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3. Nastavna jedinica

SAKRAMENT OBRAĆENJA I POMIRENJA



Prije početka rada načini znak 

križa i otpjevaj pjesmu!

 Mir, pravi mir, daje Krist, Gospodin naš,

 mir, pravi mir, daje Krist, Gospodin naš.

 Taj nek nam znak, uvijek sa lica sija,

 mir, pravi mir, daje Krist, Gospodin naš.

 Taj nek nam znak, uvijek sa lica sija,

 mir, pravi mir, daje Krist, Gospodin naš.





 Danas ćemo raditi sakrament obraćenja, pomirenja tj. sakrament ispovijedi.

 U bilježnicu napišite naslov „Sakrament obraćenja i pomirenja”

 Otvorite udžbenike na str. 70. i pročitajte tekst Mir vama.

 Usmeno odgovori:

- kako Isus pozdravlja svoje učenike?

- Što Isus govori svojim učenicima?

- Koju zadaću Isus daje svojim učenicima?



Ovaj tekst nam svjedoči o zadaći koju je Isus dao svojim učenicima:

„Primite Duha Svetoga! Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, 

kojima zadržite, zadržani su im.” (ovu rečenicu prepiši u bilježnicu)

Ovim riječima Isus je ustanovio sakrament pomirenja. (prepiši u bilježnicu)

Sakrament pomirenja- to je sakrament u kojem nam Bog preko svećenika oprašta 

sve naše grijehe koje iskreno ispovjedimo i za njih se iskreno pokajemo. (prepiši u 

bilježnicu)



Kada trebamo pristupiti 

sakramentu pomirenja (ispovijedi)?

 Kada sagriješimo, a posebno ako smo počinili teški grijeh.

 Svojim grijehom raskidamo savez prijateljstva s Bogom, ali Bog nas 

ne želi napustiti i spreman nam je oprostiti ako se pokajemo.

 Sakramentom pomirenja ponovno postajemo Njegovi prijatelji.

 Svećenik predstavlja Isusa, sluša ispovijed naših grijeha i daruje nam 

oprost i mir koji proizlazi od Boga.



5 stvari potrebnih za Svetu 

ispovijed:
 Promisliti grijehe – pomoliti se Duhu Svetom da nam prosvjetli pamet 

kako bismo se prisjetili počinjenih grijeha.

 Pokajati se za grijehe – treba nam biti žao što smo uvrijedili Boga, 
bližnjeg i sebe.

 Odlučiti više ne griješiti - čvrsto odlučiti da nikada više nećemo griješiti.

 Ispovjediti sve grijehe - sve svoje grijehe iskreno reći pred 
svećenikom. Ne sramiti se reći grijeh. Ako prešutimo na ispovjedi ijedan 
teški(smrtni) učinit ćemo još jedan teži grijeh-svetogrđe. Ako zaboravimo 
ispovjediti teški grijeh, ispovijed je valjana, ali ostaje obveza da ga 
ispovjedimo u sljedećoj ispovijedi.

 Izvršiti zadanu pokoru - pokora se sastoji u molitvi ili dobrom djelu koje zada 
svećenik. Pokoru treba što prije izvršiti.

(podvučeno prepiši!)



 Izmoliti kajanje i nauči ako 

to još ne znaš.

Kajem se od svega srca što 

sam uvrijedio Boga najveće 

i najmilije dobro. Mrzim na 

sve svoje grijehe i čvrsto 

odlučujem da ću se 

popraviti i da neću više 

griješiti.



BOG VAS BLAGOSLOVIO I OD 

SVAKOG ZLA ČUVAO!


