Д ІДАХЕ ,
або Вчення дванадцятьох апостолів:
КРИЖМА. Крижма, тобто білосніжне полотно,
яким священик огортає охрещеного, символізує святість і чистоту душі після хрещення.
ЗАПАЛЕНА СВІЧКА. Cвічка під час уділення таїнства хрещення символізує присутність Бога.
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Що таке Святі Таїнства Втаємничення?
Через Хрещення, Миропомазання і Євхаристію, які
називаються Таїнствами християнського втаємничення,
людина стає членом Христового Тіла. Через ці таїнства
людина входить в життя Церкви, стає християнином,
тобто дитиною Божою.
Д ЛЯ ТИХ , ХТО ХОЧЕ ОХРИСТИТИ ДИТИНУ
1. Батьки зобов’язані охристити дитину якнайскоріше (згідно нашого звичаю, до 40 днів. Див кан. 686, §1,
ККСЦ.)
2. Хрещення, крім випадку необхідності, слід уділяти
в парафіяльній церкві чи каплиці. У приватних домах
хрещиння можна уділяти за окремим дозволом (Див.
кан. 687, §1,2, ККСЦ).
3. Батьки дитини повинні бути практикуючими християнами: а) сповідатися не рідше ніж один раз на рік
(добрим звичаєм є сповідатися і причащатися перед хрестинами).б) повинні брати участь у Св. Літургії щонеділі
і свята, молитися щодня вранці і ввечері, і вести життя,
згідне з вірою, подаючи приклад християнського життя
у всьому.
4. Повинні перебувати у церковному шлюбі.
5. Повинні бути обізнані з катехизмовою частиною:а)
Символ віри (Вірую в єдиного Бога...); б) Господня молитва (Отче наш); в) Архангельський привіт (Богородице
Діво) г) Десять Заповідей Божих; ґ) Дві заповіді любові;
д) Шість заповідей Церковних; е) Сім Святих Тайн; є)
Шість правд віри.
6. За тиждень до христин, рідні та хресні батьки повинні прийти до місцевого пароха для науки
(катехизації), згідно кан. 686, §2, ККСЦ.

ЩО ТАКЕ
СВЯТІ
ТА Ї Н С Т В А ?

Святе Таїнство Хрещення: http://www.truechristianity.info/ua/
books/catholic_church_catechism/catholic_church_catechism_2_2_1_1.php
Святе Таїнство Миропомазання: http://www.truechristianity.info/
ua/books/catholic_church_catechism/catholic_church_catechism_
2_2_1_2.php
Святе Таїнство Євхаристії: http://www.truechristianity.info/
ua/books/catholic_church_catechism/
catholic_church_catechism_2_2_1_3.php

Якщо Святі Таїнства Хрещення та
Миропомазання є неповторювальними, то Пресвяту Євхаристію
ми можемо приймати щодня!
Тож обожествляймо себе єдністю
з Христом у Причасті!
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ТАЇНСТВА ХРИСТИЯНСЬКОГО
ВТАЄМНИЧЕННЯ:
Хрещення
Миропомазання
Євхаристія

Хрещення
Хрещення – народження до нового життя у Христі
Це нове народження здійснюється «з води та Духа» (Йо. 3, 5). Відбуваючись в обряді хрещення водою,
воно звершується силою Святого Духа. Хрещення є для
нас початком повноти життя у Христі, задля якого ми й
були сотворені.
Хрещення – смерть і воскресіння в Христі
Наше входження в нове життя також починається у
хрещенні, що є вмиранням для гріха і новим життям у
Христі
Хрещення є першим Таїнством, яке людині треба
прийняти, щоб увійти до Церкви – «ковчега спасіння»,
щоб стати членом Церкви – Тіла Христового.
«Через що ми християни? Через віру, –
скаже кожний. Яким способом спасаємося? Очевидно через благодать, дану в хрещенні».

Миропомазання

Євхаристія

Як Пасхальне Таїнство смерті й воскресіння Христа
завершується Зісланням Святого Духа на апостолів, так
наше новонародження у Христі запечатується даром Святого Духа. Миропомазання є «печаттю» того дару, який
ми отримали у Хрещенні, щоб показати, що на кожного
охрищеного сходить Святий Дух, як на апостолів у П’ятидесятницю.

Святе Таїнство Євхаристії – це третє з Таїнств християнського втаємничення, в якому новохрищений, що народився у Христі й сповнився Святим Духом, причащається Тіла і Крові Христа на святій євхаристійній Трапезі. До Таїнства Євхаристії приступаємо протягом усього
життя, адже через нього ми постійно зростаємо в благодаті богосинівства, яку прийняли в Хрещенні та Миропомазанні, тому наша Церква й причащає новохрещеного.

Через Миропомазання християнин отримує дар
Святого Духа, щоб бути «хоробрим і переможним подвижником Христа», «завжди готовим Його ради терпіти й з
любов’ю умерти», щоб «зростати в усіх чеснотах», щоб дозріти «в людину досконалу в міру росту повноти Христової» (пор. Еф. 4, 13). Усе це християнин осягає «силою,
діянням, благодаттю й зшестям Пресвятого Духа».

На Тайній Вечері Христос віддав себе за нас, щоб ми
могли дарувати своє життя за ближніх, як Він його дарував (пор. Йо. 13, 34). Причащаючись Господнього Тіла і
Крові, ми отримуємо завдаток вічного життя: «Хто тіло
моє їсть і кров мою п’є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня» (Йо. 6, 54).

Чин Миропомазання звершують відразу після Хрещення, бо де життя, там і дихання.

Хрещення відкриває доступ до інших Святих Таїнств і
священнодійств у Церкві, через які Господь освячує, живить і провадить свою Церкву й кожного віруючого.

Святе миро – пахуча суміш олії та багатьох ароматичних речовин – символізує багатство й розмаїття духовних
дарів, що їх Святий Дух дарує новонародженому в Христі.

Церква охрищує дорослих і дітей, щоб увести їх у нове
життя в Христі. Церква христить дітей – носіїв Божого
образу, даруючи їм благодать богоуподібнення. Разом із
даром життя Святе Таїнство Хрещення, до якого батьки
приносять свою дитину, є найціннішим даром, котрий
вони можуть їй дати. Коли звершується Хрещення дітей,
то віру в Христа від їхнього імені висловлює церковна
спільнота, представлена хресними батьками.

Під час звершення Святого Таїнства Миропомазання
священик помазує новохрещеному чоло, очі, ніздрі, уста,
вуха, груди, руки та ноги, проказуючи слова: «Печать
дару Святого Духа», щоб новохрещений «у всякому ділі і
слові» угодив Богові і став «сином і наслідником» Його
Царства.

Усі, хто причащається Христа, стають «одне в Христі
тіло, кожен один одному член» (Рим. 12, 5), тобто єдиною
Церквою: «Тому що один [Євхаристійний] хліб, – нас багато становить одне [Христове] тіло, бо всі ми беремо
участь у одному хлібі» (1 Кор. 10, 17). Це саме сповідуємо
в Анафорі Літургії св. Василія Великого, коли просимо:
«Нас усіх, що від одного Хліба і Чаші причащаємося,
з’єднай одного з одним на причастя єдиного Духа Святого».
Божественна Літургія є спомином, триванням Тайної Вечері: «Вечері твоєї Тайної днесь, Сину Божий, мене
причасника прийми». Як на Тайній Вечері Христос причащав апостолів своїм Тілом і Кров’ю, так на Літургії Він
причащає нас.

