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SVOJE HRIECHY KŇAZOVI?
Veď kňaz je len človek, hriešnik, tak ako ja! Radšej ich poviem
Bohu, on je ten, čo odpúšťa.
Ja nepotrebujem ísť na spoveď. Evanjelici to majú lepšie –
verejne si uznajú svoju hriešnosť a hriechy sú im odpustené. Nemusia raz
do roka či, nedajbože, každý prvý piatok chodiť na spoveď. Aj tak je to
len odrapkanie hriechov podľa spovedného zrkadla.
Mohli by sme pokračovať, ale každé ďalšie slovo je len
výhovorkou a prejavom toho, že si zatiaľ nepochopil, čo je sviatosť
zmierenia a prečo je potrebné vyznať svoje hriechy kňazovi.
NEVADÍ.
Poďme sa na to pozrieť spoločne. Krok za krokom.
Najprv si treba uvedomiť, čo je vlastne hriech. Ťažký hriech je
vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu vo veľkej veci.
Ľahký hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu v
malej veci. Katechizmus Katolíckej cirkvi (ďalej už len KKC) hovorí o
hriechu toto: „Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením
spoločenstva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo s Cirkvou. Preto
obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo
liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť pokánia a zmierenia“ (1440).
Hriechom ubližujeme Bohu, ostatným i sebe. O. K., prvú fázu
máme za sebou. Sme hriešni a uvedomujeme si to. Nestačí však poprosiť
o odpustenie Boha, prípadne blížnych, ktorým som ublížil?

Nestačí.
Opäť nájdeme jasnú odpoveď: „Individuálna a úplná spoveď a
rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci
zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická
alebo morálna nemožnosť. Má to svoje hlboké dôvody. V každej sviatosti
pôsobí Kristus. Osobne sa obracia na každého hriešnika: „Synu,
odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 2, 5); je lekárom skláňajúcim sa ku
každému chorému, ktorý ho potrebuje, aby ho uzdravil; zdvíha ho a
znovu uvádza do bratského spoločenstva. Osobná spoveď je teda
najvýraznejší spôsob zmierenia s Bohom a s Cirkvou“ (KKC, 1484).
Dobre si prečítaj túto časť. Jediným RIADNYM spôsobom. To
nevylučuje možnosť, že existujú aj MIMORIADNE spôsoby.
Prekvapenie? Napríklad aj v Katolíckej cirkvi existuje možnosť akejsi
verejnej „všeobecnej“ spovede. V takomto prípade nemusí kňaz vypočuť
hriechy penitentov jednotlivo. Pozor, nezačnite teraz jasať a prosiť vášho
farára o niečo také.
Jedná sa totiž o situácie, keď je nemožné, aby kňaz vykonal
osobnú spoveď. Realita? Napríklad vojna – vojenský oddiel stojí
nastúpený minútu pred bojom, vojaci nemajú šancu chodiť sa po jednom
vyspovedať a je takmer jasné, že v boji zahynú. V tom prípade je
rozhodujúci úmysel penitenta – ľutuje svoje hriechy, túži ich napraviť a
vykonať pokánie – a ak mu to bude umožnené, pri najbližšej príležitosti
ich vyzná v spovedi.
Načo je nám však spoveď? Má vôbec nejaké výhody? „Celá
účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s
Bohom v dokonalom priateľstve.“ Cieľom a účinkom tejto sviatosti je
teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so
skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, „zvyčajne zavládne pokoj a
spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou“. Sviatosť
zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé „duchovné vzkriesenie“,
prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých
najvzácnejším je priateľstvo s Bohom“ (KKC, 1468).
Dobre, tak teraz tá najzávažnejšia otázka – prečo vyznať
svoje hriechy inému človeku – kňazovi?
Svojím hriechom si urazil v prvom rade Boha, on má teda
výhradné právo stanoviť podmienky odpustenia. Nemôžeš trvať na tom,

aby ti Boh odpustil hriechy len preto, lebo ty chceš. A Ježiš Kristus by
nedal moc a zároveň zodpovednosť odpúšťať hriechy svojim apoštolom,
keby stačilo, aby si oľutoval hriechy iba v osobnej modlitbe. Cirkev
nepopiera, že iba Boh sám odpúšťa hriechy, ale objasňuje to – skrze
kňaza, ktorý sa stáva akýmsi mediátorom, nástrojom milosti.
Prvou takouto bránou bol sám Ježiš – on odpúšťal hriechy
mýtnikom, hriešnikom, neviestkam. A do tejto služby potom povolal
svojich apoštolov: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu
ich zadržíte, budú mu zadržané“ (Jn 19, 23).
Nie je však spoveď iba výmyslom stredovekej Cirkvi?
Nie je. Zmieňuje sa o nej už spis Didaché, cirkevní otcovia ako
Bazil Veľký či Ignác Antiochijský, svätý Patrik, svätý Hieronym, svätý
Ambróz, ba dokonca i filozofi ako Origenes, Tertullianus či Hippolytos.
Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria
jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť,
spoveď, čiže vyznanie hriechov kňazovi, a predsavzatie vykonať
zadosťučinenie a skutky zadosťučinenia (KKC, 1491).

Na záver malý tip – ako sa dobre pripraviť na sviatosť
zmierenia!
1. Správne pomenuj hriechy. Pomôže ti k tomu dobré spovedné
zrkadlo (dnes existujú desiatky na výber – pre deti, pre mladých, pre
mužov, pre manželov, pre seniorov).
2. Oľutuj svoje hriechy. Zamysli sa však nad tým, ako a prečo
ich ľutuješ. Ľutuješ hriech, lebo si urazil Boha a bolí ťa to? Ľutuješ zo
strachu? Ľutuješ, lebo ťa pri hriechu pristihli?
3. Uznaj, že sám to nezvládneš. Snažíš sa len ochrániť svoje ego
alebo reputáciu? Si ochotný úplne sa spoľahnúť na Pána Boha?
4. Vyznaj svoje hriechy vo spovedi kňazovi. Priznávaš si svoje
hriechy len pred Bohom, lebo sa hanbíš ponížiť pred inou osobou? Si
úprimný vo vyznaní hriechov?
5. Po spovedi sprav konkrétne kroky na ceste k náprave. Si
ochotný zmeniť svoje zvyky, vzdať sa zlých priateľov, svojho životného
štýlu? Si ochotný prijať vedenie v ťažkých situáciách?
6. Vykonaj vhodné zadosťučinenie. Si ochotný znášať následky
svojich skutkov? Si ochotný priznať si chybu, ospravedlniť sa tomu,
komu si ublížil? Keď už si nabral odvahu a išiel na spoveď, držím palce.

