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Prvo čitanje: 
Iz 43,16-21 
Evo činim nešto novo: napojit ću svoj narod. 
Čitanje Knjige proroka Izaije 
Ovo govori Gospodin, 
koji put po moru načini 
i stazu po vodama silnim; 
koji izvede bojna kola i konje, 
vojsku i junake, 
i oni padoše da više ne ustanu, 
zgasnuše, kao stijenj se utrnuše: 
»Ne spominjite se onog što se zbilo, 
nit mislite na ono što je prošlo. 
Evo, činim nešto novo; 
već nastaje: zar ne opažate? 
Da, put ću napraviti u pustinji, 
a staze u pustoši. 
Slavit će me divlje zvijeri, čaglji i nojevi, 
jer vodu ću stvorit u pustinji, 
rijeke u stepi, 
da napojim svoj narod, izabranika svoga. 
I narod koji sam sebi sazdao 
moju će kazivati hvalu!« 
Riječ Gospodnja. 
 
Otpjevni psalam: 
Ps 126,1-6 
Pripjev: 
Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni. 
  



Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, 
bilo nam je ko da snivamo. 
Usta nam bjehu puna smijeha, 
a jezik klicanja. 
 
Među poganima tad se govorilo: 
»Silna im djela Gospodin učini!« 
Silna nam djela učini Gospodin: 
opet smo radosni! 
 
Vrati, Gospodine, sužnjeve naše 
ko potoke negepske! 
Oni koji siju u suzama 
žanju u pjesmi. 
 
Išli su, išli pješice 
noseći sjeme sjetveno; 
vraćat će se s pjesmom 
noseći snoplje svoje. 
 
Drugo čitanje: 
Fil 3,8-14 
Radi Krista sve izgubih, suobličen smrti njegovoj. 
  
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima 
Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina 
mojega, radi kojega sve izgubih 
i otpadom smatram: da Krista steknem 
i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u 
Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i 
zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od 
mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio 
jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je 
za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, 
k nagradi višnjeg poziva Božjeg 
u Kristu Isusu. 
Riječ Gospodnja. 
 
Evanđelje: 
Iv 8,1-11  
Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: 
Isus se uputi na Maslinsku goru. 
U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismo-
znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je 
u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je Mojsije 
naredio takve kamenovati. 
Što ti na to kažeš?« To govorahu samo 
da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. 



Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: 
»Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po 
zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sâm – i 
žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi 
i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko 
ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. 
Idi i odsada više nemoj griješiti.« 
Riječ Gospodnja. 
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Ev. odlomak o ženi uhvaćenoj u preljubu ne nalazi se u svim starim rukopisima Sv. pisma 
(Kodeksima). Zašto ga negdje ima, a negdje nema odgovaraju bibličari i danas. 
U ovom trenutku nije u središtu pažnje žena nego želja farizeja da se usprotive Isusu i njegovom 
propovijedanju milosrđa.  
Žena uhvaćena u preljubu po Mojsijevom zakonu treba biti kamenovana. Kako će se Isus postaviti 
prema tom zakonu, a da ostane dosljedan svom milosrđu? 
Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju! 
Svijest o grijehu prvo je pogodila starije, a onda i sve nazočne. 
Ženo, nitko te ne osudi? Nitko, Gospodine! Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj 
griješiti. 
Pred Bogom smo svi grešnici i nemamo se čime hvaliti.  
Božje milosrđe je iznad našega grijeha, jer je Kristova žrtva podnesena za sve ljude i za sve grijehe. 
Na nama je da priznamo svoj grijeh, da se pokajemo i dobijemo Božje milosrđe. 
 
Korizma je upravo vrijeme priznanja grešnosti I grijeha, vrijeme ispovijedanja. 
Što i kako mi to činimo? 
 
Crkvena zapovijed kaže: Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti! 
Naš postupak treba biti u skladu s tim: ne jedanput godišnje, nego najmanje jedanput, ne svake 
treće, pete ili desete godine, nego barem tri puta godišnje (u prosjeku) ili češće. 
Ispovijed za Uskrs, Božić i još neki blagdan, obično uz neki Marijanski blagdan i hodočašće.  
Nije ispunjenje zakona ispovijed od sv. Ante do sv. Ante, od sv. Ane do sv. Ane. 
 
Na ispovijedi dolazimo ispovijedati grijehe.  
Neki dođu na ispovijed da kažu da ništa nisu sagriješili. Ispovijed nije da se hvalimo, nego da se 
kajemo.  
Na ispovijedi ispovijedamo sve grijehe, nužno je reći sve velike, a potrebno je reći i male 
grijehe. 
Neki su sagriješili samo psovkom. Od 10 zapovijedi Božjih, od Božića do Uskrsa, ili od Uskrsa do 
Uskrsa nije moguće da nema nikakvih grijeha.  
Malo tko ispovijeda grijehe protiv šeste zapovijedi. Ako svećenik sumnja da bi radi toga mogla 
biti manjkava ispovijed, mora postaviti pitanje o tome,  a upit o tome se smatra znatiželjnim 
ulaženjem u intimu i privatni život. 
Neki kažu: ogovarala sam, ali to nikome nije naškodilo. (za pokoru rasuti i pokupiti perje rasuto 
s tornja crkve).  
Ogovaranje je govoriti o tuđim grijesima i o tuđem zlu, a izmišljati tuđe grijehe i zlo je kleveta. 
Neki dođu na ispovijed bez spremnosti na pomirenje. Nikada mu neću oprostiti! 
Psihološke, emotivne i  afektivne zapreke za momentalno pomirenje su razumljive, ali uvijek mora 
ostati otvorena mogućnost i želja za pomirenje. 



Griješiti možemo mišlju, riječju, djelom i propustom. Ispovijedamo se redovito za ono što smo 
učinili, a što smo govorili, što smo mislili ili što smo propustiti učiniti dobro:  to za nas nije grijeh. 
Ispovijedamo se Bogu, pred svećenikom koji je od Crkve postavljen da izvrši tu zadaću i navijesti 
milosrđe i oproštenje u ime Božje. 
 
Na nama je da prije  ispovijedi dobro ispitamo savjest prema svih 10 Božjih zapovijedi i  prema 
dvije zapovijedi ljubavi. 
Za svoje grijehe se moramo iskreno pokajati. 
Cjelovito se ispovijedati i reći ne samo grijeh nego i posljednju vrstu i okolnosti grijeha, nakanu, 
svijest i slobodnu odluku za grijeh. 
Izvršiti pokoru i sve postupke za ispravljanje štete i pomirenja. 
Idi i nemoj više griješiti! 
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