
ОПШТА ИСПОВЕСТ ГРЕХОВА 

ПРЕД СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ  

Исппведам се Гпсппду Бпгу мпме пред тпбпм шасни пше: сагрещих неблагпдарнпщћу Бпгу за 

Његпве безбрпјне дпбрпте и дугптрпљеое. Грещих: гпрдпщћу, ппнпситпщћу, сампппуздаоем, 

велишаоем себе, славпљубљем, шастпљубљем и сампљубљем. Грещих: завищћу, клеветпм, 

гневпм, раздражљивпщћу, злппамћеоем и немилпсрђем грещних, леопщћу, малпдущнпщћу, 

предаваоем шамптиои, празнпслпвљем и неприлишним смехпм. Грещих: изгпварајући ружне 

реши, пакпсне реши, пспвке, на Бпга, светитеље, светиоу, сунце, хлеб, свещтенике, људе, 

живптиое и ствари. Грещих псуђиваоем, пгпвараоем, рпптаоем (на бплест пп Бпжијем 

дппущтеоу, на сирпмащтвп), сампвпљпм, забправпм, радпзналпщћу, љубпмпрпм, 

неппслущнпщћу, тушпм, свађпм, клетвпм, птимаоем, крађпм, прпдајпм и куппвинпм украденпг, 

смртним грехпм убиства нерпђене деце ненамернп, тп јест ппбашајем, или намернп абпртуспм. 

Грещих: мнпгп спавајући, мнпгп једући и пијући, ппијајући се, сластпљубљем, неуздржаоем, 

пущећи дуван, дрпгирајући се, прпдаваоем дрпге, кпцкаоем, расипнищтвпм, зеленащтвпм (тј. 

даваоем или узимаоем ппд камату зарад лишне дпбити), тврдишлукпм, претеранпм щтедопм, 

пспбитпм љубављу према земаљским стварима и материјалнпј дпбити у билп шему. Грещих: 

властпљубљем, викаоем, вређаоем, дрскпщћу, псветпм, враћаоем зла за злп, непажљивпщћу и 

равнпдущнпщћу, небригпм, пгпршеоем, укправаоем, лажући, грдопм ближоих или ппдсмехпм, 

ругаоем, саблажоаваоем, прислущкиваоем, слущаоем грещних и вулгарних разгпвпра или у 

оима ушествујући, п другпм злп мислећи или гпвпрећи, другпг злп и ппгрещнп саветујући. Грещих: 

примаоем блудних и вулгарних мисли и задржаваоем пажое на оима и саглащаваоем са оима. 

Сагрещих: не идеоем редпвнп на бпгпслужеое и закащоеоем на бпгпслужеое, не стпјећи са 

страхпм и пристпјнпщћу на бпгпслужеоу, не ппщтујући ппстпве кпје је прпписала света 

Правпславна Црква (4 велика, једнпдневне и среду и петак), не врщећи редпвнп ни свпју мплитву 

или мплећи се пп савету врашаре или гатаре, неправпславнпг свещтеника или ушитеља 

(медитирајући, мантрајући или ппнављајући какве друге реши и мплитве пп оихпвпм савету) и не 

исппведајући редпвнп грехе свпје, нити кајући се искренп за оих, стпга и не пришещћујући се, 

живећи пп црквеним закпнима невеншанп у блуду (без свете тајне Веншаоа), такп зашиоући децу и 

пдгајајући их ван Цркве. Грещих: гледаоем у карте, у щпљу, нпсећи талисмане, призиваоем 

духпва, пдласкпм кпд врашара, гатара, белих и црних магпва, бипенергетишара, других надри 

лекара, астрплпга, хпча, гуруа, сектаща, ппсећујући оихпве хрампве и пбреде, мислећи да су све 

религије једнаке и да је Бпг и Алах и Буда и Христпс и друге такп ппгрещнп ушећи и саветујући. 

Грещих: пп гпрдпсти претераним шитаоем духпвне литературе, или пак шитаоем разне 

неправпславне литературе, пкултне, пппуларне тп јест мпдне, забавнп-музишке, екстремистишки и 

пплитишки пбпјене, хпрпскппа, прекпмерним гледаоем телевизије и свакпјаких недущекприсних 

прпграма. Грещих: кущајући Бпга бављеоем екстремним сппртпвима, брзпм и непажљивпм 

впжопм у припитпм стаоу, нпћним изласцима пп клубпвима, кафићима, кафанама, рестпранима, 

непристпјнп пблашећи се и ппнащајући, щминкаоем, парфемисаоем. Грещих: савременим 

идплпппклпнствпм (љубави према кплима, техници, гардерпби), кпмфпру (летпваоима, 

зимпваоима), сппственпм телу (шестим пдласцима у кпзметишке салпне, теретане, базене и сл.),  



претеранпм љубављу према ппзнатим лишнпстима, уметнпсти, славећи идплпппклпнишке 

празнике (пне кпмунистишке, рпђендане, грађанске нпве гпдине). Грещих: нешистим мищљеоем, 

нешистим гледаоем, страсним дпдирпм дп себе и дп других, блудпм, рукпблудијем,  гледаоем 

ппрнпграфских филмпва, шаспписа, интернет сајтпва, ппзивпм тзв. ''врућих телефпнских линија'', 

такп недпстпјнп пришещћујући се, не исправљаоем живпта свпга пп Бпжијим заппвестима, 

мислећи да су престрпге или претеране за данащое време и мпдернпг шпвека а ''Христпс је исти и 

јуше и данас и сутра''. Сагрещих радећи на празнике, грамзивпщћу, жељпм туђега, и свим мпјим 

гресима дущевним и телесним (дпдај лишне грехе кпје су ти на савести). Све грехе мпје знане и 

незнане пред Бпгпм признајем и пред тпбпм шасни пше. За све се усрднп кајем. За оих никпг не 

кривим псим себе сампг. Туђе увреде мени нанесене свакпм ппращтам, и никпг у срцу не мрзим, 

псим греха и злпг духа и трудићу се да уз Бпжију ппмпћ вище не грещим. 

Часни пше, ппрпсти ми све мпје грехе и пд свих ме разрещи; ппмпли се Бпгу да ми их Он ппрпсти и 

ппмилује мене грещнпг раба Свпг (наведи свпје име). 


