ТАЙНА ПОКАЯННЯ

Тайна покаяння – це велике таїнство Божої любові й
милосердя до грішника. Бо коли ми, обмиті з наших
гріхів у хрещенні та обдаровані освячуючою Божою
ласкою, знову чинимо зі злоби чи немочі гріхи, Господь
не відкидає нас і не відвертається, але готовий кожного
разу простити (див. Лк. 15,12-32). Але, щоб одержати
Його прощення, треба мати біль у душі за свої гріхи,
покаятися і постановити жити з Христом. Відтак
визнати провини перед священиком і через його уста
одержати прощення гріхів. Це сповідь, яку встановив
по своєму воскресіння Христос, кажучи до апостолів, а
через них до їх наслідників: «Прийміть Духа Святого.
Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж
задержите - задержаться» (Ів. 20,22-23). Якщо б не було
священика,можемо зробити в собі почування глибокого
душевного болю та постанови не губити Божої
благодаті і при найближчій нагоді визнати свої гріхи
перед духовним отцем. А в наглому смертельному
випадку треба пережити в серці глибокий жаль за свої
провини і переблагати Бога, віддаючи себе вповну у
Його руки, бо Він справедливий суддя, але над усе –
наш люблячий і милосердний Батько.
Що треба зробити, щоб наша сповідь була добра?
1. Зробити іспит совісті;
2. Збудити в собі жаль за гріхи;
3. Постановити поправитися;
4. Визнати гріхи перед священиком у сповіді;
5. Відбути покуту, яку завдав сповідник.

ВЗІРЕЦЬ ДОБРОЇ СПОВІДІ
Молитва до Святого Духа
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю,
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни,
і спаси, Благий, душі наші.
Молитва перед іспитом совісті
Вселаскавий і преблагий Господи! Ти не хочеш смерті
грішника, але хочеш, щоб він навернувся до Тебе і жив.
Ти завжди готовий простити грішникові і прийняти
його розкаяного до своєї ласки. І я, грішний (-а), хочу
відкрити перед Тобою своє серце.
Як блудний син, обтяжений всякими гріхами, приходжу
покірно і з повним жалем до найліпшого Отця і прошу:
«Отче, милостивий будь мені, грішному (-ій). Я згрішив
(-ла), Господи, перед Тобою, і не гідний (-а) зватися
сином Твоїм (дочкою Твоєю). Согрішив (-ла) я,
Господи, прийми мене, що каюся». Подай мені,
Господи, свою ласку, просвіти мій розум, що я бачив (ла) мої гріхи; розбуди в серці правдивий жаль і
допоможи мені щиро висповідатися.
Духу Святий, пошли мені благодать з висот і просвіти
мій розум, щоб я всі мої гріхи спізнав (-ла). Поруш моє
серце, щоб я щиро жалував (-ла) за них і укріпи мою
волю, щоб я своє життя направив (-ла) і одиноко Тобі,
Богу небесному, служив (-ла).
Пресвятая Богородице, змилосердися наді мною і
випроси мені правдиве розкаяння.

ІСПИТ СОВІСТІ
Пригадуємо, коли останній раз сповідалися і чи не
затаїли якогось гріха. Переходимо по черзі заповіді
Божі і церковні, та різні роди гріхів і застановляємося,
чи ми не провинилися проти котроїсь заповіді словом,
ділом, думкою або залишення доброго діла. Добре
робити іспит совісті щовечора, бо кожної хвилини
треба бути готовим до смерті. Такий вечірній іспит
совісті показує нам правдивий образ нашої душі і
справжню нашу вартість перед Богом.
ЗАПОВІДІ ЛЮБОВІ
Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією
душею твоєю, всією силою твоєю і всіма думкам
твоїми. Це перша і найбільша заповідь.
А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як
самого себе (Мт. 22,37-39).
Подумаймо, якою є наша любов до Бога. Чи
пам’ятаємо про Його постійну присутність у нашому
житті, чи ділимося з ним своїми думками,
переживаннями, радощами та турботами. Чи довіряємо
Йому? Чи стараємося постійно зустрічатися з
Господом, щоби виразити свою віру та вдячність? А
можливо звертаємося до Бога лише, коли чогось
потребуємо…
Чи має наша любов до ближніх ті прикмети, про які
казав апостол Павло: «Любов довготерпелива, любов
милосердна, не заздрить, любов не величається, не

гордиться, не поводиться непристойно, не шукає
свого, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з
несправедливості, а радіє з істини, все переносить,
усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить.
Любов ніколи не минає.» (1 Кор. 13,4-8).
ДЕСЯТЬ БОЖИХ ЗАПОВІДЕЙ
1. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене
 Бог не займає центральне місце у моєму житті, є
особи, речі, цінності, яким віддаю перевагу.
 Сумнівався в правдивості об'явленої Богом
християнської віри.
 Стверджував, що всі релігії добрі, й не так важливо,
в якого бога вірити.
 Соромився визнавати віру, мовчав, коли хтось
висловлювався проти Бога, віри, Церкви.
 Занедбував молитву, холодно, розсіяно, з поспіхом
молився.
 Не прагнув поглиблювати своєї віри: читання
Святого Письма, релігійних книжок, увагою на
проповідях.
 Сумнівався в Божій опіці та допомозі, нарікав на
Бога в терпіннях, випробовуваннях, негараздах;
піддавався розпачу.
 Не старався пізнати волю Божу, узгоджувати з нею
свої прагнення.
 Цінував більше власні вигоди, приємності,
зацікавлення, ніж Божі справи і спасіння власної
душі.
 Вірив у забобони, ворожбу, прикмети, сни, силу
амулетів.

 Цікавився та звертався до магів, ворожбитів,
астрологів, екстрасенсів.
 Ворожив, брав участь у викликанні духів, різних
сумнівних обрядах та сеансах.
 Вірив у гороскопи, читав відповідну літературу.
 Зневажав духовних осіб, освячені місця і речі.
 Насміхався з побожності інших.
 Наражав на себе хитання у вірі через недобре
товариство, аморальні книжки, фільми.

2. Не взивай намарне імені Господа Бога твого
 Вимовляв ім’я Бога, святих без належного
пошанування, без потреби, в жартах, гніві, у звичці.
 Невідповідно поводив себе у храмах, святих місцях.
 Не дотримував даних Богові обітниць, легковажно
взивав Бога за свідка.
 Встидався християнських привітів чи вияву
релігійності (молитви, знаку хреста перед храмом,
хрестом, цвинтарем).
 Носив релігійні символи як оздоби, талісмани, а не
як вияв віри.
 Уживав слів Святого Письма для жарту, грішних
аргументів, підтвердження лжевіри.
 Насміхався з релігійних обрядів.
3. Пам'ятай день святий святкувати
 Пропустив Святу Літургію в неділю, свято або
спізнився на богослужіння через лінивство,
байдужість.
 На Літургії був неуважним, нетерпеливим,
критикував, порушував увагу інших.

 Занедбував практику Сповіді та Святого Причастя,
приступав до цих Тайн без належної підготовки та
пошани.
 Працював в неділю, свято без конечної потреби, для
заробітку.
 Примушував чи спонукав інших працювати в
неділю та свята.
 Зневажав Господній день лінивством, пиятикою,
грішними розвагами.
 Занедбував
діла
милосердя,
безплідно
використовував час.

4.

Шануй батька твого і матір твою, щоб було
тобі добре і щоб ти довго прожив на землі
 Не виявляв любові і пошани до батьків та родичів,
погорджував ними, не прислухався до їхніх порад.
 Не допомагав та не опікувався рідними, коли вони
того потребували.
 Чинив проти волі батьків, не стараючись розв’язати
конфлікт.
 Сварився чи ображав ближніх, бажав їм злого,
зберігав у серці гнів та образу, не старався простити.
 Зневажав батьків, родичів, учителів, насміхався з них,
викривав їхні хиби перед іншими.
 Не був послушний батькам, вчителям, вихователям,
коли вони спонукали до доброго.
 Не молився за батьків, рідних, близьких.
Для батьків
 Не дбав про моральне та духовне виховання своїх
дітей.
 Не старався створити в домі атмосферу любові,
довіри та безпеки.

 Не давав доброго прикладу в щоденних обов’язках,
релігійних практиках, праці.
 Не присвячував дітям часу, не цікавився їх
життєвими проблемами.
 Не дбав про їхню освіту, утримання, відпочинок.
 Був несправедливим у покараннях.
 Розбещував своїх дітей виконанням забаганок або
пускав їхнє життя на самоплив.
 Не турбувався про спільну молитву, читання Святого
Письма.
 Не вимагав від дітей відповідної пошани до батьків,
духовних осіб, вчителів, старших і кожної людини.
 Втручався і подружні позиції дітей, викликаючи
конфлікти.
- Не виконував обов’язку щодо похресника.
Обов’язки перед Батьківщиною
- Не шукав щиро добра для своєї країни.
- Не давав патріотичного прикладу.

-

5. Не вбивай
Вчинив убивство, можливо ненародженої дитини
(аборт).
Намовляв, змушував до переривання вагітності, не
перешкоджав цьому.
Заподіяв комусь шкоду в здоров’ї, спричинив бійку
чи намовляв когось на неї.
Чинив насильство фізичне чи моральне, не шанував
свобідну волю іншої людини.
Наражав життя на небезпеку, легковажив правилами
безпеки на дорозі, в праці.

- Обмірковував чи намагався вчинити самогубство,
неувагою
чи
недбалістю
спричинився
до
самогубства іншої особи.
- Бажав собі чи іншим смерті.
- Нищив здоров'я переїданням, алкоголем, курінням,
легковаженням життєвих потреб.
- Поширював алкоголь, наркотики, заохочував до їх
вживання.
- Свідомо завдав фізичних чи моральних терпінь,
пошкодив комусь будь-яким чином.
- Мав у серці ненависть до ближніх, проклинав
думкою чи вголос, вперто не бажав простити чи
примиритися.
- Погорджував
людьми,
насміхався
з
них,
принижував гідність іншої особи.
- Байдуже
відносився
до
вбогих,
немічних
потребуючих.
- Занедбував свої Богом дані таланти, не дбав про
власний розвиток.
- Не трактував природи як Божого дару, нищив
природне середовище, знущався над тваринами.

-

6. Не чужолож
1. Не пожадай жінки ближнього твого
Зрада подружньої вірності.
Співжиття без церковного шлюбу.
Мав дошлюбні інтимні стосунки, спричинився до
розпаду чиєїсь сім’ї.
Трактував подружжя як приватну справу, а не
Божий дар.
Не мав належного пошанування до свого тіла і його
статевої спромоги.

- Любувався в нечистих думках та бажаннях.
- Розпалював пристрасть та пожадання через
непристойну літературу, фільми, танці, пісні,
дотики.
- Пожадав іншу особу, трактував її як засіб
досягнення задоволення.
- Вів безсоромні розмови, жарти, одобрював
гомосексуалізм, лесбіянство.
- Не відкидав від себе нагоди до гріха нечистоти чи
спокуси до неї.
- Не був скромним у зовнішньому вигляді та
поведінці.
- Сприяв збудженню чужого статевого пожадання.
Для подругів
- Не докладав зусиль, щоб зберігати любов та довір’я
у подружжі.
- Надуживав подружніми правами і свободами.
- Розпалював незгоду, не старався зрозуміти подруга,
терпеливо перенести прикрість, пробачити.
- Без потреби розповідав іншим сімейні проблеми,
обмовляючи чи принижуючи подруга.
- Уникав потомства, використовуючи заборонені
Церквою засоби запобігання вагітності.
- Не старався пізнати природні методи планування
сім’ї.
7. Не кради
2. Не пожадай нічого того, що є власністю
ближнього твого
- Привласнив чужу річ, гроші, плоди чужої праці чи
заслуги інших.
- Ошукав когось на грошах, майні, товарі.

- Не повернув боргу взагалі чи в установлений
термін.
- Заподіяв шкоду чи знищив власність ближнього.
- Бажав заволодіти чужим майном, товарами, заздрив
чужому достатку.
- Купив або продав крадену річ.
- Забирав іншим час, змушуючи їх чекати.
- Не дотримував умов чи обіцянок.
- Давав чи брав хабарі, радив це робити комусь.
- Був причетним до корупції, спекуляції.
- Влаштовував собі вигоди чужим коштом.
- Не заплатив за працю, як було домовлено.
- Був неощадливим, витрачав гроші на непотрібні
речі.
- Був скупим до потребуючих.
- Не був сумлінним у професійних обов’язках.
- Не виправив завданих кривд щодо чужої власності.
- Мав надмірне прив’язання до матеріальних речей.

-

8. Не свідчи ложно на ближнього твого
Говорив неправду.
Поширював неперевірену інформацію.
Поспішно оцінював події та вчинки людей,
легковажно осуджував.
Без потреби виявляв чужі вади, гріхи.
Обмовляв, очорнював іншу людину.
Поводився облудно, лукаво, підступно щодо
ближнього, не дотримав слова.
Виявляв чужі таємниці.
Підслуховував, підглядав.
Перекладав вину на ближнього.
Підробляв документи.

- Не
направив
кривд,
спричинених
неправдивістю чи помилковістю.

своєю

ЦЕРКОВНІ ЗАПОВІДІ
1. Установлені свята святкувати.
2. У неділі і свята брати участь у Святій Літургії.
3. Установлені пости постити.
4. Кожного року, бодай раз, у Пасхальному часі,
сповідатися і причащатися.
5. У заборонені часи весіль та забав не справляти.
6. Злих книжок і писем не читати.

ГОЛОВНІ ГРІХИ
(скорочено з книжки «Життя у Христі:
моральна катехиза»)
1. Обжерливість
Потреба у їжі та питті природна для кожного живого
організму. Їжа є необхідною для підтримання життя у
тілі. Але часто ми їмо не лише задля підтримання
життя, а з любові до самого процесу споживання їжі.
Власне ця любов до їжі може перетворюватись в
обжерливість. Є різні типи цього гріха. Перший із них –
це любов до надмірності у їжі. У кожної людини є
певна особиста норма, зумовлена потребами її
організму та способом життя. Святі Отці вважали, що зза столу треба виходити із легким почуттям голоду і що
вся їжа, спожита понад міру, шкодить душі.

Другий тип – це насолода смаком їжі, що може
перетворюватися на пристрасть і бути шкідливою. До
гріха обжерливості відносять пияцтво, яке згубно
впливає на волю людини та її вчинки.
2. Розпуста
Сексуальний потяг є нормальною функцією,
властивою людському організмові. Однак суть гріха
полягає не у самому факті існування такого потягу, а в
постійному пошуку насолоди, яку він за собою несе.
Коли сексуальне життя людини стає тільки засобом
отримання насолоди, воно тягне за собою інші провини
чи гріхи. Розпуста починається егоїзмом та бажанням
догодити собі, часто – ціною щастя іншої особи. Згодом
розпуста
набирає
дедалі
більших
розмахів,
перетворюючись не тільки у збочений секс, але навіть у
злочин. Ця пристрасть є небезпечною ще й під тим
оглядом, що переборена на фізичному рівні, вона
залишається на рівні думок і почуттів. Тому духовні
Отці наголошують на необхідності боротися із цією
пристрастю до кінця життя.
1. Сріблолюбство
Сріблолюбством називається любов до матеріальних
благ, а особливо – до грошей як таких. Прагнення до
багатства саме по собі не є властивим природі людини.
Його
коріння
можна
шукати
в
інстинкті
самозбереження, що є прагненням повноти життя у
Бозі. Однак необхідно визнати, що нерідко бажання до
збагачення переходить усі розумні межі. Для декого
воно є самоціллю, а для декого – засобом здобуття
чогось іншого, наприклад, влади чи слави.

Найрозповсюдженішим варіантом є той, коли людина
бажає і влади, і слави одночасно. Проявами цього гріха
є також скупість та зажерливість.
4. Сум
Слово «сум» означає стан смутку, скорботи чи
стурбованості і завжди пов'язується із якимись
тривогами та викликає загальне почуття дискомфорту в
душі. Святі Отці розрізняли сум-скорботу людини за
свої гріхи (це єдино дозволений) та сум-пристрасть,
якого існує два види. Перший – найчастіше викликаний
іншою пристрастю: гнівом, розпустою, сріблолюбством
чи марнославством. Коли ми бажаємо задовольнити
свою пристрасть, але не можемо цього зробити, то
входимо у стан смутку, який може перетворитися
навіть у відчай та самогубство. Другий тип суму
походить від надмірного переживання про свою долю, а
також – від надмірних турбот. Зайве піклування про
своє майно, ближніх, про своє майбутнє також є виявом
цього гріха. Подібні турботи не тільки гріховні, але й
даремні. Вони походять з маловір'я та надмірної
гордості.
5. Гнів
Гнівом називається не тільки бурхливий вияв злості,
спрямований на ближнього. Гнів – це злісний стан
душі. Буває три типи гніву:
- гнів, який палає всередині. Таким гнівом називається
не тільки прихована злість, що не виявляється у
словах та вчинках, - це постійний стан душі, який не
обов’язково має бути спрямованим на якийсь
визначений об’єкт.

Образа – це також внутрішній гнів.
- гнів, що виявляється у словах та вчинках. У будьякому
грубому,
неввічливому,
позбавленому
лагідності і любові слові проявляється наш гнів.
Найпоширенішою формою такого гніву є спалах
люті.
- гнів, який горить протягом довгого часу, або
злопам’ятність. Такий вид гніву найбільш
противний Богові, оскільки Господь наголошує на
тому, щоби щиро прощати образи. Гнів у будь-якому
вигляді – це дуже небезпечна пристрасть, оскільки
веде до чоловіковбивства.
6. Нудьга
Нудьгу святі Отці називали виснаженням та втомою
душі. Нудьга, як правило, не має конкретної причини.
Вона породжує почуття втоми, гидоти, жалю за
втраченим часом, переконуючи людину, що вона не
може спастися і що її зусилля та праця пішли намарно:
нудьга приводить людину до фізичного виснаження,
спричинює хвилювання душі та запаморочення розуму.
Людина стає малодушною, вразливою та нездатною до
духовних зусиль і подвигів. Нудьга може бути такою,
яка наганяє сон і виявляється у лінивстві тіла та душі, а
буває такою, яка виганяє з дому, і людина починає
віддаватися розвагам, боячись самотності, бо
самотність веде її до першого типу нудьги. Боротися із
нудьгою допомагає праця, а також постійне зусилля над
собою, щоб не попадати під вплив нудьги.

7. Марнославство
Марнославство – це любов до земної, щоденної слави
та бажання всіляких почестей. Думка про нас інших
людей – ось джерело, перед яким стоїть більшість,
роблячи себе такими, якими їх хочуть бачити інші.
Симптоми марнославства: нетерпимість дорікань,
критики, небажання визнати свої помилки, постійне
бажання похвали та думки про реакцію інших людей на
якийсь учинок чи думку. Марнославство виявляється як
у вихвалянні своїми матеріальними здобутками,
розумовими здібностями чи талантами, так і в бажанні
марної слави через свої духовні досягнення.
8. Гордість
Гордість – найнебезпечніша пристрасть і мати всіх
гріхів. Саме через гордість сатана відпав від Бога і саме
гордість призводила до краху багаторічні зусилля
багатьох подвижників. Коли зникає гордість,
залишається тільки смирення перед Господом і любов
до Нього.
Гордий зазвичай не бачить свого гріха, він вразливий
і самолюбний, йому важко пробачити і важко просити
пробачення, важко поступитися в суперечці, він не
любить слухати ні рівних собі, ані старших від себе.
Він не любить наказового тону, надаючи перевагу
смиренним проханням. Він часто спалахує гнівом,
пам’ятає спричинене йому зло і постійно осуджує
інших людей. Буває гордість, яка проявляється в
небажанні визнати чиїсь переваги, а буває гордість, що
підступно опановує тих, хто вже досягнув якихось
духовних чеснот. Найкращим засобом боротьби з
гордістю є вправляння у покорі, яка відкриває людину

до Бога, робить її здатною сприйняти
переображуючу та визволяючу силу.

Його

ЧУЖІ ГРІХИ
Це гріхи інших людей, до вчинення яких ми маємо
опосередковане відношення і несемо за них часткову
відповідальність.
1. Наказувати чинити гріх (дітям, домашнім,
підвладним).
2. Спонукати до гріха (напр.: нескромним одягом,
гнівливістю, злостивістю, поганою поведінкою).
3. Дораджувати до гріха.
4. Дозволяти на гріх.
5. Допомагати до гріха.
6. Не карати за гріх.
7. Боронити гріх.
8. Хвалити гріх.
9. Мовчати на гріх.
ГРІХИ ПРОТИ СВЯТОГО ДУХА
Ці гріхи не дають можливості отримати розрішення
на сповіді.
3. Надмірна надія на Боже милосердя, коли хтось
наважується
вчинити
гріх,
розраховуючи
на
відпущення його в таїнстві Покаяння.
4. Бенадійність на Боже милосердя, коли хтось не
звертається до Бога, бо не вірить в Його вибачення, не
молиться за закоренілого грішника, бо сумнівається в
можливості його навернення.
5. Спротив пізнаній правді християнської віри,
коли хтось знає правди віри, але не приймає,
сумнівається в них.

6. Завидування
ближньому
Божої
ласки,
наприклад, великому грішникові, який навернувся і
отримав щедрі Божі дари.
7. Закам’янілість на спасенні напімнення, коли
людина не зважає на голос совісті та інші спонуки до
поправи життя.
8. Нерозкаяність аж до смерті.
ГРІХИ, ЩО КЛИЧУТЬ ПРО ПОМСТУ ДО НЕБА
2. Умисне людиновбивство.
3. Гріх содомський (гріхи нечистоти, поповнені між
найближчими родичами чи між особами однієї
статі).
3. Скривдження вбогих, вдів і сиріт.
4. Затримання заплати робітникам (тут йдеться і
про несправедливу заплату, плату алкоголем, чимось
негідним, згіршуючим).
ГРІХИ ЗАНЕДБАННЯ
Це гріхи занедбання добрих вчинків, які кожен
християнин зобов'язаний виконувати.
Сім діл милосердя для душі:
1. Грішника навернути.
2. Невіжу навчити.
3. У сумніві порадити.
4. Сумного потішити.
5. Кривди терпеливо зносити.
6. Образу з серця прощати.
7. За живих та померлих молитися.

Сім діл милосердя для тіла:
1. Голодного нагодувати.
2. Спрагненого напоїти.
3. Нагого зодягнути.
4. Подорожнього в дім прийняти.
5. Недужому послужити.
6. В’язня відвідати.
7. Померлого поховати.
Коли ми пригадали собі всі гріхи, тоді збуджуємо в
душі щирий жаль і постанову поправи.
Жалувати за гріхи – означає збудити в душі біль і
відчути ненависть до гріха. Досконалий жаль виникає
зі щирої любові до Бога, якого ми образили. Жаль
недосконалий
народжується
з
усвідомлення
мерзотності гріха або зі страху перед вічним
прокляттям то іншими карами.
Жаль і постанова поправитися
Господи Ісусе Христе, Спасителю мій! Прости мені
мої гріхи. У своїй безконечній доброті Ти сказав, що не
хочеш смерті грішника, але чекаєш, щоб він навернувся
і жив. Ти, Милосердний, не хочеш моєї загибелі і
кожним словом своєї божественної науки кличеш мене
до спасення. Прийми ж моє щире каяття, бо з цілого
серця жалую за свої гріхи і гиджуся ними.
Боже, милостивий будь мені, грішному (-ій).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив (-ла) я, Господи, прости мені.

СПОВІДЬ
Робимо знак хреста і вітаємо священика словами:
Слава Ісусу Христу! Кажемо, коли останній раз
сповідалися і якими гріхами зневажили Бога. Священик
подає відповідну науку і завдає покуту. Відтак, коли він
подає розрішення, хрестимося три рази і промовляємо:
Боже, милостивий будь мені, грішному (-ій).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив (-ла) я, Господи, прости мені.
Молитва після сповіді
Безконечно милосердний Господи, дякую Тобі з
цілого серця, що Ти простив мені мої гріхи і очистив
мою душу. Допоможи мені, Господи, щоб я назавжди
став (-ла) твоєю доброю і вірною дитиною. На
майбутнє постановляю не грішити та уникати всього,
що мене доводить до злого.
Дякую Тобі, найдорожчий Спасителю, що Ти
встановив святу тайну Покаяння для нещасних
грішників. Відтепер хочу радо і вірно Тобі служити,
сумлінно виконувати всі мої обов’язки, поборювати
спокуси до гріха та опановувати всі пристрасті.
Навчи мене, Господи Ісусе, гаряче бажати і охоче
виконувати все те, що Тобі є так миле. Пошли мені ясне
пізнання того, чого від мене жадаєш, і зміцни волю і
силу все те виконувати. Захорони моє серце перед
спокусами і навчи мене пізнавати Твою волю й вірно
сповняти її в моєму житті. Господи Ісусе Христе,
змилосердися наді мною. Пречиста Діво Богородице,
Маріє! Поможи мені якнайкраще виконувати Божу

волю, так як Ти це робила. Будь моєю заступницею
перед Богом.
ПОКУТА
Багато гріхів приносять шкоду ближньому. Треба
зробити все можливе, щоб цю шкоду виправити
(наприклад, віддати вкрадені речі, повернути добру
славу того, на кого був зведений наклеп, винагородити
кривди). Звичайна справедливість вимагає цього. Крім
того, гріх ранить і ослаблює самого грішника, як і його
зв'язок з Богом і з ближнім. Розрішення усуває гріх, але
не усуває усього безладу, спричиненого ним. Грішник,
звільнений від гріха, повинен ще цілковито відновити
своє духовне здоров'я.
Покута, яку накладає сповідник, повинна брати до
уваги особистий стан того, хто кається, і мати на меті
його духовне добро. Наскільки це можливо, вона
повинна відповідати тяжкості і природі вчинених
гріхів. Нею може бути молитва, якась жертва, діла
милосердя, служіння ближньому, а особливо – терпляче
прийняття хреста, який ми мусимо нести. Ці покути
дозволяють уподібнитися до Христа, який Один
спокутував усі наші гріхи раз і назавжди. Вони
дозволяють
стати
співспадкоємцями
Христа
Воскреслого, «якщо ми страждаємо разом з Ним» (Рим.
8,17).

