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Iskustvo 

grijeha i 

krivnje



Od prvog grijeha do danas
 Prilikom stvaranja prvog čovjeka i žene Bog ih 

postavlja u stanje svetosti i izvorne pravednosti. 
Također im je omogućeno sudioništvo u 
božanskom životu ispravnom upotrebom njihove 
slobode.

 Smisao stvaranja čovjeka prijateljstvo s Bogom

 Neposluhom čovjeka koji nije poslušao zapovijed 
da ne jede plodove sa zabranjenog stabla, Sveto 
pismo uči da se na poticaj zmije (usp. Post 3:1-13), 
na početku povijesti, naš prvi roditeljski par 
pobunio protiv Boga jer nisu odoljeli napasti da 
žele „biti kao Bog“



Taj grijeh nazivamo istočni, izvorni ili iskonski

 Istočni- iz njega istječu svi drugi grijesi

 Izvorni- iz njega izviru ostali grijesi

 Iskonski- iskon= početak

 Ovim grijehom ranjena je ljudska narav 
(priroda) pa se svi rađamo grešni

 Posljedice grijeha- ljudi postaju podložni patnji, 
bolesti, grijehu i u konačnici smrti

 POGLEDAJ: 
https://www.youtube.com/watch?v=_N4cfa-
fkc0

 Iako nam je Bog dao razum i slobodu da Ga 
možemo ljubiti i izabrati dobro, mi tu slobodu 
zloupotrebljavamo čineći zlo. To je GRIJEH.

https://www.youtube.com/watch?v=_N4cfa-fkc0


 Definicija grijeha

 Grijeh je svjesno, slobodno i namjerno 

činjenje zla

 Grijeh je zlouporaba slobode

 Grijeh je odbijanje Božje ljubavi

 Načini na koje griješimo: mišlju, riječju, 

djelom i propustom



Kako „izvagati” grijehe?
 Jesu li svi grijesi jednako teški? Naravno da nisu. Stoga 

grijehe možemo podijeliti na teške, lake i glavne.
 Da bi grijeh bio teški on mora biti učinjen: a) u teškoj stvari: 

b) pri punoj svijesti; c) slobodnom voljom
 Ako u nekoj manjoj stvari kršimo Božju volju ili toga nismo 

svjesni ili nismo slobodni dok to činimo, onda je u pitanju laki
grijeh.

 Što bi onda bili glavni grijesi? Recimo da su to grijesi iz kojih 
izlaze svi drugi. Ima ih 7 i koji god drugi grijeh počinimo, 
možemo ga svrstati pod jedan od 7 glavnih grijeha.

 7 glavnih grijeha su: oholost, škrtost, bludnost, zavist, 
neumjerenost u jelu i piću, srditost i lijenost.

 Pogledaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsy1uFdbbaw

https://www.youtube.com/watch?v=lsy1uFdbbaw


Čiji je grijeh?

 Ljudsko srce i grijeh povezani su poput 
blizanaca

 To znači da prvo u srcu poželimo zlo, a tek 
potom ga i učinimo.  Srce je izvor grijeha.

 Upamti, odgovorni smo i za grijehe drugih 
ako smo s njima u grijehu sudjelovali ili 
drugoga poticali na grijeh ili zato što 
nismo druge pravodobno opomenuli ili 
smo im propustili pomoći.



Kako nakon grijeha?
 Svim ljudima Bog je dao oruđe za borbu protiv 

grijeha, a to je savjest

 Znamo da je savjest Božji glas u dubini čovjeka koji 
nam ghovori što je dobro, a što zlo

 Kad sagriješimo, osjećamo tjeskobu, nemir…to je 
grižnja savjesti koje je posljedica osjećaja KRIVNJE 
u nama (pročitaj Mt 26, 69-75)

 Savjest nas potiče vratiti se na pravi put i ostaviti se 
grijeha. Kad to učinimo, savjest se smiruje.

 Bog je Ljubav i stalno nas potiče da se nakon 
grijehe (pada) nanovo uzdignemo. Ako Njemu ne 
može dosaditi opraštati, nama ne treba dosaditi 
ustajati nakon grijeha. On nas čeka.



Za domaći rad zaviri u svoju 

dubinu i savjest prema 

sljedećem tekstu:
 OHOLOST: Sir 10, 12.

– Postavljam li sebe na mjesto Boga i kod kojeg blaga je moje srce?
– Koliko želim biti ono što nisam, uzdižući sebe, a ponižavajući druge?
– Pravim li se važan pred drugima ili se ponekad i „kitim tuđim perjem“?
– Tražim li da me drugi cijene i hvale, dok ja njih odmah ponižavam i prvom riječju 
ogovaram ili klevećem?

 ŠKRTOST: Sir 14, 3-6.
– Jesam li svjestan da je sve prolazno i da što god sabirem ne pripada meni?
– Mučim li sam sebe nepotrebnim stjecanjem ili možda uskraćujem bližnjemu ono što 
sam mu dužan dati?
– Koliko samo gledam na sebe, svoju korist i profit, je li meni dobro i ugodno i jesam li 
ja namirio svoje potrebe?
– Koliko pridonosim zajednici i imam li oka i srca za druge, osobito one koji nemaju ili 
su trenutno u nekoj potrebi?

 BLUDNOST: Gal 5, 19-21.
– Jesam li slobodan da mogu sebi zapovijedati, sebe držati pod kontrolom i zauzdati 
svoje strasti?
– Popuštam li bližim grešnim prigodama, za koje znam da me vode u grijeh, a opet 
slušam, gledam ili idem na takva mjesta?
– Koliko griješim mislima, nepotrebnim maštanjima, a koliko ružnim riječima, te djelima 
sam sa sobom
ili s drugima s kojima mi to nije dopušteno činiti?
– Koliko činim raznorazne žrtve odricanja i koliko se molim za čistoću svoga srca i tijela?



 ZAVIST: Post, 4, 3-8.
– Jesam li kome zavidan na onome što ima, bilo to u duhovnom ili 
materijalnom smislu?
– Znam li se veseliti kad netko uspije bolje od mene, kad ima više od mene 
ili kad mu jednostavno bolje ide?
– Koliko se borim protiv zavisti lijepim riječima i pohvalama?
– Prakticiram li svakodnevno zahvaljivanje Bogu u ispitu savjesti?

 NEUMJERENOST: Fil 3, 17-20.
– Koliko sam neumjeren u jelu i piću, a koliko u drugim stvarima koje 
također mogu biti opasne,
ako prevršuju mjeru i štete mojoj duhovnosti, obvezama i dužnostima?
– Jesam li o čemu ovisan, da se toga ne mogu riješiti ili na tom području 
popraviti?
– Kakav sam kod stola ili kad nešto konzumiram, jesam li smiren i strpljiv?
– Koliko se zapravo znam svladati i jesam li se i na tom području (u 
korizmi) nečega odrekao?

 SRDITOST: Mt 5, 22.
– Jesam li impulzivna, agresivna osoba, osoba puna ljutnje i srdžbe, koja 
kao da reži na sve oko sebe?
– Unosim li, dakle, mir ili nemir među ljude i zajednicu u kojoj živim?
– Kako se slažem s onima s kojima radim i s kojim se često susrećem?
– Je li za mene netko „otpisan“ do kraja života, da ne želim znati za njega, 
ništa čuti, a ni razgovarati?

 LIJENOST: 2 Sol 3, 10-13.
– Zarađujem li uistinu svoj kruh svojim rukama, ili živim i na tuđi račun i još 
sam nezahvalan?
– Koliko sam uistinu marljiv i vrijedan i prevladavaju li takve karakteristike 
u opisu moje osobnosti?
– Koliko se angažiram na svom poslu, u kući, školi, kako zapravo izvršavam 
svoje obveze i dužnosti
koristim li sve svoje talente, jesu li tijekom moga dana upaljeni svi moji 
motori?
– Kako izgleda moj radni dan, moj dnevni red ili nered?
– Koliko se trudim da budem svet i nastojim li ostvarivati savršenost po 
uzoru na Oca nebeskog, kako me Isus poziva?


