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 ПОСТАТИ ДЕО ХРИСТОВЕ ЦРКВЕ
Крштење и миропомазање

4.3
  

 Црква је заједница слободног Бога и Његовог слободног 
народа. Дакле, слобода је темељ нашег црквеног живота. У 
Цркви су сви слободни, и Бог и људи. То значи да нико не може 
да буде део Цркве ако сам то не жели. Такође, међутим, није 
могуће постати део Цркве ако то није и жеља свих осталих 
њених чланова. Значи, треба да се сложе многе воље, сваки пут 
кад неко постаје хришћанин.

 Пре крштења, обавља се припремни чин . С једне оглашења
стране, показује се воља кандидата за крштење – они се тада 
одричу ђавола и зла, а исказују жељу за јединством са Христом. 
С друге стране, показује се и воља Цркве, која се моли Богу да 
оглашене удостоји светог . Ако будете пажљиви, крштења
чућете на свакој литургији како се молимо за оглашене, да и они 
постану део Цркве.

 На самом крштењу бивају потопљени у воду и даје им се нова 
одећа (бело платно, тзв. крсница). Окупљени им тада певају: „Ви 
који сте се у Христа крстили, у Христа сте се обукли!” Одмах 
након Свете тајне крштења, над њима се врши Света тајна 
миропомазања. То је обред у коме добијају печат дара Духа 
Светог, односно, постају носиоци божанске благодати. Као што 
је Христос постао човек дејством Духа Светог, тако и ми 
постајемо хришћани силаском Светог Духа на нас. На тај начин 
добијамо Бога за свог Небеског Оца, а Христос и сви хришћани 
постају нам браћа и сестре! Велика промена, зар не? 

 Ипак, ступање у Цркву није лак посао. Ни за оног ко се 
крштава, а ни за оне који су већ чланови Цркве. Сетите се како је 
кад у друштво дође непозната особа. Ни њој ни другима није 
једноставно да се упознају, здруже и заволе. Понекад настају 
свађе и размирице. Да се то не би десило, ми молимо Бога да 

Светотајински живот Цркве    
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постајања 

хришћанином; 
основни елементи 

су очишћење од 
грехова, одрицање 

од зла, греха и 
ђавола и 

сједињавање с 
Христом.

Миропомазање
– обред добијања 
дара Духа Светог; 
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даривањем Духа у 
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Миропомазања.

Оглашени – они 
који су објавили 

(огласили) да желе 
да постану 

хришћани, па 
долазе у Цркву да 
би се упознали са 

хришћанским 
начином живота.

нам помогне да будемо сложни. Зато је веома важно да и они који су већ чланови Цркве 
и онај ко се крштава буду спремни да опраштају и да се покају. 

1. Помазивање уљем:  
„Крштава се...” 2. Погружавање

3. Миропомазање („печат 
дара Духа Светога” на челу, 
очима, носу, устима, ушима, 
грудима, рукама и ногама)

4. Кружење („јелици”)

5. Омивање, постриг
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Просфора – грчки: принос, 
хлеб посебно припремљен 
ради Евхаристије; на њега 
се утискује печат са 
Христовим именом, а из 
њега се током 
богослужења издваја 
агнец, део хлеба који 
постаје Тело Христово, и 
којим се причешћујемо.

 ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ 4.4   
Господарити или служити?  

 Литургијско сабрање је брижљиво уређен догађај током кога се сједињујемо са 
Христом. Припремање и извођење литургије одвија се према утврђеном реду, где свако 
од чланова Цркве има посебну улогу. Сви ми учествујемо у богослужењу, али на 
различите начине. Једни припремају хлеб  и доносе вино, други певају, (просфоре)
трећи уређују и чисте простор храма. Сваки од тих послова назива се службом јер тако 
чланови Цркве једни другима служе. Наравно, сви заједно ми пре свега служимо Богу. 
Зато се црквена окупљања и називају богослужењима, а основна служба свих хришћана 
јесте служба народа Божијег. Ма која наша улога у Цркви била, сви делимо ту основну, 
службу народа Божијег, као оних кроз које је у свету присутан Бог.

 Онај ко предводи народ Божији у молитви назива се предстојатељ (онај који стоји 
пред народом). Његова улога је у томе да се око њега окупимо, као око Христа, и да он у 
име Цркве упути Богу захвалну молитву уздижући ка Њему и Часне дарове – Хлеб и 
Вино. У раној Цркви то је чинио једино епископ (грч. надзорник или владика). Данас уз 
епископа то чине и свештеници (или презвитери – грч. старешине). Упутствa народу око 
молитве (нпр. ,,У миру, Господу се помолимо!”) дају ђакони (грч. помоћници). Други део 
ђаконске службе је помагање предстојатељу у олтару. Осим ових послова, ђакони од 
најранијих времена врше и службу посећивања болесних, распоређивања милостиње 
и увођења у веру новокрштених чланова. Некада су уз ђаконе постојале и ђаконисе, 
жене које су имале сличну улогу као и ђакони. Данас постоје покушаји да се ова служба 
поново организује.

1. Централни тренутак крштења је  у воду – симболички чин који има погружавање
више значења. Поближе ћемо их анализирати у следећим вежбањима.

а. Бити потопљен у воду означава умирање. Продискутујте зашто је погружавање у 
воду симбол смрти. (Сетите се шта се десило грешницима у причи о Потопу, или 
Египћанима који су прогонили Мојсија и Јевреје кроз Црвено море. На крају, 
досетите се зашто се при крштењу новокрштени погружавају у воду три пута.)

б. Крштење се обавља и ради очишћења од греха. У каквој вези су вода, чишћење и 
грешност? 

Кротост – благост, 
спремност да без 
гунђања 
прихватимо туђу 
вољу, 
помирљивост.

Смиреноумље – 
смерност, особина 
супротна гордости.

Светотајински живот Цркве    

Црквене службе
– посебне улоге 
појединих чланова 
Црква, којима они 
служе целој Цркви; 
основне службе су 
епископска, 
презвитерска, 
ђаконска и служба 
народа Божијег.

УТВРДИМО, ПРОДУБИМО, ПРОВЕЖБАЈМО!

Погрузити – 
старословенски: 
потопити.

в. На крштењу молимо Бога да за оне који се крштавају вода 
буде извор вечног живота. Крштење сам Христос назива 
рођењем од Духа, без кога нема вечног живота. Зашто је 
крштење тако важно? Вратите се тексту лекције да бисте 
пронашли одговор.

2. Шта мислите да би требало да се промени у животу оне 
личности која је крштена? Своје мишљење упоредите са 
речима Светог апостола Павла из његовог писма Колошанима: 

Кол. 3, 12–15: „Обуците се, дакле, као изабраници Божији, 
свети и љубљени, у милосрђе, доброту, , смиреноумље
кротост, дуготрпељивост, подносећи један другога, и 
опраштајући један другоме ако ко има тужбу на кога; као што 
Христос опрости вама, тако и ви. А поврх свега тога,  обуците
се у љубав, која је свеза савршенства. И мир Божији нека 
влада у срцима вашим, на који сте и позвани у једноме тијелу, 
и будите захвални.”
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