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Susitaikymo sakramento džiaugsmas
Susitaikymas yra vienas iš septinių Jėzaus paliktų sakramentų, tai reiškia, kad Jėzus norėjo šio
sakramento. Jėzus buvo pirmasis, kuris suteikė šį sakramentą.
Susitaikymo sakramentas gali būti švenčiamas kartu ir bendruomenėje. Šventimas bendruomenėje
apima išpažintį ir nuodėmių atleidimą kiekvienam dalyvaujančiam krikščioniui ir kartais tai gali būti
bendra išpažintis ir bendras nuodėmių atleidimas. Žmogus, kuris gali suteikti susitaikymo sakramentą,
turi būti arba vyskupas, arba kunigas.
Pradėsime nuo Jėzaus žodžių: „Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno
atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti“ (Lk 15, 7).
Kas labiausiai džiugina – Dievo švelnumas nusidėjėliams. Mums gali kilti klausimas: kaip gali būti
įmanoma, kad sakramentas, kuris suteikia tiek džiaugsmo Dievui, mus taip mažai džiugina? Nepaisant to,
tai yra kelias, kuris labai pradžiugina Dievą.
A. Augimas
Kai kunigo prašau atleidimo, kunigas yra kaip brolis, kuris parodo Kristaus veidą ir Tėvo meilę.
Kunigas meldžiasi už mane ir su manimi.
Kai stoviu prieš jį ir prašau palaiminimo, kad galėčiau gauti Dievo malonę. Kunigui galima pasakyti,
kada paskutinįkart buvau išpažinties. Nereikia jaudintis, kad tai buvo seniai, kadangi Dievas, kunigo
pagalba užmiršta tai labai greitai ir tu turi jausti tik grįžimo pas Dievą džiaugsmą.
Gerai kunigui pasakyti, kaip pasiruošei šiam sakramentui. Tai galima sakyti paprastais savais
žodžiais. Nebijok klausti. Kunigas padės tau.
Tada tyloje gauni nuodėmių Dievo atleidimą „Tegul Dievas visagalis Tėvas pasigaili tavęs: per savo
sūnaus mirtį ir prisikėlimą jis sutaikino visą pasaulį su juo ir atsiuntė Šventąją Dvasią atleisti nuodėmes“.
Dėkodamas Dievui už Jo gailestingumą pajusi džiaugsmą ir ramybę.
B. Atleidimas, kurį siūlo Dievas
Perskaityk ištrauką iš Evangelijos pagal Luką apie sūnų palaidūną. Ši ištrauka parodo mums, ką
Dievas siūlo mums išgyvenant susitaikymo sakramentą:
- Savo gyvą ir neišsenkantį gailestingumą
- Susitaikymą su Juo ir Jo Bažnyčia
- Malonių (tikėjimo, vilties, geraširdiškumo), kurias gavome krikšto metu, atnaujinimą
- Ramybę ir romumą; ir taip pat naują jėgą gyventi krikščionišką gyvenimą.
C. Susitaikymo sakramento aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį
Jeigu nori tinkamai pasiruošti susitaikymo sakramentui reikia atkreipti dėmesį į kelis aspektus:
- kokie mano santykiai su Dievu?
- Kokie mano santykiai su broliais ir seserimis?
- Kokie mano santykiai su savimi?
D. Jeigu noriu pilnai išgyventi susitaikymo sakramentą, turiu:
- Būti įsitikinusiu, tikėti, kad Dievas klauso manęs, kad Jis atleidžia, gydo ir duoda naują širdį.
- Būti tikru, kad galėtum naujai viską išgyventi. Leistis į dialogą, ieškoti, kur yra mano
netobulumų priežastys.
- Klausti savęs, kur yra mano vieta, kokias atsakomybes turiu prisiimti.

