
по седем. (Матей 18:21-23).

Да се обичаме.
Исус ни дава нова заповед: Нова заповед ви давам: Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един
другиго. (Иоан 13:34).

Да си помагаме.
Исус ни казва да го правим по всякакъв начин
и към всеки: Гладен бях и Ме нахранихте; жа6

ден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме
посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или
жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме? И
кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им каже: Истина
ви казвам: понеже сте направили това на един от
тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили. (Матей 25:35-40)

Да се радваме, да благодарим:
Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За
всичко благодарете, защото това е Божията воля
за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. А
сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано
се запазят непокътнати духа, душата и тялото
ви без порок, до пришествието на нашия Господ
Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава,
и ще извърши <това>. Братя, молете се за нас.
Поздравете всичките братя със света целувка.

Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всичките (свети) братя. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин“
(1 Сол. 5:16-28).

Да обичаме и славим Бога:
Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си
сърце и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила„Да възлюбиш Господа
твоя Бог с цялото си сърце ... възлюби ближния
си като себе си. Да възлюбиш ближния си както
себе си. “(Марко 12:30а, 31б).
(Алилуя.) Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.
Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.
Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир
и гусли.
Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи.
Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с ки-

мвали гръмогласни.
Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуя.
(Псалом 150)

Да се уповаваме и надяваме на Бог:
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища и ме води
на тихи води,
подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.
Да тръгна и по долината на смъртната сянка,
няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на
враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата
ми е препълнена.
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават
през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам
в дома Господен много дни. (Псалом 23)

Водени от тези съвети, ние се опитваме се също да изпълняваме Божиите заповеди, да приемаме
Светите тайнства и да живеем Божието слово. Колкото и трудно или лесно да е това, за нас е много
полезно: да се молим сутрин и вечер, поне за кратко, да участваме в събота на младежки християнски
срещи при сестрите и отците, в неделя да ходим да се помолим на Света литургия. Междувременно
грешим, но и си прощаваме, обиждаме се, но се и обичаме, не помагаме и помагаме, тъжим и се
радваме, забравяме, обидени сме, укоряваме, но
после благодарим, не славим и славим, биваме разсеяни, недоверчиви, но се и уповаваме
и се надяваме на Бог. Така е слаби, грешни и
недоверчиви сме на моменти, а по друго време,
направлявани от нашата съвест или от нашите
духовни водачи и наставници, се осъзнаваме и
се стараем да бъдем християни, които изпълняват добрите Божии заповеди.
Серафима и Светослав Чонкови
от гр. Раковски
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РАДОСТТА В СТРАДАНИЕТО
Ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като нас във всичко,
освен в грях. И тъй, нека дръзновено пристъпваме към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна
помощ. (Евреи 4:15-16)
Свети Павел от Кръста е основател на ордена на Пасионистите.
Много от неговите мисли имат
огромна сила и ни помагат, когато преминаваме през бурите в
нашия живот. Той обяснява как
можем да превърнем паденията
в успехи, не трябва да чакаме
бурята да свърши, а докато тя
все още е над нас, можем да намерим радост в болката. Евреи
4: 15-16 ни показва, че имаме
Бог, Който е преминал през тези
чувства, изпитания и страдания ‒ същите, които изпитваме
и ние в нашия живот. Той стана
човек и дори се срещна лице в
лице с изкушенията, като всички нас. Чрез Своя пример, Исус
ни показва, че ние също можем
да устоим в изкушенията (чрез
Неговата благодат), да укрепим
нашата воля и да овладеем страданията си. Той ни дава надежда
и ни казва отново и отново да не
се отчайваме. Той ни обещава да
бъде до нас и Неговата близост
да превръща страданията ни
в радост.СТРАДАНИЯТА НА
ИИСУС
Причината, поради която се
чувстваме обременени от нашите трудности и страдания,
е че или не осъзнаваме, че Бог
е всемогъщ, или не сме отдали
напълно животът си на Него.
Често се стремим да преодолеем
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нашите трудности, разчитайки единствено на нашите възможности. По време на нашето
Кръщение ние сме били измити
с живата вода, но в течение на
нашия живот душата ни се омърсява от греховете ни. Бог ни
казва да излеем грехове си в морето на скръбта, което Той приема заради нас. Свети Павел ни
напомня, че неговите страсти
(или грехове) образуват океан
от любов. Когато се отдадем напълно на Бог, Той ще ни научи
как да ловим риба в този океан.
С други думи, радостта ще надделее стаданията ни. Ние можем
да плуваме в дълбините на този
океан, без да ни се случи нищо.
Свети Павел настоява често да
се вглеждаме в Разпятието, да
го наблюдаваме и да прошепнем
в нешето сърце „в Теб са всичките ми надежди“. Правейки
това често, можем по-лесно да
се опълчим на нашите трудности. Казано простичко, когато
трудностите застанат на пътя
ни, трябва да ги приемем с отворени обятия: „Посрещам те,
трудност, като възлагам цялата
си надежда и вяра в милостта на
Бог, моя Изкупител.“

ят начин да намерим радостта в
мъката, е да се доверим напълно
на грижите на Бог. Когато го направим, Бог ще присъства в нашите мисли всеки момент ‒ където и да отидем, ние ще бъдем
придружени от Неговата благодат. Когато има изкушения, Бог
ни гледа и ни дава сила, за да ги
победим. Бог използва малките
страдания, през които преминаваме, за да заздрави нашата
воля. Той е жив и пази тези, които Му се доверяват. Ние мислим
с нашата човешка логика, която
никога няма да ни даде адекватно решение. Когато се съмняваме, спокойната вода става бурна
и дяволът може да действа. Затова нека бъдем в мир, когато се
появят изпитанията, дори и да
има много страдания, нека да се
съсредоточим върху това да изпълняваме волята на Бог, за да
можем да превърнем страданията в радост.

кръст. Накрая Той възнаграждава с вечен живот. Представете
си градина, която преобразява
нашите страдания в цветя. След
всяко издържано изпитание ще
виждаме градина пълна с красиви цветя. Колкото по-голямо е
изпитанието, толкова по-красива ще бъде нашата градина. Чрез
добродетелта на търпението ние
с радост можем да приемем страданията, които се появяват в живота ни. и да дадем на Исус един
букет от цветя, набрани от гради-

ната на нашето страдание. Когато
се уморим, природата напомня,
че след горчивината на зимата,
красотата на природата идва отново. Нека тогава да поддържаме
живота на любовта и да хвалим
Бог независимо от обстоятелствата. Нещастията
в живота са неизбежни, но нека да не
забравяме, че точно
те подготвят душите ни за приемането на благата от рая.

Ако погледнем живота от тази
перспектива, ние ще молим Бог
да ни изпраща страдания, вместо
да Му се оплакваме от тях. Във
всяка една болка, страдание или
изпитание намерението на бащинската Божия любов е да спаси на нашите души.
В. Н.

Раят ни вика
Нашето спасение е в кръвта на
нашия Бог и в подножието на
Кръста. Това означава, че без
болка не можем да си спечелим
рая. Свети Павел казва, че Бог
никога не ни дава кръст, който
Нека да позовлим на Исус да е прекалено тежък за нас. Той
живее в нас
ни дава силата да издържим
Според свети Павел, най-добри- изпитанията и да носим своя

Lignum Vitae Crux Christi - Христовият кръст дървото на живота
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Света
Богородица:
Портата към рая
Наскоро бях диагностицирана с ревматоиден артрит, едно автоимунно заболяване, което засяга всички стави в тялото и се характеризира с жестока болка и
ограничена подвижност. В началото един
приятел, който се молеше за мен, ме помоли да напиша статия за Света Богородица. Нямах представа какво да напиша,
а и с нестихващата болка в пръстите ми
беше трудно дори да държа химикала.
Нахвърлих няколко реда и оставих листа
на страна, тъй като не знаех какво друго
да напиша. След няколко минути обаче,
си спомних за книга, която моят приятел
ми беше дал преди 7 години, когато ме
измъчваше силен световъртеж. Тогава не
бях прочела дори една страница от книгата, но сега я взех и започнах – „365 Света
Мария: Ежедневен пътеводител към мъдростта и утехата на Светата Дева“. Всеки
ден нашата Майка разкриваше нещо ново
за мен. За мен стана навик да чета по една
страница на ден и открих огромна радост
и утвърждение, четейки тази книга.
След седмица синът ми ми донесе друга
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книга „Посланието на Света
Богородица за милосърдие
в света“. Особеното на тази
книга е, че тя не се чете от начало до край, както нормално
четем книга. Вместо това, я
отваряш на случаен принцип,
след като си се помолил и
получаваш послание за деня
– само един-два реда на лявата страница, последвани от
половин страница описание
отдясно. Имах усещането, че
посланията, които получавах,
бяха предназначени за съответния ден. Приемах ги с отворено сърце и размишлявах
върху тях, опитвайки се да
живея според тях по най-добрия начин. Започнах да усещам как се доближавам до
Светата Дева.
Всяко послание беше простичко, но същевременно
много силно и изпълнено с
дълбок смисъл. Първото послание, което получих беше:
Моли се бавно, намери време
да се молиш. С времето, усещах, че се сближавам с Исус
чрез молитвата. На всички
места, на които Богородица
се явяваше, искаше от нас да
се молим, да се разкаем и да
правим жертви. Какво голямо съкровище получих само!
В рамките на два месеца станах особено посветена на Девата. Днес мога да пиша страница след страница за нашата
Света Дева!
В най-тежкия период на болестта ми, когато изпитвах затруднение да се движа заради

мъчителната болка или когато нямах сили да вдигна дори
Библията заради болката в
пръстите си, винаги държах
броеницата близо до себе си.
Молейки броеницата, получавах утеха и подкрепа, особено в най-трудните за мен
моменти. Моята Майка беше
близо до мен в най-труднопоносимите моменти.
Един ден, когато отворих
книгата, посланието гласеше:
Ще получиш специална благодат днес. С напредването
на деня, гледайки новините
по телевизията, видях някакви хора да обвиняват и да
се присмиват на жена, която
беше арестувана заради съмнения, че е убила мъжа си.
Внезапно си спомних два пасажа от Библията – какво написа Исус, когато една жена
беше хваната в прелюбодеяние – „Който от вас е без грях,
нека пръв хвърли камък върху нея“ (Йоан 8:7) и „А защо
гледаш сламката в окото на
брата си, пък гредата в своето
око не усещаш?“ (Матей 7:3).
Незабавно изключих телевизора и помолих Исус за извинение и прошка и да даде на
тази жена разкайващо се сърце. Духът на осъдителност и
обвинение към другите ме
напусна на мига. По-късно
през деня разбрах какъв специален дар съм получила и
благодарих на Светата Майка от дъното на душата си за
него!
Скъпи приятели, нашата

небесна Майка ни води към
нейния възлюбен Син. Нейните пътища са много прости
и сладки. Тя е винаги там, за
да ни доближи до Исус. От
Витлеем до Голгота, тя остана
до Исус. Тя се застъпва за всеки един от нас на Небето, за
да можем да бъдем с Исус във
вечността. Животът ни е изпълнен с възходи и падения,
тъги, болести и бреме, които
понякога е трудно да носим
сами, но като държим ръката
на Светата Дева и вървим с
нея, тя ще ни помогне по пътя
към нашия вечен дом. Света
Богородица ми показа, че за
да придобия духовни висоти, трябва да се моля, да ходя
в простота, смирение, светост и подчинение, за да мога
да приема това, което Бог е
отредил за мен. Ние всички
можем да придобием короната на духовността чрез страданието. Животът на Света
Богородица не е бил лесен и
затова тя разбира страданията ни и може да ни помогне да
преодолеем нашите препятствия. В посланието на Апостол Павел към Филипяни 1:29
се казва: „Вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате
за Него“. Затова прибягвайте
към Света Богородица и не се
пускайте от нейната ръка.
М.Д.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
ПРИЕМАНЕТО НА ТАЙНСТВОТО
СВЕТО КРЪЩЕНИЕ:
1. Кръщението, като призвание към живот с вяра, ни
задължава да познаваме истините на католическата вяра.
2. Кръщението ни призовава към живот с надеждата, че като
живеем добре, ще постигнем спасението.
3. Кръщението ни задължава да живеем с любов към Бога и
хората.
4. Кръщението въвежда човека в общността на Църквата,
откъдето произтича задължението ни да участваме в
живота на Църквата (не само да участваме в обредите:
например Светата литургия, богослуженията, но също да се
грижим за материалната страна).
5. Кръщението ни дава правото да приемаме другите Свети
тайнства и ни задължава да водим живот с Тайнствата,
а именно често да се изповядваме и да приемаме Светото
причастие.

