
Тайнствата на Църквата 

Тайнство Изповед 



       При Тайнството Изповед християните разкриват греховете си 

пред свещеника, но Сам Господ Иисус Христос, Който невидимо 
присъства при изповедта, приема разкаянието и чрез свещеника 
дава прошка на греховете.  

            Това Тайнство се нарича още Покаяние-Изповед, защото се 
каем за греховете си, когато пристъпваме към изповедта. 

 

В какво се състои Тайнството Изповед? 



Как се подготвяме за тайнството  

Изповед? 

                    Изпитваме съвестта си  

     Преди изповед всеки остава сам със себе си и 

размисля за своите постъпки, за своите мисли и чувства. 

Преценява дали е изпълнил Божиите заповеди и в какво 

ги е нарушил. 



 

Разкайваме се 

   За да бъде истинска изповедта, трябва да има 

разкаяние (съжаление) за греховете и искрено 

желание повече да не грешим.  

 

 



Обръщаме се с молитва към Бога 

        Докато се подготвяме за изповед, непрестанно се 

обръщаме с молитва към  Господ да ни покаже нашите 

грехове и да ни помага в борбата с греховните ни навици. 

Само с Божията помощ ще постигнем истинско покаяние 

и изповед. 

 

 

 



 

Постим преди изповед 

    Постът преди изповед ни помага да се смиряваме, да се 

въздържаме от проявите на греховните си навици.   
  



 

Децата постят с облекчен пост 

     Децата, по свое желание, могат временно да се откажат 

от някои лакомства. По-важно е те да разберат в какво са 

сгрешили пред родителите, близките и приятелите си и да 

поискат да не повтарят грешките си.  

   



Как да пристъпим към Тайнството  

 Изповед? 

Децата трябва да имат доверие на свещеника 

        Когато децата се изповядват за пръв път, могат 

предварително да поговорят със свещеника, да разберат, че той 

няма право да разгласява изповедта. Те могат да използват 

подходящ въпросник за деца, за да се подготвят, а и 

свещеникът ще им помогне с въпроси по време на изповедта. 



По време на изповед трябва да сме 

искрени 

        При изповедта трябва да разкрием всичките 

си прегрешения, без да скриваме нищо. Господ е 

много милостив и щом искрено се разкайваме, Той 

ще ни прости. 



Сам Господ прощава греховете ни 

        Трябва да съзнаваме, че Господ невидимо присъства 

и слуша нашата изповед, когато стоим пред свещеника.  

    Когато свещеникът изрече думите за опрощаване на 

греховете, Сам Господ очиства душата ни от греховния 

товар и ни възвръща предишната душевна чистота 

 



Покаянието и изповедта  

са спасителни за нас 

    Ако децата от малки пристъпват към покаяние и изповед, 

ще имат невидимата Божия подкрепа за своето духовно 

израстване, ще изградят правилно отношение към Бога и 

ближните, ще осъзнаят смисъла и целта на нашия живот – да 

се помирим с Бога и да бъдем вечно с Него. 

 

 



Въпроси към урока:  

 

1. В какво се състои Тайнството 

Изповед? 
 

2. Как се подготвяме за изповедта? 
 

3. Кой невидимо присъства при 

изповедта ни? 
 

4. Защо изповедта е спасителна за нас? 


