
СВЕТЕ ТАЈНЕ ЦРКВЕ



Свете тајне Крштења и Миропомазања

•

Крштење је рађање за нови живот. Крстити се значи  постати део Цркве . 
Оно представља почетак духовног живота, духовно рађање за вечност. 
Крштење се врши само једном – као што се физички рађамо једном, тако се 
рађамо и духовно.

• Крштење се обавља уз кума који постаје духовни отац особи која се 
крсти.Кум претходно такође мора бити крштен.

• Ову Свету тајну обавља свештеник.



j

Основна материја потребна за обављање крштења је вода,тако да оно 
почиње њеним освећењем . Вода је симбол очишћења и покајања и онај ко 
се крсти три пута се погружи у воду јер се крсти у име Оца и Сина и Светога 
Духа.
Новокрштени се облачи у белу кошуљу или се прекрива белим платном,што 
симболизује духовну чистоту која се стекла крштењем

Света тајна која се врши одмах уз кртење је и света тајна Миропомазања,
у којој се нарочитом материјом, светим миром, врши помазивање свих 
делова тела кроз које примамо овај свет: чела, очију, ноздрва, уста, ушију, 
прса, рамена, руку и ногу. Свето миро је уљана материја, справљена од 
скупоцених миришљавих биљака, коју освећује патријарх на Велики Четвртак 
и шаље свештеницима. Свештеник помазује наша чула изговарајући речи: 
"Печат дара Духа Светога", док кум потврђује: "Нека тако буде".



Света тајна Исповести и Причешћа

• Покајање је Света Тајна кроз коју се опраштају греси учињени након 
крштења.Хришћани се исповедају пред свештеником и он им прочита 
молитву.

• Свету тајна Причешћа  је установио сам Господ Исус Христос на Тајној 
вечери на Велики Четвртак. Узео је хлеб, благословио га, преломио и 
дао својим ученицима, рекавши: „Узмите, једите га, – ово је тело Moje, 
које се за вас ломи.“ Затим је узео чашу, захвалио Богу, и дао им 
говорећи: „Пијте из ње сви, јер је ово крв моја Новога Завета, која се 
пролива за многе ради отпуштења грехова“.  



У ужем смислу постоји још три Свете Тајне.То су свештенство,брак и 
јелеосвећење. У ширем смислу можемо рећи да је Светих Тајни 
небројено много, јер у нашој Светој Цркви све јесте бескрајна 
божанствена Тајна.  


