SPRAŠEVANJE VESTI
PRIPRAVA NA PREJETJE ZAKRAMENTA SVETE SPOVEDI

(ŽIVLJENJSKA SPOVED)

Teža greha je odvisna od narave greha in od tega koliko se oseba zaveda da greši ter od tega koliko s
svojo voljo zavestno pristane na greh.
Da je neki greh smrtni greh so potrebni trije pogoji: »Smrtni greh je vsak tak greh, katerega vsebina
je tehtna, pomembna in ki ga poleg tega človek stori s polno zavestjo in s premišljeno privolitvijo«1.
Mali (odpustljivi greh) storimo, kadar se v kaki majhni stvari ne ravnamo po meri, ki jo predpisuje
nravna postava, ali pa kadar se ne pokoravamo nravni postavi v veliki stvari, toda brez polnega
spoznanja ali brez popolne privolitve2.
Za vse spodaj našteto se v ponižnosti trudim določiti kolikokrat sem to napravil (niti ne zmanjšujem,
niti ne povečujem število, pač pa v dobri veri težim k resnici katera me edino lahko osvobodi).
Nadalje se trudim v glavnih točkah osvetliti situacijo v kateri sem napravil neki greh, za katero
ocenjujem, da so okoliščine vplivale na težo greha (pri tem pazim, da se ne opravičujem ali pa da si
ne nalagam večje teže greha, da bi povzdignil svojo krepost).

1. DESET BOŽJIH ZAPOVEDI
1. Prva zapoved: Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršnekoli podobe tega,
kar je zgoraj na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo! Ne moli jih in jim ne
služi (2Mz 20, 2-5)3.
Pisano je: »Gospoda, svojega Boga, moli in samo njemu služi!« (Mt 4,10).
1.1.1. Ali iskreno verujem v Troedinega Boga (Boga Očeta, Boga Sina, Boga Svetega Duha).
1.1.2. Ali si prizadevam globje spoznati svojo vero z branjem (predvsem Sv. pisma, Katekizma
Katoliške Cerkve), poslušanjem, pogovorom, opuščanjem tega kar moji veri škoduje.
1.1.3. Ali sem premogel hrabrost, da sem v družbi priznal, da sem Kristjan in se s tem ponašal.
1.1.4. Ali ljubim Boga kot Očeta, Stvarnika, Sina kot brata, ki me je odkupil, Sveta Duha kot
Branitelja.
1.1.5. Ali vsakodnevno molim in ali molim tako, da se v resnici pogovarjam z Bogom.
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Katekizem Katoliške cerkve, točka 1857.
Katekizem Katoliške cerkve, točka 1862
3
Vse našteto v sebi vključuje, da mi je v konkretni situaciji v kateri sem grešil, nekaj drugega bilo Bog. Z drugimi
besedami, nisem vso pomoč, moč, znanje, zdravje, izpolnitev želje ali potrebe dosledno iskal samo v živem
Bogu. S tem se osebno in svojevoljno odpovem vsem pravicam Božjega otroka, kot tudi vsej Njegovi pomoči,
ker Bogu ne priznavam prestola, ki mu pripada.
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1.1.6. Ali mislim, da je Bog odgovoren in ga v svojem srcu obtožujem za moje slabo stanje, težave
na katere naletim in neprijetne okoliščine v katerih živim.
Malikovanje, napačna verovanja in okultne prakse 4.
Povejte katerim inicijacim ste se podvrgli)5
1.1.7. Klanjanje idolom (katerikoli osebi ali stvari), popuščanje ali strasti (npr. športu, drugim
dejavnostim, osebam…)
1.1.8. Sklepanje zaveze s satanom in aktivnosti povezane s poveličevanjem satana.
1.1.9. Povezanost s čarovniškimi organizacijami, posameznimi čarovnicami, magi, jogiji ali ljudmi, ki
imajo takoimenovane »posebne moči«.
1.1.10. Povezanost z voodoo tehnikami ali osebami, ki se ukvarjajo z voodoojem, magijo (belo, črno,
rdečo).
1.1.11. Članstvo v prostozidarski loži (masonski,…)
1.1.12. Ukvarjanje z ezoteriko, antropozofijo.
1.1.13. Obiskovanje bioenergetikov ali ukvarjanje z bioenergijo.
1.1.14. Obiskovanje reiki tečajev ali uporabljanje reiki prakse.
1.1.15. Obiskovanje in zdravljenje pri: kiropraktikih, ki niso ortopedi; pri homeopatih, ki niso
zdravniki; akupunkturistih; bilo katerih samozvanih zdraviteljih, kateri zase trdijo, da imajo
posebne zdravilne moči in ki se ukvarjajo z metodami, ki znanstveno niso dokazljive6.
1.1.16. Joga (Hatha, Kriya, Tantra in ostale)
1.1.17. Transcendentalna meditacija, učenje pri Maharishi Mashes Jogiju.
1.1.18. Ukvarjanje in verske prakse s staroindijskimi verovanji, učenje in izvajanje prakse gurujev,
jogijev, Hara Krishne, Sai Babe, vdihovanje prane,…
1.1.19. Vera v reinkarnacijo, duhovne pojme in prakse, ki niso katoliške; pojme iz starih in še aktivnih
nekrščanskih religij (iz indijskih, azijskih, egipčanskih, starogermanskih, keltskih, grškorimskih, afriških in iz drugih področij).
1.1.20. Članstvo v komunistični ali socialistični partiji (navedi članstva) 7.
1.1.21. Vzhodnjaške borilne veščine8.
1.1.22. Zaupanje in prepričanost v pojme, zamisli, ideje od katerih sem prišel sam z razmišljanjem, ki
pa niso v skladu s katoliškim učenjem.
1.1.23. Vera v usodo.
1.1.24. Pretirano ukvarjanje s sanjami in njihovo tolmačenje s pomočjo sanjskih knjig.

4

Pri vseh teh grehih navedem okoliščine, kolikokrat sem kaj napravil in koliko sem za to plačal.
Za vsako navedeno organizacijo povejte ali ste bili njen član, ali ste imeli kakšno vidno in odgovorno vlogo. Na
primer v komunistični partiji, masonski loži, prostozidarski loži, verskih sektah, new age…
6
Obstajata dve poti za ozdravitev: 1. Uradna medicina in 2. Vera v Jezusa Kristusa, ki zdravi.
7
Polaganje zakletve s katero se obvezujem k poslušnosti in vdanosti nekomu ali nečemu, kar ni Bog.
8
Zakletve, formule, rituali, s katerimi se vzpenjam na različne stopnje ali se klanjam in pristajam na poslušnost
in vdanost nekomu ali čemu, kar ni Bog. Posebno se to nanaša na borilne veščine, ki imajo v svojem nazivu
besedo, ki pomeni, »energija« (»ki«, »chi«, »jing«. »jang« in podobno).
5
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Spiritizem, jasnovidnost, prerokovanje
1.1.25. Sodelovanje in prisotnost na spiritističnih seansah ali sestankih.
1.1.26. Klicanje duhov (norčevanje, šale).
1.1.27. Posvetovanje z medijem, morda ste tudi vi bili medij ali pa ste se ukvarjali s kanaliziranjem
duhovnih sil.
1.1.28. Nadvladanjem umskih paranormalnih sposobnosti in iskanje paranormalnih doživljajev.
1.1.29. Ukvarjanje z nadnaravnim premikanjem stvari, avtomatskim pisanjem, potovanjem duše.
1.1.30. Kreativna vizualizacija.
1.1.31. Klicanje duhov in z njimi povezanimi tehnikami.
1.1.32. Določanje, iskanje, zdravljenje predmetov ali oseb s pomočjo nihala in pripadajočih tehnik
(položaj v hiši, sobi, podzemnih voda, kopanje vodnjakov,…), uporaba raznih predmetov in
amuletov za »nevtraliziranje negativnih energij«.
1.1.33. Obiski pri jasnovidcih ali pa spraševanje le teh po telefonu o prihodnosti.
1.1.34. Obiski pri vračih, padarjih, prerokovalcih.
1.1.35. Obiski pri različnih osebah, ki govorijo, da vidijo prihodnost in preteklost s pomočjo raznih
vrst »energij«.
1.1.36. Prerokovanje iz tarot kart (navedi katerih), drugih vrst kart (navedi katerih):
1.1.37. »Preučevanje » nihala in okultnih knjig.
1.1.38. Kitajske in druge tehnike napovedovanja prihodnosti (metanje palčk, kock, uporaba run,…).
1.1.39. Numerologija.
1.1.40. Branje in ravnanje s pomočjo horoskopa, izdelovanje natalnih (rojstnih) horoskopov.
1.1.41. Prerokovanje iz skodelice kave, graha, listov čaja, dlani, vlivanje svinca v vodo, kristalne
krogle,…
1.1.42. Uroki, čaranje, bajanje
1.1.43. Klicanje urokov (da bi komu škodovali)
1.1.44. Bajanje (da bi se rešili urokov), »izlivanje groze«, »gašenje urokov«, čarobni praški, hođini
zapisi,…
1.1.45. Vstavljanje in postavljanje po hiši, okoli hiše, v posteljino, obleko ali telo raznih zvitkov,
popisanih listov, »zapisov« (hođinih, popovih), jajc, kosti, dolgih žebljev in drugih predmetov
(še prav posebno, če ste jih dobili od oseb, ki se ukvarjajo z okultizmom ali magijo).
1.1.46. Izvajanje in sodelovanje pri kakršnihkoli nekrščanskih obredih (dan čarovnic, kresna noč,…)
1.1.47. Praznoverje
1.1.48. Predmeti, ki »prinašajo srečo« ali pa nas »varujejo zla, negativnih energij, urokov,…«:
amuleti, talismani, kipci, obeski, oblačila (Sai Babine majice, perilo moči,…), zapestnice,
številčnice (še prav posebno, če ste jih dobili od oseb, ki se ukvarjajo z okultnimi praksami ali
magijo).
1.1.49. Verovanje v razna znamenja, podkve, dimnikarje, črne mačke, nesrečne številke,… ,ki
prinašajo srečo ali nesrečo.
1.1.50. Verovanje, da vam neke situacije, besede ali podobno prinašajo srečo ali nesrečo.
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1.1.51. Izvrševanje, opravljanje narodnih običajev, ki prinašajo srečo (postavljanje predmetov, krvi
živali in podobno v temelje hiše,…).
1.1.52. New Age
1.1.53. Prepričanje in verovanje, da smo samozadostni, da lahko sami sebe odrešimo, da nam ni
potreben Bog ali katerikoli drug koncept, prepričanje, drža ali način razmišljanja.
1.1.54. Občudovanje in sledenje New Age pisateljem (Richard Bach, Pablo Coelho,…), glasbi
(Volleiander …), kulturi bivanja (način stanovanja, prehrane, telesne vadbe…).
1.1.55. Različne nekatoliške tehnike v »duhovnega očiščevanja« skozi tehnike sproščanja (dihalne
vaje, specifično telesno vadbo…), tehnike meditiranja, posebne oblike prehrane (izključno
makrobiotična prehrana, vegetarijanstvo…)
1.1.56. Oboževanje in poveličevanje angelov (katerih) in drugih nadnaravnih bitij (katerih), energij
(katerih).
1.1.57. Posedovanje in shranjevanje v hiši kristalnih in kakršnihkoli drugih piramid, krogel ali
podobnih predmetov, raznih New Age simbolov, predmetov, slik,…
1.1.58. Odobravanje in simpatiziranje s teorijami, katere delijo ljudi na razne kategorije, pri tem pa
pozabljajo, da smo vsi Božji otroci (na podlagi eneagramov, psiholoških pojmov, aure…).
1.1.59. Izračunavanje bioritmov in strogo sledenje le tem v vsakdanjem življenju.
1.1.60. Knjige, glasba, igre…
1.1.61. Računalniške in druge igrice, katere imajo okultno vsebino, kupovanje in podarjanje teh igric
drugim.
1.1.62. Igrice, zbiranje slikic, gledanje programov z raznimi bitji v katerih ni jasno opredeljeno, da je
nasilje zlo, v katerih ni jasne razmejitve med dobrim in zlom, kupovanje in podarjanje takih
igric drugim osebam.
1.1.63. Igranje iger okultnega značaja in se pri tem posluževati izvenčutne percepcije, telepatije in
podobnim.
1.1.64. Branje in posedovanje knjig o čarovništvu, branju prihodnosti, izvenčutni percepciji,
parapsiholoških pojavih, obsedenosti (zaradi želje komu škodovati, zabave, obvladovanju
raznih tehnik in moči).
1.1.65. Shranjevanje v hiši česarkoli kar je povezano z okultnim ali da je to od osebe, ki se ukvarja z
okultizmom: kupci, okraski, slike, darila, deli pohištva, spomnički,…
1.1.66. Zasvojenost s filmi o demonih, srhljivkah (katerih), okultnim.
1.1.67. Intenzivno poslušanje neke vrste glasbe: satanistične, heavy metal, psyhodelis, hard rock,
techno, dark…

2. Druga zapoved: Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga (2Mz 20, 7; 5Mz 5, 11).
Prednikom je bilo rečeno: »Ne prisegaj po krivem … Jaz pa vam pravim: sploh ne prisegajte!«
(Mt 5, 33-34).

1.2.1.Kletev (Bogokletje, preklinjanje svetnikov in svetih reči, Blažene Device Marije, staršev…)
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1.2.2.Nepotrebno in nemarno klicanje ali sklicevanje na Boga, Blažene Device Marije, svetnikov9.
1.2.3.Priseganje pri Bogu.
1.2.4.Nepotrebno in nemarno imenovanje Boga v čisto vsakdanjih stvareh.
1.2.5.Opravičevanje samega sebe, da je kletev ali imenovanje Boga v vzklikih samo moja slaba
razvada.

3. Tretja zapoved: Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja
dela! Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga; ne opravljaj nobenega dela.
(2 Mz 20, 8-10).
Sobota je zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote
(Mt 2, 27-28).
1.3.1.Obiskovanje svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih.
1.3.2.Ali pazljivo sledim sveti maši.
1.3.3.Delo v nedeljah in praznikih, ki ni nujno potrebno (dežurstva, javni promet…)
1.3.4.Neposvečevanje nedelj in praznikov Bogu.
1.3.5.Ali aktivno sodelujem v življenju svoje župnije.

4. Četrta zapoved: Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj
Bog!(2 Mz 20, 12)10.
Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, zakaj tako je prav. Spoštuj svojega očeta in svojo mater
– to je prva zapoved, ki je združena z obljubo – da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.
(Ef 6, 1-3).
1.4.1. Jeziti se na starše.
1.4.2. Ne poslušati jih.
1.4.3. Namerno jih razočarati.
1.4.4. Ne pomagati jim v težavah.
1.4.5. Pozabiti na njihova dobra dela, se jih ne spominjati in jih ne obiskovati.
1.4.6. Jih zasmehovati, omalovaževati, posmehovati se jim.
1.4.7. Ne odpuščati jim, jih sovražiti, ne pogovarjati se z njimi.
1.4.8. Jih obrekovati ali obtoževati.
1.4.9. Jim ne damo osnovnih stvari za življenje
1.4.10. Ne skrbeti za njih, ko so nemočni.
1.4.11. Jim škodovati.
1.4.12. Se jim odpovedati.
1.4.13. Starši v odnosu do otrok: ali jim izkazujemo ljubezen ali jih sploh ne ljubim, ali sem
pravičen do njih (prestrog, popustljiv), skrbim za njihov splošni in verski razvoj.

9

Besede kot so »boga mu«. »boga ti«.

10

Edina od desetih zapovedi v kateri se takoj navede dobre posledice izpolnjevanja te zapovedi.
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1.4.14. Ali skrbim, da smo gostoljubna družina, odprta do drugih, še prav posebej v stiski drugih,
ali dajemo s svojim življenjem drugim dober zgled.
5. Peta zapoved: Ne ubijaj! (2 Mz, 20,13)
Slišali ste, da je bilo rečeno prednikom:«Ne ubijaj!« Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče. Jaz pa
vam pravim: vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče (Mt 5, 21-22).
1.5.1.Uboj, umor človeka.
1.5.2.Splav, sredstva, ki preprečujejo nosečnost ali pa ubijejo otroka v samem začetku (spirala,
kontracepcijska tableta…).
1.5.3.Mučenje druge osebe ali samega sebe (telesno, duševno, duhovno) 11.
1.5.4.Izdaja in namerno zapraviti zaupanje drugih do nas.
1.5.5.Izdaja (izneveriti zaupanje).
1.5.6.Prekršitev ali opustitev prisege.
1.5.7.Izdati skrivnost, za katero sem se obvezal, da jo bom ohranil zase.
1.5.8.Ali ohranjam dober glas o bližnjem, četudi mi to z zapovedjo ni izrecno zapovedano.
1.5.9.Uboj z besedo (nagovoriti nekoga z idiotom, ničvrednežem, komu reči: »Iz tebe nikoli nič ne
bo« in podobno…).
1.5.10. Opravljanje12.
1.5.11. Uničevanje svojega telesa z drogo, nemarnostjo, dijeto, anoreksijo, bulemijo.
1.5.12. Odnos do sebe: ali skrbim in se trudim za to, da sem vse bolj podoben Kristusu v molitvi,
branju Sv. Pisma, prejemanjem zakramentov, samoobvladovanju; ali se borim proti svojim
slabostim in napakam, ali krotim svoja neurejena in zla nagnjenja.
1.5.13. Vsiljujem drugim svojo voljo, jim odrekam njihove pravice in svobodo.
1.5.14. Ali se obnašam do nekoga na način, da ga izkoriščam, ali pa bi to hotel, če bi imel možnost
in sicer: njegov ugled, spoštovanje, ki ga uživa, njegov posel…
1.5.15. Ali delam drugim stvari, katere ne želim, da jih drugi meni.
1.5.16. Ali sem do drugih nepotrpežljiv, neljubezniv in ne izkazujem ljubezni do njih.
1.5.17. Ali se s kom prerekam, sovražim koga, ne želim komu oprostiti, v srcu čutim do koga odpor.
1.5.18. Ali sem neodgovoren voznik: spoštovanje prometnih pravil (hitrost, stop znak…), vožnja ko
sem zaspan ali kakšnem drugem stanju, ki zmanjšuje motorične sposobnosti in tako
ogrožam svojo in tujo varnost.
1.5.19. Spoštovanje narave in naravnih danosti13: nepotrebno delovanje motorjev in drugih strojev,
kateri onesnažujejo okolje, nepravilno ravnanje z odpadki vseh vrst, odlaganje smeti v
naravo, neodgovorno ravnanje z odpadki v zdravstvu, kemični industriji in podobno,
neuporaba freona (lak za lase), neodgovorna poraba vode, električne energije…
11

Kot nimam pravice mučiti, škodovati ali ubiti druge osebe, prav tako nimam pravico to delati sebi, svojemu
telesu. Moje telo je »Božje svetišče« in v tem duhu moram z njim tudi ravnati. Vsekakor pa moramo paziti na
to, da telo od »Božjega svetišča ne postane »Bog sam«.
12
Opravljanje je govorjenje resnice, ki ima za posledico očrniti osebo. Sv. Ignacij je rekel, da je odkritje tujega
smrtnega greha – smrtni greh, odkritje tujega lahkega greha – lahki greh, odkrivanje tuje nepopolnosti –
nepopolnost. Z odkritjem podaljšujem in poglabljam posledice storjene zaradi greha.
13
S tem izkazujem nespoštovanje do Božjega dela, ki podpira moje življenje in življenje drugih ljudi, ki živijo
sedaj ali pa bodo živeli v prihodnosti, do življenja živali, rastlin in vsega ostalega, kar je Bog na zemlji ustvaril.
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1.5.20. Odvisnost od alkohola, narkotikov (lahkih, težkih), zdravil (antidepresivi, analgetiki…), kave,
cigaret…14
1.5.21. Odvisnost od iger na srečo (kockanje, loto, igralni avtomati…)
1.5.22. Odvisnost od prekomernega dela, gledanja TV, hrane…
1.5.23. Popuščanje skušnjavi, da bi bili mrtvi vi ali kdo drug.
1.5.24. Popuščanje skušnjavi, da naredite samomor ali pa da koga ubijete.

6. Šesta zapoved: Ne prešuštvuj! (2 Mz 20,14; 5 Mz 5,17).
Slišali ste, da je bilo rečeno: »Ne prešuštvuj!« Jaz pa vam pravim: Kdorkoli gleda žensko s
poželenjem, je v srcu že prešuštvoval z njo! (Mt 5, 27-28).
1.6.1.Posilstvo.
1.6.2.Nastrano spolno obnašanje: homoseksualnost, krvoskrunstvo, perverzni in grupni spolni
odnosi , samozadovoljevanje…
1.6.3.Telesno nečistovanje pred in v zakonu (poljub usta na usta, dotikanje, ki presega mejo
prijateljskega odnosa).
1.6.4.Preprečevanje nosečnosti pri spolnem aktu (kondomi, prekinitev ejakuacije…)
1.6.5.Izpostavljanje pornografiji v časopisih15, na televiziji ali v kinu, v knjigah, v toples in podobnih
barih.
1.6.6.Umetna oploditev.
1.6.7.Obiskovanje predstav, zabav, sodelovanje v pogovoru, ki nasprotuje čistosti.
1.6.8.Ali sem prostovoljno ustvaril okoliščine za spolne naslade, ali sem prostovoljno pristal na
skušnjavo, ko se je pojavila, ali dopuščam, da sem suženj svojim strastem.
1.6.9.Ali sem trdno vztrajal v čednosti, ali pa sem popuščal zaradi strahu, nesigurnosti ali kakega
drugega razloga.
1.6.10. Zapostavljanje zakonca16, grobost v zakonu.
1.6.11. Ali gledam na spolni odnos z zakoncem drugače, kot na čisti izraz ljubezni, ali pa sem pri
tem sebičen in gledam samo svoj užitek.
1.6.12. Ali se trudim, da rastem v ljubezni do zakonca, ali sem brezobziren, maščevalen in ne
odpuščam zakoncu.
1.6.13. Manipuliranje z občutki in čustvi drugih17.
1.6.14. Ali sem se oblačil tako, da sem drugega postavil v položaj, da greši, ali sem se opravičeval,
da se tako oblačim izključno zaradi sebe.
14

Vsaj v enem delu se lahko odvisnosti uvrstijo v prekršitev prve Božje zapovedi. V vsaki konkretni situaciji, ko
vzamem eno od naštetih stvari, mi je ta potreba važnejša od potrebe do samega Boga in odločim se zanjo in ne
za Boga. Odvisnost lahko vidimo tudi kot bolezen, ker oseba ne obvlada sebe v popolnosti. Z ozirom, da je v
začetku odvisnosti težko opredeliti, koliko je oseba prostovoljno in zavestno pristala (oseba zelo redko prične
svojo odvisnost povsem brez svoje volje, oziroma pod prisilo), koliko so na to vplivale okoliščine v katerih sem
se znašel, se bom izpovedal in pokesal za tisti del, za katerega sem pred Bogom jaz odgovoren.
15
Če zagledam pornografsko sliko na televiziji ali izložbi kioska in nato odvrnem pogled, ne delam greha. Če pa
pogled zadržim, ko sem ugotovil, da gledam pornografsko sliko, potem sem grešil.
16
S tem se pregrešujem proti zakonski prisegi.
17
V zakonu in izven njega.
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1.6.15. Sanjarjenje o izven zakonskih spolnih odnosih18.
1.6.16. Obiskovanje nudističnih kampov, nudističnih gibanj.

7. Sedma zapoved: Ne kradi! (2 Mz 20,15; 5 Mz 5, 19; Mt 19 ,18)
1.7.1.Odtujevanje, jemanje, zadrževanje stvari, denarja…
1.7.2.Nepoštenost pri cenitvi in povračilu v denarju za tuje delo.
1.7.3.Nepoštenost pri cenitvi in plačanju cene za tuje imetje ali kakršnokoli drugo materialno
imetje, ki pripada drugi osebi.
1.7.4.Ali sem povrnil škodo tistemu, kateremu sem jo povzročil.
1.7.5.Sodelovanje v tatvinah.
1.7.6.Prejemanje in dajanje podkupnin.
1.7.7.Neplačevanje uslug za javni prevoz, televizijske in druge naročnine, kakršnikoli uslug.
1.7.8. Okoriščevanje s stvarmi, popusti, ki mi ne pripadajo (koristim študentske popuste, četudi
nisem študent, porodniški dopust, četudi nimam na njega pravice…)
1.7.9. Ali se trudim za dobro družbe in bližnjih.
1.7.10. Se zavzemam za pravico, mir, slog, ljubezen.
1.7.11. Ali opravljam svoje državljanske dolžnosti.
1.7.12. Davčna utaja19 (preprodaja brez plačevanja davka).
1.7.13. Kupovanje »na črno« (stvari, ki niso obdavčene ali pa so ukradene).
1.7.14. Odtujevanje stvari do katerih nimam pravice (odvzemanje stvari, ki pripadajo bratom,
sestram, staršem, ne da bi jih vprašal (obleka, avtomobil…)
1.7.15. Razmnoževanje zaščitenih računalniških programov, avdio in video kaset, knjig in člankov,
brez dovoljenja avtorja20 za lastne in komercialne potrebe.
1.7.16. Okoristiti se s tujim odkritjem in navajanjem tujih besed, kot da so moje.

8. Osma zapoved: Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! (2 Mz 20,16). Prednikom
je bilo rečeno: Ne prisegaj po krivem; spolni pa, kar si prisegel pri Gospodu! (Mt 5, 33).
1.8.1.Ne pričaj po krivem.
1.8.2.»Velike » in »male« laži21.
1.8.3.Obrekovanje, opravljanje, prilizovanje, dobrikanje, bahanje22.
18

Če se zalotim, da v mislih kakorkoli nečistujem, je to skušnjava. Če nadaljujem s sanjarjenjem tudi potem, ko
sem ugotovil kaj delam, potem grešim.
19
Z neplačevanjem davka kradem državno blagajno in kradem vse tiste, ki prejemajo plačo iz te blagajne, kot
tudi vse tiste institucije, ki se delno ali v celoti financirajo iz te blagajne, katerih usluge vsakodnevno ali občasno
uporabljam (sodišča, policija, ceste, javna razsvetljava, voda, električna energija..). Če imam državo za
nepravično, to ne opravičuje mojega osebnega greha. Moja dela bo presodil Bog, kot tudi dela tistih, za katere
menim, da so nepravični.
20
Vse naštete stvari so last tistega, ki jih je proizvedel, kot je tudi slika v lasti slikarja, avtomobil v lastni tistega,
ki ga je plačal.
21
»Male« laži so tiste laži, ki jih govorimo, da bi se izognili neugodnosti, nikakor pa ne škodujejo tretji osebi.
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1.8.4.Izkrivljanje resnice, prikazovanje dejstva na način, da se pretirava v njihovem značaju ali pa,
da se zmanjšuje njihov pomen.
1.8.5.Zatajevanje resnice (na primer, da bi se zaščitil od posledic svojega grešnega dejanja).
1.8.6.Ali sem zatajil pričevanje o nedolžnosti bližnjega.

9. Deveta zapoved: Ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega ne hlapca ne
dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega! (2 Mz 20,17)
Kdorkoli gleda žensko s poželenjem , je v srcu že prešuštvoval z njo! (Mt 5,28).
1.9.1.Prevarati zakonca.
1.9.2.Ljubosumnost.
1.9.3.Sanjariti o tujem zakoncu.
1.9.4.Sodelovati v uničevanju svojega ali tujega zakona.
1.9.5.Uničevanje zveze (»hoje«) fanta in dekleta23.
1.9.6.Zavist do tujega zakonca, zaročenca, zaročenke, prijatelja, prijateljice.
1.9.7.Želeti nesrečo nekemu zakonskemu paru, prekleti jim srečo, potomstvo,… in delati karkoli, da
se to tudi doseže.

10. Deseta zapoved: Ne želi… ničesar, kar je tvojega bližnjega! (2 Mz 20,17). Ne želi bližnjega hiše,
ne polja ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega (5 Mz 5,21)
Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce (Mt 6,21).
1.10.1. Zavist, ljubosumnost do tujih materialnih dobrin (hiša, avtomobil, pohištvo…)
1.10.2. Zavist, ljubosumnost do telesnega izgleda, »sreče v življenju«, »Božje darove24«, pamet,
sposobnost, uspeh, popularnost, prijatelje… neke osebe.
1.10.3. Želeti nesrečo ali prekleti tujo imovino, materialno stanje.
1.10.4. Želeti, da se zgodi nesreča ali prekleti od nekoga telesni izgled, »srečo v življenju«, »Božje
darove«, pamet, sposobnost, uspeh, popularnost, prijatelje…

22

Opravljanje in obrekovanje škodujeta dobremu imenu in časti bližnjega. Opravljanje in obrekovanje torej
kršita kreposti pravičnosti in ljubezni. Prilizovanje je velik greh, če postane sokrivo za pregrehe in velike grehe.
Prilizovanje in dobrikanje je mali greh, kadar želi biti samo prijetno. Bahanje in samohvala in posmeh (ironija) je
greh proti resnici.
23
Četudi tukaj ne gre za zakonca, gre za vmešavanje v mogočo Božjo željo, da fant in dekle skleneta zakonsko
zvezo.
24
Tukaj ni mišljena »sveta zavist«. Grešna zavist hoče Božji dar tisti osebi, ki ga ima odvzeti, da bi si ga ona
prisvojila (hoče vzeti Božji dar osebi, da bi ga ona imela, kot da je to neka stvar). »Sveta zavist« ne želi nekomu
odvzeti Božji dar, pač pa ga želi tudi ona sama imeti. »Sveta zavist« je rezultat želje, da bi se duša približala
Bogu, grešna zavist pa je rezultat želje, da bi duša imela nekaj, kar ima drugi.
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2. SEDEM GLAVNIH GREHOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ošabnost
Skopuštvo
Nečistovanje
Zavist
Jeza
Lenoba25
Požrešnost

3. ŠEST GREHOV PROTI SVETEMU DUHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zanašati se preveč (neupravičeno) na Božjo milost.
Zavračati ali dvomiti v Božjo milost.
Zavračati krščanske resnice.
Zavidati bližnjemu Božjo milost.
Trdovratno zavračati odrešujoče opomine.
Vztrajati v nepokorščini.

4. PET CERKVENIH ZAPOVEDI
1.
2.
3.
4.
5.

Izpolnjuj zakonske obljube.
Hodi k sveti maši ob nedeljah in zapovedanih praznikih.
Daruj za cerkvene potrebe.
Opravljaj post na Pepelnico in Veliki petek ter se vzdrži mesnih jedi ob petkih.
Najmanj enkrat letno pojdi k Sveti spovedi in Svetemu obhajilu.

5. DEVET TUJIH GREHOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

25

Prostovoljno in zavestno sodelovati pri tujem grehu.
Nekomu zaukazati, da naj greši.
Nagovarjati ali nekomu svetovati, da naj greši.
Ne grajati tujega greha.
Pristati na tuji greh.
Hvaliti tuji greh.
Odobravati, pomagati ali zagovarjati tuji greh.
Siliti drugega, da greši.
Ne prijaviti ali ne preprečiti greh, ko smo to dolžni storiti.

Lenoba je delati tisto, kar ni potrebno, kot tudi ne delati tisto, kar je potrebno.
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6. DUHOVNA DELA USMILJENJA
1. Svetovati tistemu, ki je v dvomu.
2. Poučiti nepoučenega.
3. Moliti za žive in mrtve.

7. TELESNA DELA USMILJENJA
1.
2.
3.
4.
5.

Obiskovati bolnike.
Nahraniti lačne.
Odžejati žejne.
Pokopati mrtve.
Obleči gole.

8. BLAGRI IN GORJE (Lk, 6, 20-26)26
»Jezus se je ozrl po svojih učencih in rekel:
Blagor vam ubogi,
kajti Božje kraljestvo je vaše!
Blagor vam, ki ste zdaj lačni,
kajti nasičeni boste!
Blagor vam, ki zdaj jokate,
kajti smejali se boste!
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, vas metali iz svoje skupnosti, sramotili in vaše ime zavrgli kot
hudodelsko zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in zavriskajte, kajti veliko je vaše plačilo v
nebesih. Prav tkao so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
A gorje vam, bogataši,
kajti vso tolažbo že imate!
A gorje vam, ki ste zdaj siti,
kajti stradali boste!
A gorje vam, ki se zdaj smejete,
kajti žalovali in jokali boste!
Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so delali njihovi očetje z lažnimi
preroki!«

26

Katekizem katoliške cerkve priporoča tudi (točka 1454): Rim 12-15, 1 Kor 12,13, Gal 5, Ef 4-6.
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Če sem kakorkoli sodeloval v bilokateri nekatoliški cerkvi, naj si izprašam vest ali je to kakorkoli
vplivalo na moj odnos do katoliške cerkve in njenemu nauku, Blažene Device Marije, našemu papežu
in ostalih resnic in dogem.

9. TOČKE KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE, KI SE NANAŠAJO NA GREH IN
ZAKRAMENT SPRAVE
Padec
Zakrament pokore in sprave
Človekova svoboda
Nravnost človeških dejanj
Nravnost strasti
Vest
Greh
10 Božjih zapovedi

točka 385-412
točka 1422-1470
točka 1730-1742
točka 1749-1756
točka 1762-1770
točka 1776-1794
točka 1846-1869
točka 2052-1550
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