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Znieczulenie sumieñ, os³abienie œwiadomoœci grzechu, po-
mniejszenie odpowiedzialnoœci moralnej, oraz nieudolnoœæ kap³a-
nów w sprawowaniu sakramentu pokuty, nie wyczerpuj¹ wszyst-
kich przyczyn i Ÿróde³ kryzysu spowiedzi wiernych.

Zauwa¿a siê bowiem, ¿e wielu katolików zagubi³o siê w ¿yciu.
To ich zagubienie mo¿e byæ te¿ po czêœci spowodowane niewy-
starczaj¹c¹ katechez¹ dotycz¹c¹ sakramentu pokuty.

Wielu z nich z braku odpowiedniej formacji sumienia ujawnia
du¿¹ nieporadnoœæ w przygotowaniu do spowiedzi. Przera¿a ich
tak¿e trud rachunku sumienia.

2. Zastrzeżenia i opory współczesnego człowieka
do sakramentu pokuty

A. Wstyd i naturalny opór przed spowiednikiem
i odsłanianiem swego wnętrza

SpowiedŸ w szczególny sposób dotyka naszej najg³êbszej in-
tymnoœci. Nikomu z ludzi nie przychodzi ³atwo ods³aniaæ przed
drugim cz³owiekiem swoje wnêtrze, ukazywaæ jego wstydliwe za-
kamarki, otwieraæ sw¹ duszê i obna¿aæ siê duchowo, aby ukazaæ
swe najboleœniejsze rany. Rodzi to u ka¿dego cz³owieka wstyd
i naturalny opór. Z pewnoœci¹ ten ból otwierania swego wnêtrza
staje siê ³agodniejszy, gdy dotykanie bolesnych ran grzechu
dokonuje siê w obecnoœci Boga i wobec osoby zaufanej, gwaran-
tuj¹cej zachowanie szczególnej tajemnicy i dyskrecji. Czasem ten
wielki wstyd przed Bogiem, przed sob¹ i spowiednikiem os³abia
penitentowi radoœæ z odpuszczenia grzechów.

Trzeba uszanowaæ ten opór ludzi szczególnie wra¿liwych
przed ods³anianiem w³asnego wnêtrza. Warto jednak ten rodzaj
oporu przed spowiedzi¹ w sobie przezwyciê¿yæ. Przyznanie siê do
winy, ods³anianie tego, co najskrytsze i najintymniejsze przed
zaufanym spowiednikiem, chocia¿ nie przychodzi ³atwo, to prze-
cie¿ jest zarazem najskuteczniejszym œrodkiem lecz¹cym, równo-
czeœnie powstrzymuj¹cym i zaradczym przed pope³nieniem kolej-
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9 Z. Baadera, Dzie³a, Warszawa 1955, t. 1, s. 404; por. J. Salij OP, art.
cyt., s. 148.

nych grzechów. SpowiedŸ jest przecie¿ sakramentem uzdrowienia
i wyzwolenia wewnêtrznego, duchowego oczyszczenia, odrodze-
nia moralnego, i zarazem czynnikiem odzyskania poczucia w³as-
nej godnoœci, odciêcia siê od z³a, odzyskania wiary w moc ³aski
Bo¿ej i w swoje mo¿liwoœci dane przez Boga, oraz odbudowania
nadziei na lepsz¹ przysz³oœci. Grzech, podobnie jak nierozpoz-
nana choroba, jeœli jej nie odkryjemy przed lekarzem, mo¿e
doprowadziæ cz³owieka do krytycznej i beznadziejnej sytuacji. Ci,
którzy przestaj¹ siê spowiadaæ, przypominaj¹ chorych, którzy nie
zdaj¹ sobie sprawy ze swego stanu zagro¿enia i nieszczêœcia.
M¹drze napisa³ kiedyœ na ten temat Adam Mickiewicz:

,,Grzech, choæby najsilniejszy, skoro wydrzesz z ³ona,
Natychmiast przed oczyma spowiednika skona.
Jak drzewo, gdy mu ziemiê obedrzesz z korzeni,
Choæ silne, wkrótce uschnie od s³oñca promieni’’ 9.

SpowiedŸ ods³ania Ÿród³a i przyczyny z³a, leczy rany grzecho-
we, a nawet nasz¹ ludzk¹ poranion¹ emocjonalnoœæ, chocia¿ nie
zawsze zaraz poprawia nasze samopoczucie czy nastrój. Podczas
wyznawania grzechów tworzy siê u penitenta swoiste napiêcie
emocjonalne, a czasem obawa odrzucenia.

Ta krytyczna ocena siebie samego w pe³nej prawdzie wobec
Boga jest szczególnym czynnikiem wyzwalaj¹cym. Nie mo¿na
czekaæ na odpowiedni nastrój i t³umaczyæ siê, ¿e ,,nie czujê
potrzeby spowiadania siê’’. Kiedy siê poddajemy koniecznej ope-
racji lub jakiemuœ zabiegowi chirurgicznemu, czynimy to ze
wzglêdu na stan zdrowia, a nie ze wzglêdu na nastrój. SpowiedŸ
wyrasta nie tyle z jakiejœ psychicznej potrzeby zwierzenia siê,
ale z koniecznoœci duchowego wyzwolenia siê z grzechu. Sakra-
ment pokuty pozwala nam uczestniczyæ w Chrystusowym zwyciêst-
wie nad grzechem. Z doœwiadczenia wiemy, jak lêk i wstyd zamyka
serce, a wyrzuty i zgryzoty sumienia potrafi¹ umêczyæ cz³owieka.
Jeœli cz³owiek nie otworzy siê na ³askê Bo¿ego mi³osierdzia



cie, jest spraw¹ jasn¹, ¿e intensywnoœæ uczuæ pokutnych stanowi
pozytywny wk³ad do nawrócenia i dzia³ania ³aski. Nie mo¿na
mieszaæ tych dwóch rodzajów oceny. Mo¿e przecie¿ penitent nie
prze¿ywaæ emocjonalnie ¿alu ale wystarczy, gdy on wol¹ napraw-
dê odrywa siê od z³a. Inny zaœ potrafi zalewaæ siê ³zami i zapew-
nia szlochaniem o ¿alu a nie ma szczerej woli poprawy. Wa¿ny
w tym przypadku jest kierunek woli, a uczucie mo¿e staæ siê tylko
cennym uzupe³nieniem. Pod pretekstem wypróbowania szczeroœ-
ci ¿alu i jego ,,najwy¿szego stopnia w ocenie’’ spowiednik nie
powinien doprowadzaæ penitenta do wstrz¹su psychicznego przez
porównywanie grzechu z ró¿nymi postaciami z³a, mo¿liwego do
przecierpienia, jak np. okrutna œmieræ fizyczna, utrata drogiej
osoby, dobrej s³awy, czy ca³ego maj¹tku. Takie przedstawienie
mo¿e Ÿle podzia³aæ na wyobraŸniê i sk³oniæ go do w¹tpienia o jego
¿alu, choæby ten ¿al faktycznie by³ najwy¿szy co do oceny.
Oczywiœcie, mo¿na te¿ pobudzaæ uczucia penitenta do ¿alu,
a wiêc prowadziæ do prze¿ywania go jak najbardziej intensyw-
nie, bo wtedy ³aska przebaczenia bêdzie tym pe³niejsza w jego
œwiadomoœci 10.

f) ¯al za grzechy, jako istotny element aktu sakramentalnego,
powinien byæ zwi¹zany z absolucj¹ i uczyniony dla jej uzyskania.
Towarzysz¹c wyznaniu win, albo id¹c przed nim, lub te¿ po nim,
ma on jednak poprzedzaæ absolucjê i przynajmniej wirtualnie
istnieæ w chwili jej udzielania. Tak wiêc ¿al prze¿ywany auten-
tycznie i z powag¹ zrozumienia chwili, powinien zachowaæ jed-
noœæ moraln¹ z form¹ sakramentu pokuty, któr¹ stanowi roz-
grzeszenie kap³añskie.

Gdyby po otrzymaniu rozgrzeszenia penitent wyzna³ jeszcze
zapomniany grzech œmiertelny, nale¿y mu doradziæ ponowienie
aktu ¿alu, chocia¿ w zasadzie poprzedni akt móg³by wystarczyæ.
Wówczas trzeba ponownie udzieliæ rozgrzeszenia, ale nie powiêk-
szaæ mu poprzednio zadanej pokuty, chyba, ¿e by³by to jakiœ
wyj¹tkowy grzech œmiertelny.

10 Stanis³aw Witek ks., dz. cyt., s. 286–287.
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XI

Postanowienie poprawy

1. Postanowienie poprawy jako kryterium autentyczności
nawrócenia i żalu

Postanowienie poprawy – to zdecydowana wola niegrzeszenia
wiêcej. Nie wystarczy przeto chêtka (velleitas), ale te¿ nie jest
wymagana œcis³a obietnica czy formalne œlubowanie unikania
wszelkich grzechów 1.

Postanowienie poprawy ³¹czy siê integralnie ze skruch¹ za
grzechy i jest oznak¹ prawdziwego ¿alu oraz stanowi kryterium
autentycznoœci nawróceniu. Brak szczerej chêci nawrócenia siê na
przysz³oœæ, a przynajmniej rozpoczêcia walki ze swoimi grzechami,
sprawiæ mo¿e, ¿e spowiedŸ stanie siê niewa¿na lub ma³o skuteczna.

Je¿eli postanowienie poprawy ma byæ owocne na przysz³oœæ, to
nie mo¿e ono byæ aktem chwilowej dobrej woli czy optymistycznej
wizji, ¿e ,,jakoœ siê samo wszystko dobrze u³o¿y’’. Œwiadomoœæ
smutnych doœwiadczeñ przesz³oœci, w³asnych s³aboœci i z³ych
sk³onnoœci, powinna mobilizowaæ penitenta do podjêcia rzetel-
nych starañ poprawy. Wyraziæ siê to powinno w gotowoœci pod-
jêcia zaradczych œrodków przeciw grzechom.

Wezwanie do nawrócenia i pokuty oraz ¿al za grzechy, zawie-
raj¹ w sobie zmianê grzesznych postaw i reorientacjê ca³ego
swojego ¿ycia na przysz³oœæ.

Jezus Chrystus w swoich spotkaniach z grzesznikami wzywa³
ich do przemiany ¿ycia i zaprzestania grzeszenia na przysz³oœæ.

1 Stanis³aw Huet ks., Sakrament pokuty w œwietle teologii i psychohigieny,
cz. I, Warszawa 1955, s. 175.


