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Ospravodlivenie prostredníctvom sviatosti zmierenia a pokánia
(svätá spoveď)
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Súhrn: Človek vďaka sviatosti krstu získava účasť na Kristovom
živote a s tým získava aj Kristove schopnosti žiť spravodlivý
život. Zostáva mu však slobodná vôľa, a tak sa kedykoľvek môže
rozhodnúť dištancovať sa od tohto Kristovho života úkonom,
ktorý sa nazýva smrteľný hriech. Boh rešpektuje toto
rozhodnutie človeka, no zároveň mu ponecháva možnosť vrátiť sa
naspäť. Inštrumentálnou príčinou tohto návratu je sviatosť
zmierenia a pokánia.
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Tridentský koncil o ospravodlivených prehlasuje, že im „už nič
nechýba, aby skutkami, ktoré sú vykonané v Bohu, naplno
zadosťučinil Božiemu zákonu, ako to zodpovedá stavu tohto
života“.[1] Zadosťučiniť Božiemu zákonu, či Božej
spravodlivosti znamená konať spravodlivo a v súlade s Božou
vôľou a to aj za cenu rozličných ťažkostí, ktoré spravodlivé
konanie na tomto svete sprevádza. Pripomienka, že kvalita
tohto spravodlivého života zodpovedá stavu tohto života
naznačuje, že táto spravodlivosť ešte nie je absolútne
dokonalá. Koncil to upresňuje na inom mieste, keď
o ospravodlivených hovorí, že „hoci by boli v tomto smrteľnom
živote akokoľvek svätí a spravodliví, predsa upadajú
prinajmenšom do ľahkých a každodenných hriechov, ktoré sa tiež
nazývajú všednými, no kvôli tomu neprestávajú byť
spravodlivými“.[2] Z toho vyplýva už spomínaný fakt, že
ospravodlivený síce nedokáže v tomto smrteľnom živote žiť
dokonale bez všedných hriechov, čo sa však týka hriechov,
ktoré nespadajú do kategórie všedných, má všetky schopnosti na
to, aby ich zo svojho života vylúčil.
Ak však ospravodlivený má všetky schopnosti na to, aby sa
nedopúšťal vážnych hriechov, to ešte neznamená, že túto
schopnosť vždy aj využije. Hoci je pevne pripojený ku
Kristovmu telu a môže využívať jeho moc v boji proti hriechu,
predsa mu zostáva slobodná vôľa a kedykoľvek sa môže rozhodnúť
prestať Kristovu moc používať. Kristus nikoho nenúti žiť
spravodlivo. On len ponúka spravodlivosť ako dar a ten možno
hocikedy odmietnuť.
Všedné hriechy stratu ospravodlivenia nespôsobujú. Práve rast
ospravodlivenia prítomnosť všedných hriechov predpokladá,
pretože inak by ospravodlivenie nemohlo rásť. Účasť na
Kristovom živote je človeku udelená okrem iného aj na to, aby
sa človek postupne uzdravoval z týchto neúmyselných
nedokonalostí, ktorých sa človek túži zbaviť.
Iná situácia nastáva, keď sa človek na základe svojej
slobodnej vôle úmyselne rozhodne vykonať skutok proti Božej

vôli. V takom prípade sa človek rozhodol vrátiť sa k svojmu
starému životu podľa svojej vôle a podľa svojich vlastných
nárokov. Týmto skutkom odmieta žiť Kristov život, pretože
úmyselne zastáva skutok, ktorý je v rozpore s Kristovou
spravodlivosťou.[3] Boh toto odmietnutie účasti na Kristovom
živote rešpektuje, a tak dochádza k strate ospravodlivením
získanej spravodlivosti. Človek sa týmto ocitá odvrátený od
Boha a keďže sa jedná o úmyselné rozhodnutie, človek si za
týmto stavom stojí. Ak sa tento stav odvrátenia sa od Boha
smrťou spečatí, zostane trvalý, čo prakticky znamená večné
nešťastie v zatratení. Preto magistérium Cirkvi nazýva takýto
hriech smrteľným.[4]
V dobe reformácie sa objavila mienka, že ospravodlivenie možno
stratiť výlučne stratou viery. Hoci prívrženci Martina Luthera
vylučovali možnosť, že by viera mohla existovať spolu so
smrteľným hriechom,[5] v ďalších protestantských denomináciách
sa môžeme stretnúť s tvrdením, že kým človek dôveruje Bohu, že
mu pripočítal Kristovu spravodlivosť, nemôže o ospravodlivenie
prísť, ani keby akokoľvek zhrešil.[6]
Právne pripočítaná spravodlivosť však nie je skutočnou
spravodlivosťou a človek potrebuje spravodlivosť preto, aby sa
skutočne dostal do súladu s Bohom. Preto Tridentský koncil
upozorňoval na to, že spravodlivosť sa skutočne stráca
akýmkoľvek smrteľným hriechom, keďže ten je nezlučiteľný
s reálnou spravodlivosťou. Dokonca pripúšťa, že môže dôjsť
k situácii, kedy človek urobí smrteľný hriech a predsa pravú
vieru nestratí.[7] Tu však koncil upozorňuje, že takáto viera,
ktorá existuje spolu so smrteľným hriechom, nemôže byť živou
spasiteľnou vierou, ale len akýmsi teoretickým zastávaním
určitých článkov viery.[8]
Ak totiž človek pristúpi k rozhodnutiu vzbúriť sa proti Božej
vôli a úmyselne vykonať hriech, nevyhnutne tomu musí
predchádzať nadobudnutie praktického presvedčenia, že nemá
v skutočnosti účasť na Kristovom živote, alebo že Ježiš nie je
Spasiteľ, ktorý zvíťazil nad smrťou. Hoci takýto človek môže

naďalej teoreticky zastávať správnu vierouku, a teda nemožno
ho označiť za apostatu v právnom zmysle slova, predsa v praxi
sa od pravej viery odkloní. Ak človek stratí takúto praktickú
vieru, nemá ďalej dôvod konať to, čo je v súlade s Božou
vôľou. Okamžite sa totiž pri konaní dobra ocitne zoči-voči
nepríjemnostiam, ktorým sa bude chcieť vyhnúť, keďže nebude
veriť, že je mocnejší ako smrť, a tak mu neostane nič iné, ako
rozhodnúť sa pre hriech.
Následky takto stratenej spravodlivosti sú samozrejme
katastrofálne. Človek síce zostáva naštepený na Krista,
pretože krst vtláča človeku nezmazateľný znak (porov. KKC
1272), ale stáva sa „suchou ratolesťou“, do ktorej neprúdi
Kristov život a Kristus prostredníctvom nej nemôže konať
a prinášať ovocie spravodlivosti. Takto je človek opäť
odkázaný len sám na vlastné sily, a to je vopred prehratý boj
v odpore proti pokušeniam a hriechom. V tomto stave je
nemožné, aby sa dostal do súladu s Bohom, a tak sa zachránil
pred večným utrpením. Jediným riešením je opustiť tento stav
nespravodlivosti a opäť získať živú účasť na Kristovom živote.
Keďže smrteľný hriech neruší nezmazateľný znak krstu a človek
po strate spravodlivosti zostáva Kristovou ratolesťou, hoci
nie živou, riešením nemôže byť ďalší krst. Nemožno naštepiť na
vinič ratolesť, ktorá je naštepená. Problém je vo vnútornom
postoji človeka, ktorý odmieta žiť z viniča, na ktorý je
naštepený. Nevyhnutná je teda zmena postoja človeka voči Bohu.
Je nevyhnutné, aby sa opäť vrátil k živej viere
a k praktickému vedomiu, že Kristus skutočne prežil dokonale
poslušný život a premohol smrť a mať účasť na tomto Kristovom
spravodlivom živote je to najvýhodnejšie, čo si môže zvoliť.
Ak má toto dôležité životné rozhodnutie zodpovedať duchovnomateriálnej ľudskej prirodzenosti, musí byť, nakoľko je to
možné, vyjadrené nie len na duchovnej úrovni, ale aj vo
viditeľnom účinnom znaku. Týmto znakom je sviatosť zmierenia a
pokánia.
Pre
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spravodlivosť a mier s Bohom, je nevyhnutné, aby pri sviatosti
pokánia vyznal pred biskupom alebo kňazom jednotlivo všetky
smrteľné hriechy, na ktoré sa po starostlivom spytovaní
svedomia pamätá od krstu alebo od posledného platného prijatia
sviatosti pokánia, ako aj okolnosti, ktoré menia druh
hriechov. Vymenovať jednotlivo hriechy znamená zároveň povedať
počet spáchaných skutkov toho istého druhu, ak sa ich dopustil
viackrát, pretože každý zlý skutok je sám osebe celým jedným
hriechom.[9] Pri tom Cirkev vrelo odporúča vyznať sa aj zo
všetkých všedných hriechov i keď to neprikazuje, pretože
sviatosť pokánia bola ustanovená predovšetkým pre
znovunadobudnutie spravodlivosti, ktorá sa stráca smrteľným
hriechom.[10]

Vyznanie smrteľných hriechov znamená, že sa kajúcnik sám
postaví do pravdy, že je hriešnik, obžaluje sa pred Bohom zo
svojich previnení a jasne označí skutky, od ktorých sa chce

odvrátiť. Úmyselné zamlčanie smrteľného hriechu je znakom, že
kajúcnik si niektorý hriech pre svoj život ponecháva. Zotrvať
vo viacerých hriechoch, či len v jednom, znamená zotrvanie vo
vzbure proti Bohu, a teda takéto nedostatočné vyznanie
hriechov bráni zmiereniu človeka s Bohom.[11]
Kajúcnik musí byť samozrejme rozhodnutý vzdať sa všetkých
svojich hriechov, teda nie len tých, na ktoré si spomenul.
Prijať sviatosť pokánia a získať živú účasť na Kristovom
živote znamená vzdanie sa celej hriešnosti a rozhodnutie
podriadiť sa Božej vláde.
Jadrom sviatosti pokánia je vnútorné odvrátenie sa od
hriešneho stavu a obrátenie sa k ochote žiť pod Božou vládou.
Toto vnútorné obrátenie sa nazýva ľútosťou. Tridentský koncil
definuje ľútosť ako bolesť duše a odvrátenie sa od spáchaného
hriechu s predsavzatím už viac nehrešiť.[12] Nejde tu však
o akési emotívne hnutie, ale o úkon poznania a vôle.[13]
Človek poznáva a uvedomuje si svoju hriešnosť a je rozhodnutý
v budúcnosti hriechy nerobiť. Dôležité je všimnúť si, že
ľútosť je zameraná aj do minulosti. Je to dištancovanie sa od
minulých hriechov.[14] Mohli by sme povedať, že skutočná
ľútosť je pevné rozhodnutie v budúcnosti viackrát hriechy
nerobiť a ak by sa dal vrátiť čas, a človek by sa mohol znova
rozhodnúť, už aj v minulosti by spáchané hriechy neurobil.
Pri ľútosti je veľmi dôležitý motív odvrátenia sa od
predošlého hriešneho spôsobu života. Človek sa totiž môže
dištancovať od svojich hriešnych postojov preto, že v hriechu
sa cíti po emotívnej stránke nepohodlne. Taktiež sa môže
rozhodnúť prestať robiť hriechy, aby si uchránil česť, dobrú
povesť, či vyhovujúce medziľudské vzťahy. Rovnako človek môže
ľutovať hriechy preto, lebo si predsavzal dodržiavať určitý
etický kódex a je rozhodnutý zostať verný svojim zásadám.
Všetky tieto motívy síce odvracajú človeka od hriešnych činov,
no týkajú sa len prirodzeného života a nie sú motívmi, ktoré
by človeka privádzali k Bohu.[15]

Taktiež rozhodnutie odvrátiť sa zo strachu z Boha a ním
uložených trestov nie je ľútosťou, ktorá spôsobuje získanie
spravodlivosti. Človek, ktorý vníma Boha ako bytosť, pred
ktorým sa treba chrániť, nerozhoduje sa vrátiť k nemu. Takýto
človek nevidí zlo v hriechu, ale v Bohu, ktorý sa za hriechy
pomstí.[16] Na základe tohto postoja sa človek vlastne
vnútorne nedištancuje od hriechu, ale od Boha, ktorého vníma
ako svojho nepriateľa a ktorého si potrebuje držať od seba
takpovediac v patričnej bezpečnej vzdialenosti. Netreba
pripomínať, že vnímanie Boha ako aktívneho pomstiteľa za
hriechy človeka má svoj pôvod v prirodzenej nábožnosti a je
ďaleko od Boha, ktorého nám predstavil Ježiš Kristus.

Existujú len dva motívy, ktoré vedú k účinnej ľútosti, t.j. k
ľútosti, ktorej následkom sa prinavracia kajúcnikovi stratená
spravodlivosť. Na prvom mieste je ľútosť motivovaná láskou
k Bohu, ktorou človek miluje Boha pre neho samého a pre ktorú
nechce Boha urážať a umenšovať jeho slávu. Hoci Boh podľa
svojej božskej prirodzenosti je sám v sebe dokonalý a nemožno
ho o nič obrať, predsa možno pred svetom hriechmi umenšovať

jeho česť a slávu,[17] ako aj brániť mu v jeho rozhodnutí
robiť človeka šťastným. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že
keď sa Boh stal človekom, urobil to pre hriechy každého
jednotlivého človeka, a tak žiaden človek nemôže tvrdiť, že
Kristus na tomto svete kvôli jeho hriechom netrpel. Úmyselne
konať hriech znamená byť ľahostajný ku Kristovmu utrpeniu,
ktoré pre človeka podstúpil a sú výrazom hlbokej nevďačnosti
a pohŕdania, čo je postoj nezlučiteľný s láskou k Bohu,
ktorému človek nechce ubližovať. Ľútosť motivovaná takouto
láskou sa nazýva dokonalá a priamo spôsobuje ospravodlivenie,
teda skôr, ako človek prijme sviatosť zmierenia a pokánia.
Nemožno však hovoriť o dokonalej ľútosti u toho, kto nemá
v úmysle svoje obrátenie vyjadriť aj vo viditeľnom znaku
sviatosti pokánia.[18]
Druhým motívom ľútosti je strach pred peklom. Tu je však
nebezpečenstvo dezinterpretácie, kedy by mohlo dôjsť
k stotožneniu strachu z pekla so strachom z Boha. Peklo
s aktívnym Božím trestom a hnevom vo vlastnom a doslovnom
zmysle možno stotožňovať len na princípe prirodzenej
nábožnosti a ako sme uviedli vyššie, strach z Boha a jeho
trestov
nevedie
k
vnútornému
návratu
k
Bohu
a k spravodlivosti. Ak koncil hovorí o strachu z pekla, je to
to isté ako túžba po milovanom Bohu. Peklo je totiž trvalý
nedostatok Boha v osobnom živote človeka. Ak sa človek
takéhoto stavu bojí, znamená to, že túži po Božej prítomnosti.
Vníma Boha ako zdroj svojho šťastia a chce sa odvrátiť od
stavu, v ktorom si tento zdroj svojej blaženosti nemôže
užívať. Kým motív dokonalej ľútosti je zameraný na Boha, motív
tejto ľútosti je zameraný na ľutujúceho človeka, ktorému Boh
chýba. Preto sa takto motivovaná ľútosť nazýva nedokonalou.
V jednom aj v druhom prípade je však motívom ľútosti láska
k Bohu.[19] I keď v prvom prípade je to láska k nemu pre neho
samého, v druhom prípade je to láska k nemu ako k zdroju
šťastia, ktoré človek potrebuje pre naplnenie svojho života.
Táto nedokonalá ľútosť človeka neprivádza sama osebe
k ospravodliveniu, ale správne ho disponuje, aby

ospravodlivenie vo sviatosti pokánia prijať mohol.[20]
Ak chce teda človek znovu získať ospravodlivenie, je
nevyhnutné, aby ľutoval svoje hriechy na základe aspoň jedného
z týchto dvoch motívov. Len tieto motívy totiž spôsobujú
skutočný návrat od hriechov pod Božiu vládu. Akékoľvek iné
pohnútky k nadobudnutia účasti na Kristovom živote nevedú.
Keďže sviatosť zmierenia a pokánia je vonkajším a zmyslami
vnímateľným znakom, je potrebné, aby toto vnútorné odvrátenie
sa od hriešnosti a obrátenie sa k Bohu, ktorým ľútosť je, bolo
aj navonok vyjadrené modlitbou ľútosti.
Ak sa kajúcnik úprimne odvracia od celého svojho hriešneho
stavu a túži opäť získať účasť na spravodlivom Kristovom
živote, Boh môže opäť prijať kajúcnika ako prijíma milosrdný
otec svojho márnotratného syna. Okamih, kedy je v kajúcnikovi
opäť obnovený Kristov život a kedy sa Kristus opäť zmocňuje
človeka, aby prostredníctvom neho mohol konať spravodlivo, sa
deje prostredníctvom úkonu rozhrešenia. Tento prechod
z hriešneho stavu do stavu schopnosti žiť vďaka Kristovi
spravodlivo a sväto je znovunadobudnutím ospravodlivenia.
Vďaka takto nadobudnutej schopnosti nebúriť sa proti Božej
vôli a rásť v poslušnosti človek žije obrátený k Bohu a je
disponovaný prijímať jeho dary a požehnania. Tento nadobudnutý
stav je opakom života „pod Božím hnevom“, ktorý je definovaný
nedostatkom Boha v osobnom živote človeka, keďže ho úmyselne
hriechom odmieta a odporuje tak jeho požehnaniu. Prechod zo
stavu odporovania Božiemu požehnaniu do stavu užívania si
Božej priazne a lásky je podstatou odpustenia hriechov. Je
zjavné, že pri Božom odpustení neprechádza Boh zo stavu hnevu
a útoku na človeka do stavu pokoja a priazne, ale je to
človek, ktorý prechádza zo stavu odmietania Boha do stavu
užívania si ho, pričom vďaka znovu nadobudnutej účasti na
Kristovom živote dostáva schopnosť žiť naozaj podriadený Bohu
a v tejto podriadenosti rásť až k dokonalosti.

Rozhrešenie, ktoré spôsobuje obnovenie účasti kajúcnika na
Kristovom živote, môžu udeľovať výlučne biskupi a kňazi.
Magistérium Cirkvi učí, že v tejto veci si Kristus ich vyvolil
za služobníkov, keď povedal: „Komu odpustíte hriechy, budú mu
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20,23).[21]

Rozhrešením sa človeku odpúšťa previnenie voči Bohu a človek
sa vracia do spoločenstva s Bohom. To však ešte neznamená, že
je prekonaný celý komplex hriechu. Hriech totiž so sebou
prináša aj určité následky. Jedným z týchto následkov je, že
umocňuje v človeku náklonnosť k zlému. Človek akoby si
páchaním zla na hriech privykal.[22]
Aby sa táto náklonnosť k zlému oslabovala, spovedník pri
sviatosti pokánia musí udeliť skutok zadosťučinenia, ktorý
bude záštitou a pomocou pre odstraňovanie hriešnosti kajúcnika
a pre rast jeho spravodlivosti. Skutok zadosťučinenia má teda
liečivý charakter a nie charakter spravodlivej pokuty, či
odplaty. Zadosťučinenie Božej spravodlivosti znamená konanie
v súlade s Božou spravodlivou vôľou. Skutky zadosťučinenia
človeku pomáhajú, aby sa utvrdil v schopnosti konať
spravodlivo a taktiež si hlbšie uvedomil závažnosť minulých
hriechov, čo ho privádza k ich hlbšiemu odmietnutiu. Sú
výrazom poslušnosti, do ktorej sa kajúcnik rozhodol od svojich

hriechov vrátiť. Tiež treba poznamenať, že takéto skutky
v tomto hriechom pokazenom svete nesú so sebou aj charakter
určitého utrpenia, keďže sú umŕtvovaním doterajšieho hriešneho
spôsobu života, čo v konečnom dôsledku má opäť výchovný
charakter, ak si uvedomíme, že vzťah k Bohu, ktorého budovanie
musí prekonávať prekážky, je hlbší a trvalejší (porov. 1Pt
1,6-7).[23]
Napokon je treba pripomenúť, že skutky zadosťučinenia človek
dokáže účinne robiť práve vďaka tomu, že je živou súčasťou
Kristovho tajomného tela a má účasť na jeho spravodlivom
živote. Človek odkázaný len na vlastné sily nedokáže
zadosťučiňovať Božej spravodlivosti a niečoho takého je
schopný len preto, že má účasť na Kristovej schopnosti
spravodlivosti zadosťučiniť. Preto sa človek nemôže chváliť
svojimi skutkami zadosťučinenia, ale musí vyznávať, že to
z Božej moci je schopný konať spravodlivo (porov. Ef 3,7).[24]
Článok bol publikovaný v: Ospravodlivenie prostredníctvom
sviatosti zmierenia a pokánia, Collectanea lectionum
theologicarum II [elektronický zdroj], Warszawa : Wydawnictwo
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