
Через Хрещення і Миропомазання
ми стаємо усиновленими Божими
дітьми. Через Таїнство Хрещення ми
звільнюємося від первородного гріха
і можемо причащатися Тіла і Крові
Господа Ісуса Христа. Однак, через
людську слабкість ми знову і знову
попадаємо у гріхи. Ми вільно виби-
раємо зло замість добра. По своїй суті
гріх – це втеча від Бога. Старий і Но-
вий Завіти говорять про дійсність гріха,
але одночасно і показують Боже
милосердя, яке дозволяє грішникові
розкаятися і повернутися до Бога. Це
ми бачимо у притчах Господа Ісуса
Христа про загублену вівцю та про
блудного сина (пор. Лк. 15, 1-32).

Однак, ми не осягнемо Божого
милосердя, якщо ми не зробимо крок
на зустріч Богові. Ми повинні самі
захотіти і вирішити відвернутися від
гріха та повернутися до Бога. В грець-
кій мові таке навернення називається
«метаноя», тобто переміна, остаточна
зміна нас самих і способу нашого
життя.

Якщо християни своїм гріхом
порушили обітниці Святого Хреще-
ння, Ісус Христос встановив Тайну
Покаяння для уздоровлення людської
душі. Прощення гріхів у Святій Тайні
Покаяння – це найбільший дарунок,
після Тайни Євхаристії, для нас,
людей. Кожен із нас обтяжений
якимось більшим чи меншим гріхом,
бодай раз у житті відчував солодку
і спасенну полегшу на душі після
доброї та щирої Сповіді. Бо Свята
Сповідь – це найкращий Божий лік
на найбільшу хворобу душі – гріх.
Душа, яка обтяжена гріхом, почуттям

вини перед Богом і людьми подібна
до паралітика, який неспроможний
рухатися без сторонньої допомоги.
Почуття гріховності є, як той тягар,
котрий пригноблює душу і веде до
заспокоєнні совісті в алкоголі чи
наркотиках, а інших кидає в ще тяжчі

гріхи, мовляв: нема мені спасіння, нема
мені прощення, одним гріхом більше,
одним менше, все одно я пропаща
людина… Відомі випадки, коли
грішник не може перенести тягаря
гріха на душі, що після багатьох років
сам зголошується до судових органів
про покарання… А багато в розпуці
накладають на себе руки…

І, навпаки, буває так, що через
щиру, добру, святу Сповідь не одна
людина піднімається з гріховного
бруду, з провалля найбільших злочинів,
оживає, відновлюється і навіть стає
святою. Таких випадків навернень

Свята Церква знає тисячі.
І тому Бог, як Сотворитель, як

найкращий Знавець людської душі дав
можливість кожній людині скинути з
себе тягар гріхів, облегшити тягар
совісті, встановивши Святу Тайну
Покаяння.

Свята Тайна Покаяння – це
своєрідний суд, на якому грішник –
каяник, оскаржує сам себе, сам визнає
свої гріхи перед священиком –
представником Христа. Рівно ж
каяник жаліє, що він образив Господа
своїми гріхами і робить постанову
покаятися, тобто більше не грішити.
Священик в свою чергу має велику
і страшну Божу владу: в імені Христа
гріхи прощати, рівно ж має право гріхи
задержати, тобто не простити тим
каяникам, які не мають жалю за гріхи,
не мають рішення направити своє
життя і залишити гріх (наприклад,
життя в подружжю без церковного
шлюбу, злодійство, а також тим,
хто займається замовляннями та
ворожбитством).

Коли Христос ходив по землі, Він
не лише заохочував людей до
покаяння, але радо приймав грішників
і примирював їх із Богом Отцем. Він
сказав до паралітика: «Бадьорися сину,
твої гріхи відпускаються» (Мт. 9,1-8),
а про Марію Магдалину: «…прощаю-
ться їй гріхи численні, бо багато
полюбила» (Лк. 7,47). Це тільки два
приклади із багатьох, де Христос
проявляв надзвичайне милосердя до
грішників. Бо метою приходу Христа
було спасіння людського роду.
«Я прийшов, не щоб праведників
кликати до покаяння, а грішних»
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(Мт.9,13; Мк. 2,17; Лк. 5,32). Бо в небі
буде більша радість через навернення
одного грішника, ніж від приходу
туди 99-ти праведників (Мт. 18,12).

Після Свого Воскресіння Христос
дав апостолам владу прощати гріхи,
встановивши Святу Тайну Покая-
ння. «Прийміть Духа Святого! Кому
відпустите гріхи – відпустяться їм,
кому ж затримаєте – затримаю-
ться» (Ів. 20,22-23). «Кожен священик
продовжує апостольське служіння

в Таїнстві Покаянні, розрішаючи
вірних від гріхів і примирюючи із
Церквою. Через молитву розрішення
(розв’язання від гріховної неволі), яку
промовляє священик, кожний каяник
отримує Христове прощення»
(Катехизм УГКЦ, 450).

Через Таїнство Покаяння, вірні, які
попали в гріх після Хрещення,
можуть примиритися з Богом
і обновитися і Його ласці. Для
обновлення людини «Церква подає

воду і сльози, – каже Святий
Амброзій, – воду Хрещення і сльози
покаяння…».

Хоч Церква сама свята і непо-
рочна, бо Христос любить свою
Церкву і віддав Себе за Неї (пор. Еф.
5,25-26) та, нажаль, її члени не є
святими. Вони впадають у гріхи,
тому Церква завжди потребує
очищення і завжди потребує
покаяння і обнови.

ож і Я тобі заявляю, що ти –
Петро (скеля), і що Я на цій
скелі збудую Мою Церкву
й що пекельні ворота її не

подолають. Я дам тобі ключі Небес-
ного Царства, і що ти на землі зв'яжеш,
те буде зв'язане на небі; і те, що ти на
землі розв'яжеш, те буде розв'язане
й на небі (Мт. 16,18-19).

до них мовив: «Так написано,
що треба було, щоб Христос
страждав і третього дня воскрес
із мертвих, і щоб у Його ім'я

проповідувалось покаяння на відпу-
щення гріхів усім народам, почавши
від Єрусалиму (Лк. 24,36-47).

одного чоловіка було два
сини. Молодший з них
сказав батькові: Тату, дай
мені ту частину маєтку, що

мені припадає. І батько розділив між
ними свій маєток. Кілька днів потім
молодший, зібравши все, подавсь
у край далекий і там розтратив свій
маєток, живши розпусно. І от як він
усе прогайнував, настав великий

голод у тім краю, і він
почав бідувати. Пішов
він і найнявся до одного
з мешканців того краю, і
той послав його на своє
поле пасти свині. І він
бажав би був наповнити
живіт світ стручками, що
їх їли свині, та й тих ніхто
не давав йому. Опам'я-
тавшись, він сказав до

себе: Скільки то наймитів у мого
батька мають подостатком хліба, а я
тут з голоду конаю. Встану та й піду
до батька мого і скажу йому: Отче,
я прогрішився проти неба й проти
тебе! Я недостойний більше зватися
твоїм сином. Прийми мене як одного
з твоїх наймитів. І встав він і пішов
до батька свого. І як він був іще далеко,
побачив його батько його й, змило-
сердившись, побіг, на шию йому
кинувся і поцілував його. Тут син
сказав до нього: Отче, я прогрішився
проти неба й проти тебе. Я недос-
тойний більше зватись твоїм сином.
А батько кликнув до слуг своїх:
Притьмом принесіть найкращу одіж,
одягніть його, дайте йому на руку
перстень і сандалі на ноги. Та приве-
діть годоване теля і заріжте, і їжмо,
веселімся, бо цей мій син був мерт-
вий, і ожив, пропав був, і знайшовся.
І вони заходились веселитися

(Лк. 15,11-24)

як звечоріло, того самого
дня, першого в тижні, –

а двері ж були замкнені там, де
перебували учні: страха-лись бо
юдеїв, – увіходить Ісус, став
посередині та й каже їм: «Мир вам!»
Це промовивши, показав їм руки
й бік. І врадувались учні, побачивши
Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир
вам! Як мене послав Отець, так я по-
силаю вас». Це промовивши, дихнув
на них і каже їм: «Прийміть Духа Свя-
того! Кому відпустите гріхи – відпус-
тяться їм, кому ж затримаєте -
затримаються» (Йо. 20,19-23).

етро ж до них: «Покайтесь»,
каже, «і нехай кожний з вас
охреститься в ім'я Ісуса
Христа на відпущення гріхів

ваших, і ви приймете дар Святого
Духа». (Ді. 2,38).

се ж від Бога, який при-
мирив нас із собою через
Христа і дав нам службу
примирення. (2 Кор. 5,18).

Дивись також:
Мр. 2,1-10; Лк. 7,36-50.
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Бог створив людину для вічного щастя в небі. Людина сама втратила це право через гріх гордості.
Адам, а потім і його нащадки, обтяжені первородним гріхом і власними особистими гріхами
– бунтом, топтанням Заповідей Божих. Відчуваючи свою гріховність перед Богом, і, щоб собі
здобути Його прихильність, люди приносили Богові різного роду жертви. Однією із таких
жертв була жертва перепрошення, надолуження за вчинені гріхи, але людина не була
переконана, що Бог прийняв її жертву і простив її провину. Однак, вона вірила і надіялася на
Боже милосердя і робила діла покути.

У Старому Завіті
грішники поділялися на певні
категорії:

1. Якщо ненароком згрі-
шив священик, то провина
падала на увесь народ, тоді
він скликав громаду та
приносив жертву

(Лев. 4,1-12).
2. Якщо згрішила вся громада

Ізраїлю, то мала принести подібну
жертву як священик

(Лев. 4,13-21).
3. Якщо ненароком згрішив

князь, то мав принести в жертву
козла, самця без вади, і священик
зробить покуту за його гріхи

(Лев. 4,22-26).
4. Коли ж хтось згрішить із

простого люду, то має принести
в жертву козу без вади

(Лев. 4,27-31).
Також згадується в Старому Завіті

і Сповідь:
1. «І як стане винним у чим-

небудь такім, мусить признатися,
чим згрішив»

(Лев. 5,5).
2. Після жертви примирення

«приведе Арон козла живого, і покла-
вши йому обидві руки на голову, визнає
над ним усі беззаконня синів Ізраїля
і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні,
і покладе їх козлові на голову та й ви-
пустить його за допомогою приго-
тованого на те чоловіка в пустиню.
І понесе козел на собі всі їхні без-
законня в землю безлюдну; і випус-
тить він козла в пустиню»

 (Лев. 16, 20-22).
3. «Скажи синам Ізраїля: коли

який-небудь чоловік або жінка
вчинить якийсь гріх на шкоду
ближньому, спроневірившися Гос-

Ãð³õ
òà éîãî ïðîùåííÿ
â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà

подеві, і відчуватиме провину, то
нехай визнає свій гріх, що ним
згрішив, і відшкодує повнотою та ще
й наддасть п'ятину тому, кого
пошкодив»

(Чис. 5,6-7).

Покаяльні псалми Давида та інші
книги Старого Завіту дають нам
змогу подивитися на покути тих
часів, які часто приносили, чи то
поодинокі люди, чи народ Божий
в цілому. Відомий плач Єремії, в якому
цей пророк оплакує гріхи єврейського
народу і робить привселюдну сповідь
його вчинків (народу). Тому євреї не
здивувалися, коли Святий Іван
Хреститель закликав у юдейській
пустині: «Покайтесь, бо наблизилося
Небесне Царство» (Мт. 3,2). «Тоді

виходили до нього Єруса-
лим і вся Юдея, і вся око-
лиця йорданська і прий-
мали хрищення від нього
в річці Йордані, сповідаю-
чись у своїх гріхах»

(Мт. 3,5-6).
Всі ці старозавітні обря-

ди примирення з Богом не
були Тайнами. Вони були зовнішніми
проявами, які мали за мету показати
внутрішнє розкаяння. Христос же
цим деяким зовнішнім обрядам надав
внутрішню ласку і підніс їх до гідності
Святих Тайн.

У Новому Завіті
Перед Своєю смертю на хресті

Ісус Христос дав Своїй Церкві Святу
Тайну Хрещення і Євхаристії, а на
хресті помер за спасіння всіх людей,
щоб надати можливість спастися
і тим, які після Хрещення попадуть
у гріх. Христос залишає апостолам
Свою Божу владу – право прощати
людям їхні гріхи і поєднювати їх із
Богом. Для цього Ісус Христос
встановив Святу Тайну Покаяння
(див. Ів. 20,21-23).

Щоб апостоли та їхні наслідники
могли прощати людям їхні гріхи, то
люди перед цим мусіли ті гріхи
визнавати. В перших століттях таке
визнання гріхів часто відбувалося
перед церковною громадою і така
практика відлякувала або схиляла
відкладати навернення і Хрещення
на пізніше. Однак, з часом прийшов
той звичай, що хрестили навіть дітей,
а для старших християн прийшла
(в ХІІІ столітті) церковна заповідь:
сповідатися бодай один раз у році
у часі Великого Посту перед праз-
ником Воскресіння.
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Найбільших змін у продовж

століть зазнала Свята Тайна
Покаяння. В перших століттях
особиста Сповідь у сьогоднішньому
вигляді була рідкісною. Тоді христи-
яни жили побожно, а Сповідь
практикувалася для явних грішників
і то тільки після довгої покути. Тоді
Сповідь ставала знаком поєднання
грішника з Богом і Церквою, тобто
допущення каяника до спілкування
з іншими у Святій Літургії і Святому
Причасті.

При визнанні гріхів каяник зазнає
свого роду упокорення. Однак, він
упокорюється перед Богом, а не
перед людиною – священиком.
Визнання гріхів відбувається при-
ватно, у найбільшій таємниці –
секреті, якого священик-сповідник не
сміє зрадити нікому і під ніяким
приводом. Історія знає десятки
прикладів того, що священики прий-
мали радше смерть, ніж зраду Сповіді.

Немає також гріха, що не міг би
бути прощеним у Святій Сповіді, бо

Боже милосердя немає меж. Це ми
бачимо зі слів Святого Письма:
«Коли б гріхи ваші були, як багряниця,
вони стануть білими, як сніг; коли б,
мов кармазин, були червоні, стануть,
як вовна» (Іс. 1,18). Коли Петро
питав Ісуса скільки разів ми
зобов’язані прощати братові його
провини супроти нас: чи сім разів на
день (єврейська міра), Христос
відповів: не сім разів, але сімдесять
разів по сім, тобто нескінченну
кількість разів (пор. Мт. 18,22).

Про цю велику і страшну владу
священиків – прощати гріхи в імені
Божому, Святий Єфрем Сирійський
у ІV столітті писав: «Без Божого
установлення священиків люди не
могли б осягнути прощення гріхів».

«Коли я подумаю про цю
страшну владу, що її ми, священики,
посідаємо, – писав американський
кардинал Гіббонс (1834-1921), –
я тремчу за себе і за своїх співбратів-
священиків, бо страшною є наша
відповідальність, в якій ми не маємо

чим хвалитися. Христос – це скарб,
а ми лише в’ючні коні, що той скарб
несемо; ми носимо той скарб у на-
ших глиняних посудинах. Христос –
Пастир, а ми лише ріг-сопілка, якою
Він закликає Свої вівці. Наші слова
в сповідальниці – це лише тихий
відгомін голосу Святого Духа, що
освятив апостолів в сіонській
горниці…».

Êàòåõèçì ÓÃÊÖ
ïðî Ñâÿòó Òàéíó

Ïîêàÿííÿ

451. Покликання християнина
бути причасником Христового
життя та співучасником Христового
посланництва потребує безнастан-
них зусиль у духовній боротьбі з при-
страстям та гріхами: «Нам бо треба
боротися не проти тіла й крові, а про-
ти начал, проти властей, проти пра-
вителів цього світу темряви, проти
духів злоби в піднебесних просторах»
(Еф. 6,12). Духовна боротьба христия-
нина починається прилюдним
відреченням від диявола і з'єднанням
із Христом у Святому Таїнстві
Хрещення, а утвердження христия-
нина в його духовному зростанні
здійснюється через участь у Таїнствах
Покаяння та Євхаристії.

453. Покаяння людини містить у со-
бі пізнання й визнання своїх провин
і відмову від гріха «Хто пізнає свої гріхи
й оскаржує себе в них, той уже
поєднався з Богом. Бог засуджує твої
гріхи: якщо ти те саме робиш, то поєд-

нуєшся з Богом. Коли зненавидиш
зло, яке зробив, тоді починаються
твої добрі діла, бо ти засуджуєш свої
злі діла. Тоді ти чиниш правду й ідеш
до світла».

455. Часта Сповідь дозволяє люди-
ні пізнати не тільки свої упадки
й провини, а й свої немочі та схиль-
ності до гріха. Благодаттю Таїнства
Покаяння християнин долає гріхи та
схильності до них, піднімається
з упадку й утверджується в чеснотах.
Плодами покаяння є добрі діла,
милостиня, чистота серця і жертовна
любов. Даром Таїнства Покаяння
є прощення від Бога й примирення
з Ним: «Дякуйте Отцеві, який зробив
нас гідними мати участь у долі святих
у світлі. Він вирвав нас із влади тьми

й переніс у царство свого улюбле-
ного Сина, в якому ми маємо відкуп-
лення, прощення гріхів» (Кол. 1,12-14).

456. Сповідь відбувається перед
священиком, який є свідком каяття
грішника і посередником Божого
прощення: «Знай, чадо, що сам
Христос, наш Спаситель, який знає
всі сокровенні тайни людських
сердець, є невидимо присутній,
приймаючи твою сповідь. Тому не
скривай від мене, чи зі стиду, чи
з боязні, нічого з твоїх прогрішень.
Пильнуй, аби, прийшовши до
цілителя, ти не пішов незціленим».
Священик водночас допомагає
каяникові пізнати його духовний
стан, утверджує його віру в Боже
прощення, дає духовні поради,
визначає відповідний духовний лік
(покуту) і розрішає. Щодо почутого у
сповіді священик зобов'язаний
дотримуватися повної таємниці
навіть після смерті каяника.
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Багатьом із нас доводилось стояти

не раз у черзі до Сповіді. Часто ми
бачимо, як хтось намагається
зустрітись із священиком віч-на-віч,
щоб сказати, признатись у своїх
гріхах, порадитись із ним. Хтось
сповідається швидко, а декому
потрібно більше часу…

В нас можуть виникати різно-
манітні думки: для чого це все, кому
потрібна ця процедура і ця «прини-
злива» відвертість… Тому, саме на
Сповіді ми маємо говорити про свої
особисті гріхи, а не про гріхи інших.
Що ж відбувається там, у сповідаль-
ниці: чи просто психологічна
розрядка, практична настанова, чи
щось інше…

А відбувається там велике
Таїнство – навертається грішник,
прощаються гріхи, небо радіє…
тяжко  словами описати, але той, хто
щиро висповідається, відчуває це
у своєму серці, хоча слів, щоб
описати не знайде.

Для багатьох це стає проблемою,
і вони повторюють слова против-
ників Христа: «Хто може прощати
гріхи, крім самого Бога?» (Мр. 2. 7).
Звичайно, гріх – це образа Бога, і Кого
образили, Той і може простити. Так
є у людей, так є і у Бога, бо саме до
Нього ми звертаємось: «Прости нам
провини наші». Та, на відміну від
людей, Господь дав можливість своїм
служителям – Апостолам, (а через
них і їхнім наступникам єпископам
та священикам), від Свого імені,
відпустити, простити гріхи. Іншими
словами, той, хто кається, визнає
гріхи перед людиною, адже вона
вибрана і покликана Богом – і від
імені Бога, прощає образу, яку завдали
Богові.

Чи таке можливе?
Подивімося до Святого Письма.
Після вищезгаданих слів против-

ників Христа (Мр. 2. 7) про те, хто
може прощати гріхи, Ісус відповідає
чітко і ясно: «…щоб ви знали, що Син
Чоловічий має владу на землі гріхи

відпускати» (Мр. 2. 10). Отже, чітко
бачимо, що ця влада явно є у когось
на землі. У даному випадку в Ісуса
Христа. Чи до Нього хтось міг нею
похвалитись? Звичайно, що ні.

Що ж Він зробив?
Чи, похизувавшись нею перед

людьми, забрав її назад на небо, під
час Свого Вознесіння. Тоді навіщо Він
її взагалі приносив на землю? Все, що
Ісус приніс нам на землю, Він і зали-
шив тут, у Своїй Церкві. В тому числі
і владу відпускати гріхи. Де про це
сказано? Звичайно ж, у Святому
Писанні…

Ніхто не може дати іншому того,
чого він сам не має – це всім відома
істина. Тому, до Ісуса ніхто і не міг дати
іншим цю владу. Як ми уже казали
Ісус її мав, тому й залишив її
Апостолам, бо тільки гріхи, і ніщо
інше, так духовно зв’язує людину, що
не дає їй увійти до Царства Божого.
Після свого Воскресіння, з’явившись
Апостолам, Ісус: «дихнув на них і ка-
же їм: «Прийміть Духа Святого!
Кому відпустите гріхи – відпус-
тяться їм, кому ж затримаєте –
затримаються» (Ів. 20. 22-23).

Дуже важливо звернути увагу на
контекст вищесказаних слів Христа.
Ісус дав цю владу прощати гріхи
одразу після того, як «дихнув на них
і каже їм: «Прийміть Духа Святого».

Тобто, ще до зіслання Святого Духа
(П’ятидесятниці), Господь дав
Апостолам (та їх наступникам, які
після них, від Христа через них
отримають цю владу) окремий,
особливий дар Духа Святого, якого
не мають інші віруючі. Так Апостоли
отримали владу прощати або
затримувати гріхи, та здійснювати всі
інші Таїнства та священнодійства.

У Старому Завіті читаємо про
праведного Йосипа, якому фараон
дав владу над цілим Єгиптом. Але
при цьому фараон залишився
фараоном, і його влада залишилась
його владою, яку навіть сам Йосип
не міг ані забрати, ані перевищити,
а сам діяв владою фараона та від його
імені. Так і у Сповіді, священик не
віднімає у Бога можливість прощати
гріхи (ми просимо прощення у Бога,
а не священика). Священик, не
узурпатор, а діє владою Божою, яка
дана йому для служіння людям, та від
Його імені. При цьому Бог залишає-
ться Богом, а його служитель – свяще-
ник, залишається його служителем–
священиком, і не претендує на те, що
належить самому Богу, а лише
виконує Його волю.

Церква завжди розуміла, що
священство відпускає гріхи не саме
по собі, а Духом Святим, даним їм
особливим чином.

Можемо відмітити і таку річ, що
дар цей, не є даний ангелам, які не
згрішили і живуть із Богом. Хоча, для
багатьох це бачиться більш законо-
мірним. Але даний він є простим,
смертним і грішним людям, і, напев-
но, саме тому, що хто сам є понево-
лений гріхом, страждає і бореться із
ним, той може зрозуміти і того, хто
приходить на Сповідь із гріхами і про-
сить прощення у Всевишнього. Тому
Сповідь – це не судилище, але
скоріше лікарня, де лікуються рани
душі. І як у земному вимірі, настільки
щиро і правдиво пацієнт розповість
про свій стан лікарю, настільки і успі-
шним буде лікування. Так і у Сповіді,
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як відкриє людина рани своєї душі
(гріхи), так і отримає від Господа їх
зцілення.

Так, звичайно, і священик має свої
гріхи. Але, як лікарю, його власна
хвороба не заважає вилікувати
хворого так і у Сповіді, гріх, який має
священик і, з яким він бореться, не

стає перешкодою, а є цінним досві-
дом у духовній боротьбі. Це як лікар,
який на собі випробовує медичні
препарати, щоб знати, якими краще
допомогти людині.

Тим більше, не можемо забувати
і про Божу допомогу тому (свяще-
нику), хто приймає Сповідь. У книзі

Приповідок пише: «Серце царя –
в руці Господній, немов потоки вод:
куди захоче Він, направляє їх» (Прп.
21. 1). Тим більше, в руці Господній
серце священика, якому дана
особлива благодать Духа, ним він
керує і через Нього явно діє Господь.

Як людина, яку хрестить людина,
тобто священик, просвічується
благодаттю Духа Святого, так і той,
хто сповідує в Покаянні гріхи свої
приймає прощення їх через
священика благодаттю Ісуса Христа.

(Святитель Атанасій Великий)
Про те, які гріхи прощати, не треба
й питати, тому що Новий Завіт не
робить ніякої різниці та обіцяє
відпущення всякого гріха тим, хто
кається як слід.

(Святитель Василій Великий)
Помисли твої відкривай не всім, але
тільки тим, які можуть спасти твою
душу.

(Преподобний Антоній Великий)
Кожен помисел, що викликає в тебе
боротьбу, відкривай наставнику
твоєму, і полегшиться твоя боротьба.
Через стид не дозволь собі приховати
жодного такого помислу, тому що
демони знаходять собі місце тільки
в тій людині, яка затаює свої поми-
сли – як благі, так і лукаві.

(Преподобний авва Ісая)
Перш, ніж спитаєш старців, помо-
лися Богу: "Господи, Боже мій!
Сотвори зі мною милість і сподоби
отців дати мені відповідь за волею
Твоєю". Помолившись так, спитай
отців, виконай з вірою те, що вони
скажуть, і Бог заспокоїть тебе.

(Преподобний авва Ісая)
Не відкривай совісті твоєї тому, до
кого не прихильне серце твоє.

(Преподобний Пімен Великий)
Якщо тебе тривожать скверні поми-
сли, не приховуй їх, але зразу говори
про них твоєму духовному отцю і від-
кривай їх. Чим більше приховує
людина свої помисли, тим більше

вони примножуються, укріплюю-
ться і твердіють.

 (Вислови безіменних старців)
Багато хто торгують сповіддю, нерід-
ко виставляючи себе напоказ кращи-
ми, ніж є. Інші заробляють покаян-
ням, купуючи ним собі славу. Ще інші
перетворюють покаяння на привід
для гордині та замість прощення
пишуть на себе нове боргове зобо-
в`язання.

(Преподобний Єфрем Сирін)

Бог хоче почути від нас гріхи наші не
тому, що не знає їх. Навпаки, йому
угодно, щоб ми самі через сповідь
усвідомили свої гріхопадіння.

(Преподобний Єфрем Сирін)
Ти соромишся і червонієш, коли
треба сказати свої гріхи. Соромся
краще грішити, ніж сповідатися.
Подумай: якщо не буде принесена
сповідь тут, то все буде сповідатися
там перед цілим всесвітом. Де більше
муки? Де більше сорому? На ділі ми

відважні та безсоромні, а коли
повинні сповідатися, тоді сороми-
мося і відкладаємо.

(Преподобний Єфрем Сирін)
Коли грішиш, не вичікуй викриття від
інших, але перш, ніж будеш викритий
і звинувачений, сам осуджуй свої
вчинки, тому що якщо вже викриє
тебе інший, твоя сповідь буде не твоїм
ділом, але плодом стороннього
викриття.

(Святитель Йоан Золотоустий)
Істинна сповідь полягає в тому, щоб,
відкинувши гріх з усієї душі... уникати
його і ніколи вже не повертатися до
нього.

(Святитель Йоан Золотоустий)
Якщо ієрей отримав владу відпускати
гріхи, скоєні проти Бога, то набагато
швидше він може відпустити і згла-
дити гріхи, скоєні проти людини.

(Святитель Йоан Золотоустий)
Ми не повинні дивуватися, якщо
і після сповіді маємо боротьбу, бо
краще боротися з нечистотою, ніж
з зухвальством.

(Преподобний Йоан Ліствічник)
Добрий, чоловіколюбний Бог, Який
бажає нашого спасіння, премудро
поставив між нами і Собою Таїнство
Сповіді та покаяння. Він дав кожному
владу, якщо захоче, через сповідь і по-
каяння встати зі свого гріховного
падіння та знову прийти в попередні
родинні стосунки, славу і дерзно-
вення, які мав у Бога, знову стати
спадкоємцем всіх благ.

(Прп. Симеон Новий Богослов)
Не приховуй нічого (на сповіді), щоб
не залишитися незціленим.

(Преподобний Теодор Студит)
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Один мандрівник, обходячи святі місця, почув,

що в пустині, в скиту, проживає схимник; мандрівник
вирішив відвідати його і висповідатися в нього. Схимник
прийняв мандрівника з любов’ю і попросив написати
сповідь на папері. Декілька днів мандрівник пробув
в скиту, приносячи Богові покаяння, свої гріхи він
записав і віддав старцю. Той уважно прочитав сповідь,
а потім сказав: «Брате, тут ти написав багато лишнього,
а про найголовніше навіть і не згадав». Потім він
продовжив: «Ти сповідаєшся із одних і тих самих гріхів,
адже Господь уже простив їх тобі, – ти не віриш Тайні
Сповіді і свої гріхи говориш знову і знову. Невже ти не
віриш, що кров Христа, пролита за тебе, вже змила твої
гріхи? Достатньо визнати їх один раз. Ти вказуєш в своїй
сповіді інших осіб: не потрібно в Сповіді називати жодних
імен – говори тільки про самого себе. І на кінець, ти не
сказав про найголовніше: ти не любиш Господа, ти не
любиш людей».

Мандрівник заперечив: «Отче, як мені не любити
Господа! Адже я заради Нього залишив все і мандрую
як бідняк! Як мені не вірити в Євангеліє, Його святим
словам: чому ж тоді на Землі я повинен вірити? Як мені
не любити людей?! Адже їхньою милостинею я і живу:
кожний, хто подасть мені копійку чи кусок хліба, спасає
мене від голодної смерті, вони – мої благодійники. Чи
мені гордитися перед ними, коли в мене немає нічого,
окрім цього лахміття?». Схимник відповів на це: «Брате,
ти ще не пізнав внутрішнього духовного життя, тому ти
добре не знаєш свого серця і зовсім не зрозумів те, про
що я тобі говорив, – ось, прочитай сповідь, котру мені
приніс недавно мій духовний син». Схимник подав
мандрівнику листочки із сповіддю, і мандрівник почав
читати вголос: «Уважно вивчаючи своє життя, я зро-
зумів, що зовсім не люблю Бога: кого я люблю, того ношу
в своєму серці, ім’я його згадувати для мене є солодко;
кого я люблю, про того завжди пам’ятаю і роздумую. Чи
ж багато я думаю про Бога? Більша частина моїх думок
– про скороминуче, суєтне і гріховне. Із двадцяти
чотирьох годин в день заледве одну годину я посвячую
роздумам про Боже Провидіння.

Коли я думаю про Бога, то думаю якось із неохотою
і з примусом, а якщо, в цей час підійдуть до мене і розка-
жуть якусь плітку, то я з жадність вбираю кожне слово.
Коли я читаю Святе Євангеліє чи книги святих Отців,
то зараз же забуваю все написане, а плітки пам’ятаю
довго, то це означає, – я не люблю Бога.

Кого я люблю, з тим я з охотою розмовляю, – час
пролітає, як здається, непомітно, а на молитву я зби-
раюся з трудом, з зусиллям, – і декілька хвилин молитви
мені здаються довгими роками. Я хочу якнайшвидше
відкинути молитву і зайнятися своїми звичайними
справами. Я навіть шукаю привід для того, щоб швидше
закінчити молитву. Тому я бачу, що не люблю Бога, адже
я бажав би завжди розмовляти із Ним і роздумувати
про Нього.

Кого я люблю, з тим хочу зустрічатися: але як я йду

в храм? Холодно і з неохотою, не відчуваю Божої
присутності в Церкві. Це ж означає, – я не люблю
Господа. В часі самої молитви я думаю не про Бога,
а завжди про стороннє і іноді, закінчивши молитву, навіть
не розумію, – ранкові чи вечірні молитви я читав, – навіть
час молитви не був посвячений Богові

Якщо ми когось любимо, то бажання і волю його
виконуємо з охотою, Сам Господь сказав: «Якщо
любите ви Мене, то Мої Заповіді берегтимете» (Ів. 14,15).
Якщо б я любив Бога, то вивчив би напам’ять всі Його
Заповіді і старався виконувати їх. А якщо мене зараз
запитають, які ці Заповіді, то я їх навіть не зможу
перечислити. Тому я бачу, що не люблю Бога. Коли
переді мною виникає вибір, поступити згідно волі Божої
чи згідно волі свого похітливого серця, то частіше за
все я поступаю згідно потягу своїх особистих
пристрастей, – знову ж це означає, що я не люблю Бога.

Що ж стосується любові до людей, то, вдивляючись
в себе і своє життя, я зрозумів, що не люблю нікого, крім
себе самого. Коли ми любимо людину, то бачимо в ній
тільки добре, а я бачу в людях одне зло, бачу їх гріхи.
В самому собі тільки знаходжу чесноти і гідність. А це
означає – я і людей не люблю. Кого ми любимо, то
завжди їхні вчинки оправдовуємо, а я, навпаки,
засуджую всіх оточуючих мене як негідних. А це означає–
я  людей не люблю. Кого ми любимо, того завжди з охо-
тою прощаємо, а я пам’ятаю образи довго, можливо,
навіть все життя. Отже, – у мене немає жодної любові.

Святе Письмо говорить: «Радуйтеся з тими, що
радуються; плачте з тими, що плачуть» (Рим. 12,15), –
але, слухаючи своє серце, я бачу, що благополуччя та
щастя інших людей мене зовсім не тішить, я байдужий
до них. Але і бачу щось дуже страшне в собі: чуже щастя
засмучує мене. І, навпаки, коли з людьми стається
нещастя, то я, зовнішньо співчуваю їм, а внутрішньо
радію. Тому я зрозумів, що не люблю людей, в мені немає
нічого святого!

Віра моя – тільки зовнішня. Якщо  я вірив в Євангеліє,
то тремтів би при думці про ад, прагнув би отримати
Царство Небесне, проте згадка про смерть і майбутнє
життя не торкаються мого кам’яного серця. Я бачу, як
навколо мене помирають люди, але сам живу так, ніби
вічно буду тут, на Землі. Це означає, – я невіруючий,
означає, – я не боюся Бога. Навіть темні духи, духи аду,
які ненавидять Господа, – за словами Святого Писання,
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тремтять перед Ним (див. Як. 2,19), але у мене немає
і цього страху, який даний самому дияволу: я не тремчу
перед погрозами Божими, через які Він звертається до
світу і до мене через Пророків, – я зовсім бездушний.

Я вважаю себе віруючим, а живу так, ніби немає Бога.
Навіть більш того, коли я прагну гріха і совість викриває
мене, то я стараюся вбити, заглушити свою совість; мені
здається, що кращим було б для мене, якщо б Бог зовсім
не існував, тобто, – в серці своєму я боговбивця, я не
вірю в Бога і не люблю Його. Я стою на богослужінні
і, в ті святі хвилини, коли Дух Святий осіняє тих, які
моляться в храмі, навіть в цей страшний для самих
Ангелів час, я зайнятий порочними, брудними думками
і нагадуваннями; знаходячись в Божім храмі, серце своє
перетворюю в свинячий хлів. Це означає, що я не люблю
Бога. Це означає, що я не вірю ні в що святе.

Я переповнений гордості: всіх людей в своєму серці
я вважаю нижчими від себе, а самого себе – кимось
вибраним. Я перетворив самого себе в якийсь кумир,
якому тільки і поклоняюся. Якщо я читаю Святе Писання
і твори святих Отців, то не для того, щоб виконати їх,
а для того, щоб похвалитися своєї
мудрістю перед віруючими,
переказуючи їм Святі Книги.
А якщо я зустрічаюся із світсь-
кими людьми, то, навпаки, боюся
навіть показати себе христия-
нином, щоб вони не засміяли мене
і не назвали фанатиком. Перед
світськими людьми я соромлюся
навіть осінити себе хресним
знаменням, яким був врятований
людський рід. Тому я вважаю себе

людиною, яка не любить Бога, яка ненавидить людей,
яка не вірить в ніщо святе, яка переповнена гордістю.

Жахнувся мандрівник і сказав: «Отче, дійсно, я спо-
відався із своїх гріхів, але цих гріхів я не бачив в своєму
серці. Що мені робити для того, щоб полюбити Бога?».
Схимник відповів: «Все життя я працюю над тим, щоб
любити Бога. Ця праця – це те, що належить нам, але
сама любов – дар Божої благодаті. Проте я можу дати
тобі декілька порад. Ти знаєш, що таке є збільшуване
скло? Воно має таку особливість: якщо зібрати в нього
сонячні промені і направити це сконцентроване світло
на дерево, то воно поступово нагріється і розгориться.
Ти ж збери, подібно до сонячних променів, свій розум
в глибині серця, тримай в своєму серці ім’я Ісуса Христа,
потім роздумуй про благодіяння Боже, про те, що ти
знаходишся під потоком Божого милосердя, що кожний
день твого життя – це дар Божий для тебе. Так ти почнеш
відчувати подяку до Бога, а від подяки народжується
любов. Потім, кожного дня читай Святе Євангеліє, читай
для того, щоб виконати Його. Кожного вечора думай
про те, як поступав сьогодні, який гріх вчинив, яку

Заповідь виконав. Щоб полю-
бити людей, не осуджуй нікого
ніколи, а старайся пам’ятати, що
у кожної людини є приховані
чесноти, і говори: «Ким би не була
ця людина, вона краща за мене».
Ворогам своїм подавай  милос-
тиню і завжди молися: «Господи,
дай мені любити Тебе з такою
силою,  з якою перше я любив
гріх!».

Практичні поради
Для того, щоб Сповідь була благодатною, необхідно

вигнати з серця всяку злобу, щиро пробачити всіх своїх
кривдників, а також попросити вибачення в інших людей
за навмисно або ненавмисно завдані образи. Потрібно
покаянним поглядом окинути своє життя і свою душу,
проаналізувати свої вчинки, думки і бажання з точки зору
Заповідей Божих. Не потрібно сприймати Сповідь як
формальне перерахування своїх гріхів.

Під час Сповіді краще не чекати запитань священика,
а самому розповідати все, що гнітить душу, ні в чому
себе не виправдовуючи і не перекладаючи провини на
інших. Для того, щоб позбутися фальшивої
сором’язливості під час сповіді своїх гріхів, в крайньому
разі їх можна написати на папері.

Вкінці необхідно сказати: «Від цілого серця жалію,
що своїми гріхами зневажив (-ла) Господа і з Божою
поміччю постановляю поправитися». Далі треба уважно
слухати, що каже священик. У кінці промовити молитву:
«Боже милостивий, будь мені, грішному (грішній). Боже,
очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив
(нагрішила) я, Господи, прости мені».

Чого НЕ слід робити під час
Сповіді?

В часі Сповіді не можна:
– казати: «Я гріха не маю». Св. апостол Іван пише:

«Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе
обманюємо, і правди в нас немає» (1Iв.1,8).

– себе хвалити. Церква повчає і грішників, і доско-
налих, щоб не хвалитися перед Богом нічим іншим, як
тільки слабкістю та духовною убогістю.

– таїти гріх чи не говорити всю правду про гріх, бо це
новий важкий гріх.

– згадувати гріхи родичів чи знайомих не є власною
особистою Сповіддю, а осудженням ближніх.

– згадувати раніше прощені і наново неповторені гріхи.
Буває, що каянники, висповідавши від найважчих гріхів,
і надалі їх собі не можуть простити. Часто люди носять
давні гріхи від Сповіді до Сповіді, незважаючи на те, що
вони уже отримали прощення від Бога. Не приймати
прощення за давні гріхи є святотацтвом і гріхом проти
Святого Духа.


