PIHT
MIS ON PIHT?
Piht on kiriklik talitus, milles kristlane tunnistab vaimuliku ees oma patud üles ja saab
need andeks pihiisa lahtimõistvate sõnade läbi.
MILLEL PÕHINEB MEELEVALD PATTE ANDEKS ANDA?
Pattude andeksandmise meelevald põhineb Jeesuse sõnadel, mis Ta ütles apostlitele:
“Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud; kellele
te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20:22-23)
KELLEL ON MEELEVALD PATTE ANDEKS ANDA?
See meelevald on ainult ordineeritud vaimulikel (piiskoppidel ja preestritel).
MIDA PEAB TEGEMA, ET HÄSTI PIHTIDA?
Selleks, et hästi pihtida, peab tegema
- süümejuurdluse;
- äratama kahetsuse;
- tegema hea otsuse;
- tunnistama oma patud;
- teostama vajaliku meeleparanduse.
MIS ON SÜÜMEJUURDLUS?
Süümejuurdlus on siiras järelemõtlemine selle üle, milliseid patte sooritati. Patt pole mitte
ainult kurja tegemine, vaid ka võimaliku hea tegematajätmine. Süümejuurdluse
sooritamisel on suureks abiks pihipeegel, s.o. küsimuste kogu, mille alusel saab
kontrollida oma mõtete, sõnade ja tegude vastavust Jumala tahtele.
MILLISTELE PATTUDELE PEAB SÜÜMEJUURDLUSEL ERILIST TÄHELEPANU PÖÖRAMA?
Erilist tähelepanu peab pöörama rasketele pattudele, s.t. pattudele, mis sooritati teadlikult
ja tahtlikult ning millega eksiti olulises asjas Jumala käsu vastu.
MILLINE PEAB OLEMA KAHETSUS OMA PATTUDE PÄRAST?
Kahetsus peab olema üleloomulik, s.t. me peame oma patte kahetsema sellepärast, et me
nende läbi haavasime Jumalat. Kui me kahetseme patte ainult sellepärast, et meil on häbi
või et need on tekitanud ajalikku kahju, siis on tegemist loomuliku kahetsusega, mis on
Jumala ees väärtusetu. Ilma üleloomuliku kahetsuseta patte andeks ei saa.
MILLAL OMAME HEAD OTSUST?
Me omame head otsust, kui meil on tõsine tahe
- mitte enam patustada;
- vältida patustamise võimalusi;
- kasutada paranemiseks hädavajalikke vahendeid;
- hüvitada tekitatud kahju.
MIDA ME PEAME TEGEMA PIHIL?
Me peame tunnistama otsekoheselt vaimulikule oma patud, mis me oleme teinud mõtte,
sõna ja teoga.

MIS ON PIHISALADUS?
See on pihiisa kohustus vaikida sellest, mida ta pihil kuulis. Pihiisa ei tohi pihisaladust
avaldada mitte kellelegi mitte ühelgi tingimusel.
MIS TÄHENDAB “TEOSTADA VAJALIK MEELEPARANDUS”?
See tähendab, et pihiline peab lugema teatud palved või tegema mõne muu
meeleparandusteo, mille pihiisa on määranud selleks, et pihiline võiks seeläbi kanda ära
ajaliku patukaristuse ja mitte enam patustada.
KAS PIHT ON VAJALIK KÕIGILE KRISTLASTELE?
Kuna pole kedagi, kes poleks patustanud, siis vajavad kõik ka pattude andekssaamist. See
toimub aga pihil ja järelikult on piht vajalik kõigile kristlastele.
KUIDAS PIHTIDA?
Kõigepealt peab pihiline vaimulikule selgesõnaliselt ütlema, et ta soovib pihtida. Pärast
pihiisa märguannet, et ta võib hakata patte tunnistama, tuleb vabas sõnastuses ütelda:
“Minu viimane piht oli ... Alandlikult ja kahetsedes tunnistan oma patte.” Seepeale
järgneb üksikasjalik ülestunnistus pattudest, milles inimene leiab end süüdi olevat.

