
ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА 

 

 Разред:  I1 I2 I6 I8, I10 I11 

 

Наставна тема: Свете тајне 

Наставна јединица:  Света тајна јелепсвећеоа 

 кпнсултацује су путем мејла: dikicostoja@gmail.com 

 

  Помаже Бог драга дјецо, данас нам је на реду наставна јединица Света 

тајна јелеосвећења.  

 

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА 

У Светој тајни јелеосвећења Бог Дух Свети, силази у помоћ када се живот човечији нађе у 

великој невољи и опасности од болести и немоћи. Окрепљује, снажи и лечи болесника. 

Циљ ове Свете тајне је опраштање грехова и повратак здравља оболелог. „Потом га нађе 

Исус у храму и рече му: Ето постао си здрав, више не гријеши, да ти се што горе не 

догоди“. (Јн. 5, 14). Ова Света тајна је установљена и у живот Цркве уведена од стране 

Светих Апостола. „И демоне изгоњаху и помазиваху уљем многе болеснике, и 

исцељиваху“. (Мк. 6, 13) 

Света тајна јелеосвећења састоји се из молитава свештеника и помазивања болесника 

освећеним уљем, кроз које делује Божија благодат за оздрављење болесника, a болест овде 

подразумева обољење душе или тела. 

Божија благодат у овој Светој тајни лечи тело од његове немоћи и чисти душу од њених 

грехова. 
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Ова Света тајна се врши у Цркви од Христовог времена. По заповести Христовој апостоли 

су ишли да проповедају Јеванђеље, и међу другим људима и „помазивали јелејем многе 

болеснике и лечили их“ (Мк. 6, 13). Вршење ове Свете тајне пренесено је на епископе и 

свештенике заповешћу апостола. Свети апостол Јаков пише сасвим јасно: „Болује ли ко 

међу вама, нека дозове старешине црквене, те нека читају молитву над њим и нека га 

помажу уљем у име Господње. И молитва вере помоћи ће болеснику, и подигнуће га 

Господ, и ако је грех учинио опростиће му се“ (Јк. 5, 14-15) 

Света тајна јелеосвећења врши се, не само над тешким болесницима и онима који умиру, 

него се ова чудотворна Света тајна врши и над онима који су лакше болесни. 

ПОУКЕ ВЕРНИМА 

Света тајна јелеосвећења се може понављати више пута. На њој могу учествовати (по 

потреби и више пута годишње) сви верни, а освештано уље и брашно може користити 

сваки православно крштен и миропомазан верник. 

У наше време ову Свету тајну врше свештеници и појединачно, само на молбу верника и 

то углавном у време ванредних болести и већих искушења, а редовно се врши једанпут 

годишње у нашој цркви у току Великог и Часног Поста, на Огњену Марију и за време 

Божићњег поста. 

 

 

 

 


