
Тайнствата на Църквата 

 
 

Тайнство Кръщение и  

Тайнство Миропомазване 



     Тайнствата са църковни свещенодействия, 

при които, чрез видими действия и молитви 

на свещенослужителя, се дава на християните 

невидимата благодат на Светия Дух.  

 

 



Тайнства в Православната Църква 
  

Кръщение 

Миропомазване 

Покаяние и Изповед 

Причастие 

Венчание (Брак) 

Елеосвещение (Маслосвет) 

Свещенство 



Тайнство Кръщение 



Кой ни е дал пример да се кръщаваме? 

       Свети Йоан Кръстител призовавал към покаяние народа и го 

кръщавал във водите на река Йордан за опрощаване на греховете. 

Тогава Сам Господ Иисус Христос дошъл при него да приеме 

Кръщение, макар да нямал грях. Със Своето Кръщение Господ ни е 

дал пример да се кръщаваме. 

          



   

       Господ изпратил апостолите 

сред всички народи с думите:  

   „Идете научете всички народи, 

като ги кръщавате в името на 

Отца и Сина и Светия Дух, и 

като ги учите на всичко що 

Съм ви заповядал“. 

 

Кой е установил Тайнството Кръщение? 



       Видима страна на Тайнството 

Свето Кръщение е купелът с вода, в 

който се потапя кръщаваният, както  и 

всички молитви, които свещеникът 

произнася, и всички действия, които 

той извършва и към които призовава 

кръщавания и кръстниците му. 



        Важни действия, към които свещеникът призовава кръщавания и 

кръстниците му, са: 

          Отричане от сатаната – това означава, че този който се кръщава, не 

иска да върши злото, което му внушават злите сили. 

       Съчетаване с Христа - кръщаваният изразява решението си, че ще 

следва Христос и ще спазва християнските си задължения.  



     Свещеникът трикратно потапя кръщавания в купела с вода и 

произнася: “Кръщава се … в името на Отца и Сина и Светаго Духа”. 

Тази видима страна на Тайнството се съпровожда от невидимото 

действие на Светия Дух, Който умива душата от греховете и я очиства 

за нов живот – християнски живот. 



Тайнство 

Миропомазване 



        Тайнството Миропомазване се извършва непосредствено 

след Тайнството Кръщение. При излизане на новокръстеният 

от купела, свещеникът помазва различни части на тялото му 

кръстообразно с осветено миро.  



          При помазването се произнасят думите:  

          „Печат на дара на Светия Дух, амин!"  

          Печатът на Светия Дух показва, че човекът, който го е 

получил, принадлежи на Бога.  



          Докато Тайнството Кръщение ни очиства от греховете,  то чрез 

Тайнството Миропомазване вече получаваме даровете на Светия Дух 

– получаваме духовни сили, за да противостоим на злото и да 

укрепваме в доброто.  



          Новокръстеният се облича в бяла дреха, което е символ на духовна 

чистота и невинност. Той получава кръстче за врата, защото вече е 

християнин. След Тайнствата Кръщение и Миропомазване новокръстеният 

може да участва в останалите Тайнства на Църквата. Веднага може да вземе 

Свето Причастие. 

 



Въпроси към урока:  

 
1. Кой е установил Тайнството Свето 

Кръщение? 
 

2. Кои са най-важните моменти при това 

Тайнство? 
 

3. Какво произнася свещеникът при 

помазването с миро? 
 

4. Коя е видимата и коя невидимата страна 

на Тайнствата Кръщение и Миропомазване? 


