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Передмова
«Тіло Христове прийміть,
джерела безсмертного споживіть»
(Причасний вірш Пасхи)
У житті кожної людини наступає момент, коли вона по
чинає шукати свій шлях до Бога і Церкви. Формально більшість православних християн прилучаються до Церкви в таїнстві хрещення ще в ранньому дитинстві. Проте дуже часто
вони залишаються без належного церковного виховання,
тому першим кроком на шляху до воцерковлення для них
буде підготовка до таїнств покаяння та Євхаристії. У таїнстві
покаяння прощаються гріхи, скоєнні після хрещення, і грішник повертається обличчям до Бога, примиряється з Церквою,
тому сповідь часто називаються «другим хрещення». Формально це різні таїнства, одначе в практиці Російської Церкви сповідь стала обов’язковою передумовою Причастя Тiла i
Кровi Христової.
На превеликий жаль, більшість сучасних християн нехтує
безцінним даром Євхаристії, який залишив нам Спаситель.
Навіть на Великдень і на Світлій седмиці у храмах може побувати величезна кількість людей, які, однак, не приступають
до Чаші Життя; таку ж картину доводиться спостерігати на
численних молодіжних православних заходах. І це стосується
не просто «захожан», тобто невоцерковленої частини суспільства, а, якраз навпаки, активних членів парафій. Практика не
частого причащання та пов’язана з нею практика підготовки
глибоко пронизала психологію як священиків, так і пастви.
Однак свята Євхаристія в жодному разі не є якимось додатком до богослужіння, молитви чи правил благочестя. Навпаки, вона є духовним стрижнем християнського життя,
його освячуючим ядром, спасенним чудом, джерелом радості
й натхнення. Тільки регулярна участь в Євхаристійній Жерт–4–

ві може обожити людину, зробити її вірним виконавцем Божої волі, служителем Найвищої Істини. Євхаристійне відродження здатне принести нашій Церкві істинну благодать та
божественну святість, допомогти її вірянам стати на шлях до
єднання з Богом і пізнання Його неосяжної Слави. Святитель
Йоан Золотоустий писав: «Як покликаний на свято зневажає
господаря, якщо сяде за стіл і не буде їсти з нього, так і присутній на Літургії зневажає Божественну Трапезу, відмовляючись
від неї».
У посібнику узагальнено основні богословські відомості про
таїнства покаяння і Причастя, а також подано практичні ре
комендації та необхідні молитви для сповідників і причасни
ків. Ці поради є, з одного боку, концентрованим викладом
поглядів поважних православних священнослужителіві богословів, а з другого – результатом власного, більш як десятиліт
нього, досвіду воцерковлення. Сподіваюсь, цей посібник
допоможе тим, хто бажає зі страхом Божим і вірою достойно
причащатися Святих Тайн на відпущення гріхів і на життя
вічне.
Андрій Смирнов
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