Од човека који жели да добије опроштај
грехова и да се спаси тражи се следеће:
- Неопходно је да будете православни
хришћанин, крштен од стране законитих
свештеника (људи који су крштени од својких
бака или од неких других људи морају ово
питање да реше са свештеником). Потребно је да
чврсто верујете у Божије Откровење које је дато
Цркви – Библију. Суштина Откровења је сажето
изложена у Символу Вере који је неопходно
научити напамает. Објашњење наше вере може
се наћи у књизи „Катихизис“. Та књига се увек
може наћи у цкрвеној књижари (препоручујемо
„веру Светих“ светог Николаја Жичког).
- Потребно је да се сетите (ако је потребно и
да запишете) свих својих злих дела од 7. године
живота (или од тренутка Крштења ако се неко
крстио као одрастао) и да признате да сте за
сва своја зла дела криви само Ви и нико више.
Огромно зло чине они који на исповести говоре
о туђим гресима.
- Потребно је да обећате Богу да ћете се, уз
Његову помоћ, из све снаге трудити да не
поновите грех, већ да ћете се трудити да чините
добра дела насупрот том греху.
- Ако је грех нанео штету другој основи,
неопходно је пре исповести уложите све
напоре да се изглади та штета (врати украдено,
помиримо се са неким кога смо увредили).
- Потребно је да и сами, Крви Христове ради,
опростите све увреде које су вама учињене.
Тада ће и Бог нама опростити грех. Након
треба поћжи свештенику на исповести и без
прикривања исповедити сва своја зла дела
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која ће Христос преко свештеника опростити
ономе који се каје. Не треба се бојати да ће
се свештеник шокирати вашом исповешћу.
Током своје службе сваки пастир чује
практично све грехе који се могу замислити.
Њега ничим не можете запрепастити или
узнемирити сем покушајем да кривицу
пребаците на другог. Важно је да имате на уму
да исповест остаје само између свештеника и
вас. За одавање детаља исповести свештеник
може бити лишен чина.
- Да бисте се лакше припремили за исповест
у наставку ћемо навести кратак списак
грехова за које нам је кроз Десет Божијих
Заповести наложено да се са њима морамо
усрдно борити:
1. Ја сам Господ Бог твој и немој имати других
богова пред лицем Мојим.
Греси: безбожност,
јереси,
комунизам,
магија, одласци код врачара и „исцелитеља",
астрологија (укључујући и читање хороскопа),
учествовање у сектама, гордост, хвалисање,
каријеризам, самоувереност, самољубље.
2. Не чини себи идола, не поклањај им се и
не служи им.
Греси: идолопоклонство, призивање духова,
веровање у кућне духове, гатање, угађање
људима, среброљубље.
3. Не спомињи имена Господа Бога твога
без разлога.
Греси: богохуљење, светогрђе, псовање,
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заклињање Богом, непоштовање обећања датог
Богу, спомињање ђавола, нечитање Светог
Писма свакодневно.
4. Сећај се суботе и празнуј је; шест дана ради
а седми дан - субота посвећена је Господу
Богу твојем.
Греси: пропуштање недељног богослужења, рад
за време празника, беспосличарење, недржање
поста.
5. Поштуј оца свога и матер своју.
Греси: вређање родитеља, непоштовање
родитеља и њихово непомињање на молитвама,
псовање свештенства и власти, непоштовање
старијих и учитеља, непозивање свештеника да
дођу када су блиски људи на самрти.
6. Не убиј.
Греси: убиство, абортуси, гнев, псовање, туча,
мржња, увреде, злопамћење, раздражљивост.
7. Не чини прељубе.
Греси: брачно неверство, секс пре брака,
хомосексуалност,
мастурбација,
гледање
порнографије.
8. Не кради.
Греси: лоповлук, крађа, превара, расипништво,
тврдичлук.
9. Не сведочи лажно на ближњега својега.
Греси: лажно сведочење, лаж, клевета, сплетке,
издаја, превара.
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10. Не пожели ништа што је туђе.
Греси: завист, незадовољство својим положајем,
гунђање.
- Ако сте се покајали за ове грехе, потребно
је да се припремите за највеће Чудо Светог
Причешћа када под видом хлеба и вина верни
узимају Тело и Крв Христову за очишћење
грехова и живот вечни. Причешће се врши
ујутро за време Божије Литургије.
- Да бисте се достојно припремили за Причешће
потребно је припремити се постом (обично три
дана) и молитвом. За време поста се не једу
јаја, месо и млечни производи. Свето Писмо се
чита више него обично. Вече уочи Причешћа
се онбавезно долази у храм на вечерњу службу
и исповедају се греси. Као припрема читају се
молитве пред Причешће као и молитве након
Причешћа (код куће, након што се заврши
Литургија). Те молитве се налазе у молитвенику.
Ако нека реч у молитвама није разумљива
тада се слободно обратите свештенику и
питајте да вам разјасни. На дан Причешћа
од поноћи се не једе ништа и не пије ништа.
Ујутро долазимо у храм и за време Литургије
са страхопоштовањем прилазимо Чашћи,
сећајући се Смрти и Васкрсења Христовог.
Након завршетка Литургије, захваљујемо се
Богу и излазимо у свет да чинимо добра дела.
- Смисао одласка у Цркву је преображај ума,
воље и осећања, тј. дозвољавање Богу да делује
у дубини нашег срца, стварајући праведнике од
нас. Праведник који човек који не греши у овом
животу, јер није могуће никад не погрешити,
већ онај који се оправдава крвљу Исуса Христа.
То је човек који сматра
5 овај греховни живот

ненормалним и зато до краја својих дана моли
Бога за опроштај и Бог га оправдава.
- Према речима Самог Спаситеља, без
Причешћа није могуће ући у живот вечни:
„Исус им рече: Заиста, заиста вам кажем: ако
не једете тијело Сина Човјечијега и не пијете
крви Његове, немате живота у себи. Који једе
Моје тијело и пије Моју крв има живот вјечни;
и Ја ћу га васкрнути у посљедњи дан“ (Јн. 6:5354).
Пожурите са исповедањем грехова, јер можете
закаснити. Након смрти нема покајања.
Молимо Вас, немојте користити
овај летак за свакодневне потребе.
Ако Вам више није потребан,
дајте га другоме или однесите у храм.

ПравославHи мисиоHарски цеhтар
“о. ДаHил Сисојев”
у саставу Мисионарског одељења при Светом
Архијерејском Синоду Српске Православне Цркве

Неопходни су
исповест и причешће
Бог прашта све грехе, осим
греха за који се нисмо покајали
Приближава се велики Дан када ће Бог Творац Универзума сести да суди разумним
бићима (палим анђелима и људима). Сви ће
људи васкрснути: њихове бесмрне душе ће се
заувек сјединити са телима. Огњени анђели ће
довести све људе на суд Божији да дају одговор
за сва дела која су учинили на Земљи. Виће
успостављена потпуна правда. Праведници ће
добити вечну награду у Царству Небеском, а
грешници ће морати вечно да плаћају у паклу
за сва своја учињена зла дела.
Постоји само један пут да се избегне казна
за сопствена зла дела - да се принесе покајање
Богу за сопствене грехе и да се добије опроштај
у Тајнама Исповести и Причешћа. То је могуће
зато што је Исус Христос умро за наше грехе
и узео нашу казну на Себе. Зато Бог опрашта
грехе само оним људима који су постали
чланови Православне Цркве, која представља
тајанствено тело Христово. Свештеник Цркве
у Тајни рукоположења (примања у чин) добија
од Бога власт да опрашта или задржава људима
људске грехе.

