
Светотајински живот Цркве 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Тема за овај час нам је светотајински живот Цркве.  

• Свете Тајне у Православној Цркви нису нешто што је 

скривено од очију других. Напротив! Ако говоримо о светој 

тајни крштења или венчања или Литургији као све-тајни 

Цркве, ми знамо колико пуно људи учествује на тим 

богослужењима. Свете Тајне се не зову тако зато што су 

скривене, већ зато што се приликом њих дешава нешто 

тајанствено, чудесно, а то је да од обичног постаје СВЕТО 

силом и дејством Духа Светога. 

• Светим Тајнама Црква повезује човека са Богом у 

најважнијим моментима његовог живота (рођење-крштење, 

венчање-брак, брига за болесне-јелеосвећење, кад погрешимо-

исповест...). 

• Поред Свете Литургије која је света тајна из које извиру све 

остале, свако свештенодејство у Цркви сматра се светом 

тајном. Посебно издвајамо: 1. Света тајна крштења, 2. Света 

тајна миропомазања, 3. Света тајна исповести (покајања), 4. 

Света тајна Причешћа, 5. Света тајна свештенства, 6. Света 

тајна монаштва, 7. Света тајна јелеосвећења (молитве за 

болесне и помазивање светим уљем-јелеј). 

• Шта значи то да од обичног постаје свето? Узмимо пример 

освећења воде које је исто тако света тајна. Том приликом, 

молитвом свештеника и укућана, на воду силази Дух Свети 

(као некада у Бањи Витезди, градиво шестог разреда) и она 

постаје освећена. Њено својство је да се од тада не може 

покварити и да је врло лековита за оне који је пију. Ово чудо 

је чак и научно доказано! Један јапански научник (Масару 

Емото) истраживао је како вода осећа наш однос према њој и 

дошао је до невероватних открића. Више погледајте на линку 
https://www.youtube.com/watch?v=QPOkKJq2mW8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QPOkKJq2mW8


Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  

Молитва „Богородице Дјево“. 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 

 


