
Pot sprave
besedilo: Anton Rotzetter - Bog, ki mi daje dihati.



Spremna beseda
Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 2020 v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu

med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi.

»Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. […]
Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z
Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi
ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar
zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k
Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren
trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.«. (papež
Frančišek)

Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje«
(kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej
pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).



Dolgo je tega
Bog, dolgo je od takrat, 
ko sem mislil nate.
Dolgo, odkar sem upošteval tvoj glas.
Dolgo, odkar sem slišal tvojo besedo.
Dolgo je od takrat, ko sem te slavil z vsemi,
ki vate verujejo.
Dolgo, odkar sem prejel kruh 
s svojimi brati in sestrami.
Sedaj si me dosegal.
Tukaj sem pred teboj.
Naj se spravim s teboj, 
s tvojo družino na zemlji.
Naj praznujem vesel praznik življenja.



Gospod odpusti
Bog, počutim se krivega pred teboj, 
pred samim seboj,
pred ljudmi ki jih ljubiš.
Ugnezdil sem se v napačen svet.
Sebe samega sem pregnal v ozkost, 
ne morem več naprej.
Zapravil sem premoženje, 
ki pripada revnim,
nisem jim dal kruha, ki sem in ga dolžan.
Ljudem sem se približeval nespoštljivo 
jih obravnaval kot predmete.
Nisem tak kot bi moral biti.
Bog počutim se krivega pred teboj, 
pred samim seboj, pred ljudmi ki jih ljubiš.



Vrnil se bom k tebi
Vrnil se bom k tebi, 
k zavzeti ljubezni, 
k brezmejnemu upanju, 
k preprosti veri.
Vrnil se bom k tebi,
iskal bom pravičnost, 
prinašal mir, živel s pravo.
Vrnil se bom k tebi,
gledal bom to, kar je dobro, 
spoznal to kar je resnično, 
slavil to kar je lepo.
Vrnil se bom k tebi,
združen s teboj bom živel in delal.



Priznavam
Bog,
pred teboj 
in pred ljudmi priznavam
svoje napake, svoj delež krivde, 
svoj osebni poraz.
Naj bom resničen, 
iskren pred samim seboj.
Naj spoznam svoje sence 
in jih sprejmem.
Naj skozi to umiranje sebi 
najdem življenje.



Odpuščaš
»Tudi jaz te ne obsojam, 
pojdi in ne greši več« (Jn 8,11)

V besedah Jezusa, 
svojega sina, mi govoriš:
Bog je dober,
Bog rešuje,
želi, da umre v tebi smrt,
da zacveti v tebi življenje.
Zato te sedaj osvobaja vsega,
kar te obremenjuje, 
krivde in greha.
V imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha.



… razsvetli mi pot
Luči odpuščanja, 
razsvetli mi pot.
Drevo miru, 
daj mi senco.
Val ljubezni, 
ponesi me čez morje.
Moč sprave, 
naj premagam ovire.
Življenje Božje, 
teci skozi moje roke in noge.


