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YOUCAT
Čas na spoveď
NAMIESTO
PREDSLOVU
Keď som mal 15 rokov, ešte som veľmi nepoznal oslobodzujúci účinok svätej spovede. Odvtedy sa však toho veľa zmenilo.
Dnes som kňazom a teším sa, že vo sviatosti zmierenia môžem
mladým ľuďom ukázať krásu Božej lásky a milosrdenstva - a sám
ju nanovo zažívať pri vlastnej spovedi. Mal som už možnosť vypočuť si nespočetné množstvo spovedí mladých ľudí a vždy je
pre mňa veľmi dojímavé vidieť, ako nás Boh oslobodzuje od viny, ako uzdravuje rany a ako nám svojím odpustením umožňuje
žiť nový život.
Pred Svetovými dňami mládeže v roku 2005 by som si nikdy
nebol pomyslel, že sa mladí ľudia dokážu zhromaždiť k šesťhodinovej modlitbe a chválam a potom ešte ísť aj na spoveď. Ale
presne takéto želanie vyslovila skupinka mladých z Bonnu, ktorí
chceli odovzdávať ďalej skúsenosť zo Svetových dní mládeže a z
najrôznejších duchovných spoločenstiev. Dnes je ich myšlienka
v Nemecku známa pod názvom Night Fever - nočná horúčka. A
funguje všade. Pri každom takomto večeri sedí v bočných lodiach chrámu osem až desať kňazov, ktorých všetci vidia (nič
však nepočuť, lebo sedia v dostatočnej vzdialenosti). Horí pred
nimi svieca a na tabuľke je napísané, čo ponúkajú: Rozhovor, požehnanie, sviatosť zmierenia. Pred tabuľkou sa veľmi rýchlo vytvorí dlhý rad ľudí. Ale prečo? Pretože v spovedi dostávame
oslobodzujúcu silu zmierenia sa s Bohom a začíname s ním nový
vzťah. Radosť z tejto skúsenosti je naozaj viditeľná.
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V jeden podobný večer ma bezprostredne oslovila istá návštevníčka. Videla mladú ženu, ktorá zo spovede odchádzala absolútne oslobodená a šťastná. Bolo očividné, aký kameň jej spadol zo srdca. Táto žena ma teda oslovila a povedala: „Aj ja to
chcem." Nevedela presne, ako spoveď funguje, ale videla, čo sa
stalo. Preto vám z celého srdca môžem poradiť len jedno:
Začnite odznova! Choďte sa vyspovedať!
Andreas Siift
Duchovný otec podujatia Night Fever

Prečo zmierenie sa s Bohom posilňuje.
A ako na to?
Bernhard Meuser
Čo je číslom jeden na zozname najneobľúbenejších vecí?
Odpoveď je jasná: návšteva u zubára. Ale hneď po zubárovi
príde na rad spoveď.
To mám tie najhoršie veci o sebe hovoriť úplne cudziemu
človeku? Vari som sa zbláznil? Ísť za kňazom a povedať mu, že
som kradol, podvádzal a klamal? Že som svojmu spolužiakovi
poriadne vynadal a do polnoci na internete surfoval po nevhodných stránkach? Tak to teda nie! Čo by si o mne pomyslel? Už by
som sa mu nikdy nemohol ukázať na oči!
Áno, je to tak. Človek musí mať dosť veľkú odvahu, aby sa
priznal k temným stránkam svojho života.
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Všetci akosi chceme byť tými

najväčšími.
Chceme žiariť. Chceme, aby nás obdivovali.
A mnohokrát naozaj je čo obdivovať:
+ niekto je matematický génius,
+ iný je macher v športe,
+ tretí je proste skvelý kamarát, ktorý by za teba obetoval aj posledné gate.
Každý z nás však vie, že konáme aj

zlo.

Krátky čas môžeme svoje temné stránky skrývať. Ale jedného dňa predsa len vyjde na svetlo, že tie moje prvotriedne domáce úlohy sú len čírym kopírovaním. Raz nás pri nejakom
klamstve pristihnú a povedia nám: „Ha, celé roky si ma ťahal za
nos!" Alebo budeme musieť priznať, že nás v pazúroch drží závislosť. A je nám to trápne.
Zbabelci hľadajú ospravedlnenia a výhovorky. No ten, kto
má odvahu, povie:
Áno, je to tak.
Hrozne som to

pohnojil.
Prosím, odpusť mi.“
Vo väčšine prípadov je odvaha priznať sa odmenená. Často
v nás však zostane nepríjemný pocit. Raz som opätovne musel
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zájsť za jedným priateľom a povedať mu tie ťažké slová: „Môžeš
mi znovu odpustiť?" A čo povedal môj priateľ? „Dobre, odpúšťam ti, ale nikdy na to nezabudnem!"
Haló! Čo je to za odpustenie!? Pohotovo som mu vtedy odpovedal: „Potom by mi bolo milšie, keby si mi neodpustil, ale
radšej na všetko zabudol!"
Haló, Bože,

tu som!
Pred pár dňami som bol znovu na spovedi. Haló, Bože, tu
som! Dosť vecí som pohnojil. Vzdialil som sa od teba. Presne
viem prečo. Každý hriech, každá neláska sa dotýka TEBA. Len Ty
si Boh! Len Ty mi môžeš odpustiť.
Tu som,

odpusť mi!
Hoci som sa vo svojom živote spovedal už stovky ráz, vždy sa
musím premáhať. A to napriek tomu, že viem jedno:
Päť minút po odchode zo spovednice ma naplní rovnaké
šťastie ako po okúpaní sa v mori.
+ V duši mi zavládne pokoj.
+ Od radosti by som tancoval a spieval.
+ Nie všetci zažívajú takúto spontánnu radosť.
Ale ja áno.
Dobre - chcem vám porozprávať o jednej takejto špeciálnej
spovedi:
Keď som vyznal hriechy, kňaz mi povedal niekoľko slov, ktoré sa mi rozliali po duši ako mlieko a med: „Keď ti v Ježišovom
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mene odpúšťam hriechy, skutočne môžeš začať odznovu. Len si
to predstav: úplne odznovu! Je to tak. Život pre teba začína celkom od začiatku.“
A poviem ti ešte niečo:
Boh, ktorý je Láska, ti tvoje hriechy nielen odpúšťa - v istom zmysle na ne dokonca zabúda.
Uf! Toho muža som takmer vyobjímal!

Aký je Boh?

Jednoducho neuveriteľný!
Áno - aj mne to často príde na um: No tak, Bože, ako som si
zaslúžil, že sa toľko zaujímaš práve o mňa? Veď ma predsa poznáš! Naozaj nie je veľa úžasných vecí, ktorými by som sa mohol
pochváliť.
Boha to však očividne až tak nezaujíma. Jeho láska je neotrasiteľná. A čo so mnou urobí? Kapitulujem. Prirútim sa k nemu ako márnotratný syn z evanjelia. Niekedy jednoducho nedokážem uveriť, že môj nebeský Otec nanovo otvorí náruč a s úsmevom ma privíta. Jachtám ako márnotratný syn: „Otče, zhrešil
som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom" (Lk 15, 21).
Nedokážem pochopiť, ako Boh reaguje na mňa, kajúcneho
hriešnika. Normálne by si človek povedal: Určite ma zrovná so
zemou! Jeho trestajúci pohľad ma zahubí! Určite mi nepovie nič
iné ako: „Zmizni mi z očí! Už ťa nikdy viac nechcem vidieť!"
Ale presne toto Boh neurobí! Je absolútne šťastný, že som
k nemu našiel cestu. Pripravil pre mňa oslavu. A na nej samé vyberanosti!
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Niektorí hovoria: „Vykonal som priveľa zlého.
Dobrý Boh mi nemôže odpustiť."
To je veľké rúhanie! Znamená to stavať obmedzenia Božiemu milosrdenstvu. Ono však nijaké prekážky
nepozná, je bezhraničné. Nášho dobrého Boha nič
neuráža tak, ako keď pochybujeme o jeho milosrdenstve.
SV. JÁN MÁRIA VIANNEY farár z Arsu

