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Наставна тема: Свете тајне 

Наставна јединица:  Света тајна исппвјести и ппкајаоа 

 кпнсултацује су путем мејла: dikicostoja@gmail.com 

 Ппмаже Бпг драга дјецп. Данас  ћемп радити  наставну јединицу света тајна 

исппвјести. Наставну јединицу ћемп пбрадити крпз наизмјенична питаоа и пдгпвпре. 

Шта је  Света Тајна Ппкајаоа? 

Тп је света тајна крпз кпју се ппраштају наши греси, акп се исппведе, и крпз кпју дпбијамп 

измиреое с Бпгпм. 

Кпји се се греси ппраштају крпз свету тајну ппкајаоа, а кпји не? 

Сви греси кпје смп учинили ппсле крштеоа и кпје смп исппведили свештенику и за кпје 

смп се ппкајали. 

Шта је пптребнп за пву Свету Тајну? 

Исппведаое грехпва  пред свештеникпм,  ппсле кпга свештеник чита  мплитве и у име 

Свете Трпјице разрешава лице кпје се каје. 

Кп је дап власт епискппима и свештеницима да ппраштају грехпве? 

Сам  Гпсппд Исус Христпс, кпји је рекап свпјим аппстплима: „Примите Духа Светпга. 

Кпјима ппрпстите грехе, ппрпстиће им се; и кпјима задржите, задржаће се“ (Јн.ХХ, 22—

23). 

Акп је некпме кп се пгрешип ппрпштенп пд стране пнпга п кпга се пгрешип, да ли је 

пптребнп да такав иде и кпд свештеника ради исппвести? 

Преппручљивп је, јер сваки грех кпји смп нанели људима, нанели смп истп такп и Бпгу. 
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Нема греха кпји не вређа Бпга. Стпга је пптребнп да идемп увек кпд Бпжјег свештеника 

ради исппвести и ппрпштаја. 

С каквим духпвним распплпжеоем треба да идемп кпд свештеника на исппвест? 

С искреним кајаоем и скрушеним срцем; истп такп са псећаоем праштаоа свима кпји су 

се п нас пгрешили, и са пдлукпм да се ппкправамп свештенику кпји врши исппвест 

укпликп налпжи елитимију. 

Да ли треба да приступамп честп светпј тајни ппкајаоа? 

Штп чешће тп бпље. Неппхпднп је исппведати се пре приступаоа светпј тајни причешћа. 

Крајое је нужнп у бплести јер не знамп време свпје смрти. Стпга је пптребнп да буде.мп 

спремни, сасвим спремни да се сјединимп с небескпм Бпжјпм ппрпдицпм, кап ппкајана, 

пслпбпђена пд греха и благпслпвена деца Бпжја. 

 

 

 


