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YOUCAT – katekizem za mlade

IZ SRCA MI JE ŽAL

Zakaj je bil Jezus skušan? Je sploh
mogel biti resnično skušan?

Moj Bog, iz srca mi je žal,
da sem na vso tvojo ljubezen do mene
tako slabo odgovoril.
Boli me v duši, da sem s svojimi besedami,
svojimi mislimi, dejanji in opuščanjem
grešil proti tvojemu neskončnemu usmiljenju.
Odpusti mi, Gospod.
Poglej me, kako prihajam k tebi, tako nepopoln in praznih rok.
Usmili se me.
Verujem, da me želiš kot svojega otroka na novo sprejeti.
Iščem tvojo ljubezen in tvoje brezmejno odpuščanje.
Trdno sklenem, da bom opravil pokoro,
da ne bom znova zapadel v greh in se bom izogibal priložnostim za greh.
Po svojem trpljenju in smrti me odreši in ozdravi in nakloni mi milost,
da bom bolje ustrezal tvoji ljubezni.
Amen.
Po; Youcat - spoved

K Jezusovi pravi človečnosti spada
možnost, da je bil resnično skušan. V
Jezusu Kristusu nimamo Odrešenika,
»ki ne bi mogel sočustvovati z našimi
slabostmi, marveč takega, ki je kakor
mi preizkušan v vsem, vendar brez
greha« (Heb 4,15).
(KKC 538–540, 567)


Se lahko spovemo tudi, če nismo
storili nobenega težkega greha?
Spoved je velik dar ozdravljanja in
globlje povezanosti z Gospodom tudi
tedaj, ko se nam v strogem pomenu
ne bi bilo treba spovedati.
(KKC 1458)

V Taizèju, na katoliških shodih, na
svetovnih dnevih mladih – povsod
vidimo mlade, ki se v spovedi spravijo z
Bogom. Kristjani, ki resno mislijo s hojo
za Jezusom, iščejo veselje, ki prihaja od
radikalno novega začetka z Bogom.
Celo svetniki so hodili redno k spovedi,
če je bilo možno. To so potrebovali, da
bi rasli v ponižnosti in ljubezni ter da bi
se jih do zadnjega kotička duše
dotaknila Božja zdravilna svetloba.


Kako vemo, da je Bog usmiljen?
Na mnogih mestih Svetega pisma se
Bog kaže kot usmiljen, posebno v
priliki o usmiljenem očetu (Lk 15), ki
je šel naproti izgubljenemu sinu in ga
je brezpogojno sprejel, da bi z njim
proslavil ponovno najdenje in spravo.
(KKC 1846, 1843)

Jezus je poslan le k »izgubljenim ovcam
Izraelove hiše« (Mt 15,24) in on vé: »ne
potrebujejo zdravnika zdravi, ampak
bolni« (Mt 9,12). Zato jé s cestninarji in
grešniki, preden pred koncem svojega
zemeljskega življenja celo svojo smrt
pokaže kot iniciativo usmiljene Božje
ljubezni: »To je moja kri, kri zaveze, ki
se preliva za mnoge v odpuščanje
grehov« (Mt 26,28).

POSTNA SPOVED
Kako pogosto grem k spovedi? Pravilo mi je jasno: kdor je storil težek
greh, se mora spovedati in prej ne more pristopiti k obhajilu. Sicer pa
velja: enkrat v letu, posebej pred veliko nočjo, naj bi vsak katoličan šel k
spovedi, tudi če se ne zaveda nobenega smrtnega greha.
In jaz, kako pogosto grem k spovedi jaz? Enkrat ali največ nekajkrat v
letu. Mislim, da bi moral povečati številko. Ampak obstaja nekakšen
hudiček, ki mi prekriža načrte … V teh postnih dneh prosim Jezusa naj
mi pomaga narediti korak in prestopiti prag spovednice. Zbližalo naju bo.
Postni čas bo bolj poln, velika noč bolj doživeta!
Po: Youcat - spoved

HUDI DUH NAS PREIZKUŠA
Hudi duh, satan ali hudič, kot ga imenujemo, je v puščavi preizkušal tudi Jezusa. On se
mu je uspešno uprl.
Človek se skozi vso zgodovino, vse do danes spopada z njegovimi preizkušnjami. Že
svetopisemski pisatelji so ob premišljevanju o svojih padcih prišli do sklepa, da so bili
istočasno, ko so skušali obvladati svoje nagnjenje k zlu, pod vplivom zunanjih pritiskov.
Te so pripisali duhovnemu bitju, »hudemu duhu, satanu«. A nikar se ne slepimo. Ta ni
kak klovn z rogovi in repom, kakor ga pogosto prikazujejo. To je visoko inteligentno
bitje, z veliko močjo, ki ne popusti niti za las, kadar ve, da nas lahko zavede v padec.
Satan in njegovi služabniki zvabljajo človeka v greh, ga delajo slepega za resnico in se
zelo trudijo, da bi pokvarili v svetu tisto, kar je naredil Bog.
Toda za svoje grehe ne moremo v celoti dolžiti satana. Ima namreč sodelavce po vsem
svetu. Skušnjava nas mami in v grehu uživamo. Slepimo se, da so Božji zakoni za to, da
jih kršimo. Očitkom svoje vesti ne posvečamo prevelike pozornosti in končno ne slišimo
več opozorilnega glasu. Čeprav navsezadnje satan nosi veliko odgovornost, smo vendar
mi tisti, ki se vdamo grehu zaradi njegove vabe – ponavadi tudi zato, ker to hočemo.
Postni čas je idealen čas, da se slednjemu zavestno upremo. Stopimo v teh dneh v
spovednico, to je še eno od orožij, ki dejansko učinkuje v boju proti hudiču.
Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo

