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∾ Ispit savjesti ∾ 

Poštovani prvopričesnici, želim vam radostan i blagoslovljen dan! 

Nastavljamo sa šestom katehezom u našem nizu od osam kateheza koje je upravitelj župe 

zamislio kao komplementarne s našim susretima uživo. Četvrta kateheza o sakramentu 

pomirenja bavit će se ispitom savjesti koji smo prolazili i tijekom nekoliko naših katehetskih 

susreta u crkvi. 

Započnimo molitvom sv. Ignacija: 

Pomozi mi, Gospodine, 

da te bolje upoznam 

i više uzljubim 

da bih te odlučnije slijedio. 

Amen. 

Ispit savjesti je razmišljanje o mom odnosu prema: Bogu, drugima, sebi i stvorenom svijetu 

uz pomoć Duha Svetoga. Osnovno pitanje je Tko sam ja? – kad znam da sam ljubljeno dijete 

Božje, tada mi je jednostavnije provjeriti kakav je moj odnos prema Bogu, prema drugima, 

prema sebi samome i prema stvorenome svijetu.  

Ljubljeno dijete Božje. Kao takav pozvan sam biti svjedokom Isusa Krista, pobjednika nad 

smrću i grijehom. Svjedočiti, svojim riječima, djelima i mislima, da je Bog moj nebeski Otac, 

da se po krštenju Duh Sveti u meni nastanio i da sam ud Isusa Krista. Priprema za slavlje 

sakramenta pomirenja uključuje vrijeme kad ću se zapitati o tome.  

Svjedočim li pred Bogom, pred drugima, pred samim sobom i pred stvorenim svijetom da je 

Bog moj nebeski Otac, da se Duh Sveti po krštenju u meni nastanio i da sam ud Isusa Krista. 

Svjedočim li da je Bog sa mnom sklopio savez, ušao u životni odnos koji sam pozvan živjeti? 

Ovo razmišljanje o mom odnosu, o mom odnosu prema Bogu, prema drugima, prema 

stvorenom svijetu i prema sebi mogu učiniti pomoću niza natuknica koje opisuju moju 

svakodnevicu – moju, ne tuđu. Moguće je da je netko zametnuo papirić pa ovdje donosim 

spomenute natuknice. 

 Dnevna molitva – razgovor s Bogom (ujutro i navečer) 

 Izgovaranje imena Božjeg – psovka (Ima li smisla vrijeđati, govoriti ružno o našem 

nebeskom Ocu?) 

 Obitelj, roditelji, kućanski poslovi 

 Starije osobe 

 Izbjegavanje, vrijeđanje, ruganje, ljutnja, bezobrazno ponašanje, svađanje 

 Pomoći onima kojima je pomoć potrebna 

 Odnos prema okolišu (zagađivanje okoliša) 

 Ogovaranje, vrijeđanje zbog izgleda 

 Vraćanje posuđenih stvari 
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 Krađa, čuvanje tuđeg vlasništva 

 Učenje, rad, lijenost, pohlepa, škrtost, sebičnost  

 Igrice, Internet, mobitel 

 Varanje, laganje, krivo optuživanje 

 Zavist, nelagoda zbog uspjeha drugih 

Ispit savjesti pomaže mi da uvidim u kojim je dijelovima mojega života, mojih odnosa, savez 

s Bogom ranjen, narušen, u kojim sam dijelovima života ja sam ranio savez s Bogom. Jedan 

od plodova dobrog ispita savjesti može biti i kajanje o kojemu smo već govorili. Kajanje kao 

stav da mi je stvarno žao jer sam ranio, narušio odnos: s Bogom, s njegovom Crkvom, s 

bližnjima, sa stvorenim svijetom i sa samim sobom. 


