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КРЪЩЕНИЕТО НА ИИСУС ОТ 
ЙОАН КРЪСТИТЕЛ



Ти навярно помниш, че на 

свещеника Захария и жена 

му Елисавета се бе родил син 

Йоан? Ангел Гавриил 

предупредил Захария за 

раждането на детето и казал, 

че Йоан ще разкаже на 

хората за идването на 

Иисуса Христа.

Минало време, Йоан 

пораснал и започнал да 

обхожда селата на Израил и 

да разказва за Христа. 

Отвсякъде идвали хора да го 

слушат. Йоан им говорел за 

техните грехове и за онова, 

което не трябва да правят.



Много хора искали да се 

избавят от своите грехове. Те 

ходели при Йоан и му 

разказвали за лошите си 

постъпки. Йоан влизал 

заедно с тях в река Иордан и 

ги кръщавал в нея, за да 

измие водата греховете им. 

„Аз ви кръщавам с вода за 

покаяние, но Идващият след 

мен е по-силен от мен" -

казвал Йоан на хората. 

Говорел за Иисуса Христа, 

нашия Спасител. „Той ще ви 

кръщава със Свети Дух и с 

огън" - продължавал Йоан.



Много хора кръстил Йоан и 

затова го наричаме Йоан 

Кръстител. И навсякъде, където 

и да бил, Йоан разказвал за 

Иисуса Христа, Който щял да 

дойде от Назарет.

А ти знаеш ли как бил облечен 

Йоан? С дреха от камилска 

вълна, препасана с кожен 

колан. Храната му била мед и 

скакалци.

Веднъж от Назарет при Йоан 

дошъл Иисус. Йоан много се 

зарадвал, като Го видял. „Аз 

също искам да се кръстя" -

казал Иисус на Йоан. 

„Нима това е възможно? -

удивил се Йоан. 

” Аз трябва да се кръстя от Теб." 

Йоан знаел, че Иисус, нашият 

Спасител няма грехове. 



И разбирайки, че Иисус е 

дошъл при него, за да се 

кръсти, много се смутил. Но 

Иисус отвърнал: „Направи 

така, както Аз ти казвам." Йоан 

Го послушал: та нали Иисус 

говорел от името на Господа.

Заедно влезли те в река Йордан 

и Йоан кръстил Иисуса. А 

когато Иисус отново излязъл на 

брега, от небето се раздал глас: 

„Това е Моят Възлюбен Син, 

върху Когото е Моето 

благоволение." Гласът бил на 

Бога, Бащата на Иисус! 

И всички хора, които стоели 

край река Иордан, видели как 

от небето се спуска гълъб върху 

главата на Иисуса. 



А това означавало, че върху 

Иисуса се е спуснал Светият Дух. 

Сега Иисус можел да започне 

Своята работа на земята.

Иисус дошъл на земята заради 

спасението на хората от греха. 

Заради тях Той трябвало да 

умре. Бог Отец казвал, че обича 

Своя Син. По същия начин 

Господ обича хората, които 

почитат Неговия Син Иисус 

Христос.

Когато Иисус си отишъл, Йоан 

разказал на всички, че това бил 

Иисус Христос, нашият 

Спасител.
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