
Тема 1.4 Тайнствата на Православната Църква, 4 клас 

 

Учебник по Религия, 4 клас, православно издателство Витезда 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Михаил беше умно, но много палаво дете. Обичаше буйните игри и често 

вършеше неразумни постъпки. Една сутрин рано отиде да играе край реката и 

се върна целия мокър и изкалян. В това време майка му се готвеше да тръгва 

за църква. Щяха да кръщават малкото детенце на брат ѝ. 

- Мамо, искам и аз да дойда - каза Михаил. 

- В този вид не си за църква - възрази майка му. 

- Ще се измия и преоблека - побърза да обещае Михаил. 

Приготви се той и в приличен вид тръгна с майка си. Присъства на 

Светото Кръщение. Всичко му беше много интересно. Като се върнаха, 

започна да разпитва: 

- Мамо, защо потопиха малкия Иван във вода? 

- Ти, като тръгна за храма, се изми. Така всяка душа трябва да бъде чиста 

пред Бога. Потопяването във вода с молитвите на свещеника измива душата 

от калта на греховете. 

- Бебето е на 40 дни. То няма грехове. Защо ще го потопяват във вода? 

- Чрез кръщението се измива душата от първородния грях на Адам и Ева, 

който всички сме наследили. 

Михаил беше много любознателен и пак запита: 

- А защо се помазва с масълце? 

- Това е свято масло и се нарича миро. При помазването, придружено с 

молитвата на свещеника, слиза Дух Свети и освещава този, който се кръщава. 

- Как се избират имената, мамо? 

- Обикновено се дават имена на близки сродници, но много важно е името 

да бъде на светия, който става небесен покровител на кръстения. 

Като разбра, че Михаил иска всичко да разбере, майката помълча и 

добави: 

- Когато детето се кръсти, Бог му дарява Ангел Пазител, който невидимо 

го съпътства през целия живот. Той винаги го пази и напътства в доброто. 

 
От разказа „Ангел-Пазител“ на монахиня Валентина Друмева, Православно вероучение за деца, 

www.sveta-gora-zograph.com 

 

Свето Кръщение 

http://www.sveta-gora-zograph.com/

