«Удень і вночі болій за свої гріхи. Не роздумуй
у своєму умі над колишніми своїми гріхами,
аби не відновилися вони знову. Будь певен, що їх
прощено тобі тоді, коли ти віддався Господеві й
покаянню, та не май жодного сумніву в цьому.
Про втіхи і приємності, якими ти був поглинутий у
часи свого недбальства, не згадуй і мови про
них не заводь, кажучи: це вчинив чи то порушив,

ЩО ТАКЕ
СВЯТІ
ТА Ї Н С Т В А ?

– бо це може стати причиною твого падіння. Про
Дії каяника у сповіді?
1. Жаль (канони у кодексі 1451–1454):
- досконалим жалем (мотивованим любов’ю) розкаяний
грішник отримує відпущення легких гріхів, а також смертних – коли постановив якнайшвидше висповідатися;
- недосконалим жалем (мотивованим страхом) розкаяний грішник отримує відпущення легких гріхів, а смертних – за умови сповіді й отримання розрішення.
2. Сповідь: визнання гріхів перед священнослужителем (канони 1455–1458):
- необхідне для отримання розрішення тяжких гріхів;
- «Сповідь із щоденних провин (легких гріхів) не є
обов’язково необхідна, але Церква гаряче рекомендує її»
як засіб, який особливо допоміжний для примирення з
Богом і церковною спільнотою, і для особистої боротьби з
гріхом: визволяє нас від внутрішньої тиранії гріха й помагає нам усвідомити нашу відповідальність за нього.
3. Спокутування:
- Тридентський Собор говорив про «спокутування,
покуту, яку сплачуємо за наші гріхи», розуміючи його
юридично, як борг, що його сплачуємо Богові (пор. 1460).
Не можливо вказувати частоту сповіді, кожен сповідається відповідно до потреби у своєму духовному житті.
Сповідь раз на рік свідчить про байдужість або взагалі
про відсутність духовного життя – вона стає знаком певного ритуального обов’язку. Хто любить Бога, той хоче
єднатися з Ним у Євхаристії якнайчастіше, відтак шукає сповіді, аби жити з Богом у мирі та любові. Хіба це
не є найважливішим у житті?
4. Постанова поправи
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пристрасті, яким ти служив у світі, і зовсім не згадуй, аби не постали їхні давні пожадання і це не
послужило б для тебе спокусою».
Преподобний Антоній Великий
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ТАЇНСТВА ЗЦІЛЕННЯ:
Сповідь
Єлеопомазання

Біблійна основа Таїнств зцілення

Сповідь

У Старому Завіті за гріхи люди приносили за приписами в жертву тварин, є також згадки про великий день
відпущення гріхів, коли очищалася вся спільнота. Перед
Христом Іван Хреститель проповідує покаяння на відпущення гріхів. Це покаяння включало постанову змінити
життя. Ісус Христос прийшовши у світ також говорить
про покаяння для входу до Царства Божого:

Таїнство сповіді – зустріч розкаяного грішника з Христом, для того, щоб грішник міг через визнання свого
гріха виявити перед Христом свій жаль і постанову виправити шкоду й більше не грішити, і тим прийняти через представника Церкви – пресвітера, запевнення, що
цей гріх відпущений.

- проповідує Отця, що посилає Сина, щоб через нього
люди примирилися з Богом;
- показує себе як добрий Пастир, що прийшов шукати
загиблих овець;
- відпускає гріхи грішникам, що показали покаяння
або хворим, що виявили віру;
- робить братнє прощення передумовою прийняття
Божого прощення (Отче наш, «сімдесять разів сім...»)
- передає апостолам посланництво «зв’язувати й розв’язувати» (Мт. 16, 18; 18, 18) або «відпускати чи затримувати гріхи» (Йо. 20, 23).

Сповідь, як каже Святе Письмо, нас очищує, тобто це
Таїнство зцілення, яке зціляє людину. Мати Тереза про
Сповідь говорила так: «Те, чого ми найбільше потребуємо,
– це Сповідь… Це місце, де я дозволяю Ісусові звільнити
мене від усього, що роз’єднує і що нищить… Сповідь –
надзвичайний акт любові”.

Христос бореться проти недуг як частини своєї боротьби проти диявола: недуги не від Бога, а від сатани: про
кровоточиву жінку сказав, що це сатана (не Бог) її зв’язав
недугою (Лк. 13, 16). Христос не ставить недуги серед
блаженств, але показує, що Бог може вжити навіть недугу для духовної користі людини (книга Йова). Характерне для Христової боротьби проти недуги є те, що він зцілює, прощаючи гріхи. Христос посилає апостолів проповідувати й зціляти (Лк. 9, 1–2; Мр. 6, 13) і вказує на зцілення як на ознаку правдивої Церкви (Мр. 16, 17–18).
Апостол Яків у своєму посланні писав про помазання
оливою: «Нездужає хтось між вами? Хай прикличе пресвітерів церковних і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім’я Господнє і молитва віри спасе
недужого та й Господь його підійме» (Як. 5, 14–16).

Прощає Бог. А священик і те розрішення, яке він
дає у Сповіді, є видимими знаками невидимої благодаті, що сходить на людину.

Самопізнання є важливим кроком до доброї Сповіді.
Необхідно пізнати себе і визнати, що я винен і потребую
прощення. Як знати, в чому я винен? У багатьох молитовниках є зразки іспиту сумління, за якими ми й готуємося до Сповіді. Є також наша совість, котра підказує, що
добре, а що зле.
Коли готуємося до Сповіді, маємо все чітко пригадати
і знати, що говорити священику. Не треба придумувати
собі якісь провини чи, навпаки, применшувати їхню шкоду, адже Бог знає все. Маємо бути перед собою чесні.
Отже, дуже важливо сповідатися часто, навіть коли
не маємо тяжкого гріха. Бо той, хто сповідається раз на
рік, не може пригадати багато дрібних гріхів. Таким чином, він не сповідається з них і не виправляє їх, а
«засмічує» ними себе. Хто сповідається часто – аналізує
свої вчинки перед кожною Сповіддю.

Єлеопомазання
Результат, про який просимо, і який можна очікувати
у таїнстві єлеопомазання – інтегральне зцілення людини.
Воно охоплює:
- по-перше, це зміна розуміння терпіння, через що
хворий може ближче з’єднатися з Христом, що терпів, і з
ближніми, що терплять; таке з’єднання помагає хворому
переорганізувати свої пріоритети, від фізичного й матеріального блага до духовного;
- по-друге, у хворого відновлюється довіра до Бога,
тому що за його спасення, фізичне й духовне, молиться
«ціла Церква», молитися «молитвою віри», молиться в
ім’я Ісуса Христа: цю молитву Бог завжди вислуховує;
людина відновлюється у переконанні, що вона у своїй
біді не сама, вона у любовних обіймах Церкви і Бога;
- по-третє, це відпущення гріхів (крім смертних), якщо
хворий щиро кається («недуга сама служить за покуту»).
Ці три дари (прощення гріхів, з’єднання з Богом і ближнім, поглиблена довіра до Бога) становлять ідеальні
умови для фізичного зцілення, яке Бог може послати
скоріше чи пізніше, або взагалі ні. Коли фізичне зцілення не приходить, людина все-таки внутрішньо зцілена і
здатна якнайбільше скористатися з цієї хвороби для свого духовного добра. Це таїнство скероване до тілесного
зцілення, але шляхом духовного зцілення, що є найважливіше. Бог краще знає, що коли людині потрібно, – не
судім Бога.

