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1. postna nedelja

oznanilo
Ne potrebujejo 

zdravnika zdravi, 
ampak bolni. 
Nisem prišel 

klicat pravičnih, 
ampak grešnike.

Mr 2,17

Lk 4,1–13 
KAKŠEN NAJ BO POST 
Postni čas, ki smo ga začeli v sredo s 
spokornim obredom pepeljenja, je 
»močen« čas bogoslužnega leta. Bog 
noče samo zunanjih postnih vaj – pr-
itrgovanja v jedi in pijači, v zabavah in 
še v čem, 
t e m v e č 
tudi in 
predvsem 
notranjo 
p r e n o -
vo – da si 
prizade-
vamo za pravičnost in dobroto. Post ni 
teater, ki traja štirideset dni, post je čas 
prizadevanja za notranjo lepoto.   
Kako je to lepoto mogoče doseči, je 
povedano v prvem postnem hva-
lospevu: »Z večjo vnemo naj bi se 
posvečali molitvi in delom ljubezni do 
bližnjega.« Cerkev, ki ji je zaupana ra-
zlaga evangelija, nas uči, da ljubezen 
do bližnjega pokažemo s telesnimi ni 



duhovnimi deli usmiljenja. Nek-
daj smo se jih pri verouku učili 
na pamet in starejši bi jih morda 
še znali našteti. Kako pa mladi? 
Po zgledih iz Svetega pisma Stare 
in Nove zaveze navadno navaja-
mo sedmero telesnih in sedmero 
duhovnih del usmiljenja. Telesna 
dela usmiljenja so: lačne nasiče-
vati, žejne napajati, popotnike 
sprejemati, nage oblačiti, bol-
nike obiskovati, jetnike reševati 
in mrtve pokopavati. Vse, razen 
zadnjega našteva Jezus, ko slika 
prizor vesoljne sodbe ob koncu 
časov. Duhovna dela usmiljenja 
pa so: grešnike svariti, dvoml-
jivcem prav svetovati, žalostne 
tolažiti, krivice voljno trpeti, žal-
jivcem iz srca odpustiti, za žive in 
mrtve Boga prositi. Mnogi ljudje, 
tudi taki, ki Kristusa in njegove-
ga nauka ne poznajo, vršijo mar-
sikatero od naštetih del. Bog jim 
tako svetuje po svojem (p)oseb-
nem poslancu – po glasu vesti. 

Mi pa, če smo iskreni, pogosto 
opustimo marsikaj, kar bi kot 
Jezusovi učenci morali storiti. 
V današnjem evangeliju Jezus 
pravi: »Človek ne živi samo od 
kruha.« Kruh, mišljen kot vsa 
vsakdanja hrana, je okusen, če 
ga uživamo v družbi ljudi, ki se 
imajo radi. Kako lepo bi bilo, da 
bi vsaj ob nedeljah naše družine 
v miru sedele za mizo, kjer bi 
samo ne jedli, temveč bi tudi 
drug drugemu postregli s prijaz-
nostjo in hvaležnostjo. Otipljiva 
ljubezen – in to je bistvo posta 
– se mora pričeti doma, sicer bo 
vse naše prizadevanje za krščans-
ko rast obviselo v oblakih. 

Če oznanjam evangelij, 
nimam pravice, da bi se ponašal, 

saj je to zame nujnost. 
Kajti gorje meni, 

če evangelija ne bi oznanjal!
1 Kor 9,16

Blagoslovljen mož, 
ki zaupa v Gospoda in 

je Gospod njegovo zaupanje.
Jer 17,7



HUDIČ
Ena večjih prevar podzemlja je, da ni hudiča ne njegovih po-
močnikov, ki zalezujejo človeka in mu grenijo življenje.
Tako je namreč Satanu 
z zborom padlih angelov 
omogočeno, 
da nemoteno spletkari. 
Žarometi niso uperjeni vanj.
Lahko se skriva, ostaja 
neviden in nepoimenovan.
Če se ozremo po svetu, pa vidimo, kako zelo je navzoč, kako silo-
vito uničuje človeka in se zaletava v Boga in njegovo stvarstvo.
Satan še nikoli ni ustvarjal lepega in čistega, ampak prinaša, 
kjerkoli nastopa, opustošenje. Vidno in nevidno.
* Vojne ponujajo grmade trupel, 
   reke solz in neugasljive plamene telesnih bolečin, 
   na tisoče strtih src in gore obupa. 
* Ko prihaja v družinah do telesnega ali spolnega nasilja, 
   je na delu hudič. S pomočjo močnejših uničuje šibkejše. 
* Ko jemljemo drugim dobro ime, jih ponižujemo. 
* Ko se polaščamo imetja drugih, 
   smo poteptali njihov zemeljski trud.

- Hudič ve, kaj mora storiti, 
   da uveljavi med ljudmi razdor, jezo, sovraštvo.
- Pozna naša slaba nagnjenja 
   in se vanje vedno znova trdovratno zapiči. 
- Prekipeva od zavisti, 
   ker imamo ljudje telo in svobodno voljo, 
   in da smo ustvarjeni po Božji podobi, 
   kajti s tem darom nebes zmoremo kljubovati ukanam pekla.
Te so zato še toliko bolj prefinjene, izpiljene, osrediščene. 
Zavedajmo se tega, da ne bi lahkomiselno padali v greh in dajali 
hudiču priložnosti, da se nas polašča. Našega jaza, ki je delo Boga.
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SVETE MAŠE

Med premikanjem po tirih na 
železniški postaji parna loko-
motiva sreča električno in jo 
vpraša: »Ali si nehala kaditi?«

Sin pride iz garaže in vpraša 
očeta: »Oče, naj ti povem, ka-
kšna je bila moja prva vožnja 
s tvojim avtom? Ali hočeš to 
izvedeti iz časopisa?«

V porodnišnici fantek pogleda 
punčko in ponosno reče:
»Fantek sem.« »Kako to veš?« 
»Čakaj, da gre sestra ven, pa ti 
bom pokazal.« Ko sestra odide, 
fantek dvigne nogice in pravi: 
»Modre nogavičke imam.«

Nato ga je hudič povedel gor, 
mu v hipu pokazal 
vsa kraljestva sveta 
in mu rekel: 
»Tebi bom dal 
vso to oblast in njihovo slavo,
kajti meni je izročena 
in lahko jo dam, 
komur hočem.
Če torej predme padeš 
in me moliš, bo vsa tvoja.« 
Jezus mu je odgovóril: 
»Pisano je: Gospoda, 
svojega Boga, môli in 
njemu samemu služi!«
(Lk 4,5–8)


