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3. postna nedelja

oznanilo
Sam sebe 

je ponižal tako, 
da je postal pokoren 

vse do smrti, 
in sicer

 smrti na križu. 
Flp 2,8

Mt 6,1–6.16–18 
POSTNI ČAS JE LAHKO DRUGAČEN
Nekateri zavestno molijo v javnosti le 
z namenom, da bi jih pri tem vsi vi-
deli. Jezus tiste, ki svojo molitev javno 
razkazujejo, imenuje hinavce. Njegovi 

učenci naj bi odšli v skrivno kamrico, 
ki jo je mogoče zapreti, in tako se lah-
ko človek skrije pred očmi ljudi, da bi 
molil. Prav tako naj ne bi uporabljali 
mnogih besed, ampak naj bi molili k 
Očetu. To je osebna molitev k Bogu. 
Jezus pravi: »Moli k svojemu Očetu!« 
Vzpostavi odnos do svojega Očeta. 
Niso pomembne besede, ampak oseb-
no srečanje z njim. Molitev je dialog 



z njim, ki nas pozna povsem 
osebno in nas ljubi. Ta Oče je 
na skritem in ta Oče vidi tudi 
to, kar je na skrivnem. Vidi 
celo to, kar smo se morda skri-
li pred samim seboj in pred 
svetom. Zanj ni nič skritega. 
On sam biva v naši skrivni kam-
rici, prostoru na dnu duše, v 
katerega zunanji ljudje nima-
jo nobenega dostopa, v katere-
ga ne more vstopiti niti hrup 
sveta, mnogi glasovi, ki hoče-
jo vplivati na nas od zunaj. 
Ne samo, da Bog sam vidi ta 
notranji prostor tišine, on v 
njem dejansko živi. Molitev je 
potopitev v ta notranji pros-
tor tišine, v katerem srečamo 
Boga. Globlje ko se potopimo v 
svojo dušo, bolj jasno srečamo 
Boga, ki živi na dnu naše duše. 
To je skrivni prostor, prostor, 
v katerem biva skrivnost, Bož-
ja skrivnost in skrivnost naše 
lastne osebe. Tam tudi mi odkri-

jemo, kdo smo. Nismo le vloge, 
ki jih igramo, smo enkratna 
podoba, ki si jo je o nas zamis-
lil Bog. Vsak izmed nas je oseba, 
ki si jo je Bog osebno zamislil, 
ki jo je Bog poklical po imenu.
Molitev pa ne pomeni le dialo-
ga z Bogom, ampak tudi to, da 
preprosto živimo skupaj z njim v 
skritem kraju, v zatočišču na dnu 
svoje duše se počutimo doma. 
Naj postni čas ne bo čas doka-
zovanja v odpovedi določen-
im vrstam hrane, temveč raje 
»stopimo na samo«, premišl-
jujmo in se v molitvi poveži-
mo z našim nebeškim Očetom.

Ko je to izrekel, 
je povzdignil oči proti nebu 
in dejal: 
»… da bi bili vsi eno, 
kakor si ti, Oče, v meni 
in jaz v tebi,
 da bi bili tudi oni v naju, 
da bo svet veroval, 
da si me ti poslal.«     Jn 17,1.21



SVOJ KRIŽ NOSITI
Ni zemljana, ki ne bi bil obtežen s križem.
Mnogi se sprašujejo 
- posebno v urah bolečine - 
ali je križ potreben 
in krivijo Boga za to, kakor menijo - sistemsko napako.
Mnogi Bogu celo odrekajo božanstvo in vsemogočnost.
Kajti - Božje sile, če to so, - 
     naj bi vendarle zmogle ustvariti popolnost.
     Življenje brez muk in trpljenja.
    Brez neskončnih preizkušenj in možnosti večne pogube.
Nekaterim se zareče - 
 Če bi Bog resnično obstajal, 
 tega ne bi dopuščal, 
 ampak bi človeka obvaroval pred vsem hudim 
 in ga povzdignil v stanje lepote in odličnosti.
Toda Bog je ustvaril človeka po svoji podobi.
Kot svobodno bitje ga je ustvaril.
Če človek v sebi ne bi nosil svobodne volje, 
ne bi mogel zares zaživeti 
in ne bi mogli govoriti o brezmejni ljubezni Boga do nas.
Ker je človek svoboden, se lahko izreče tudi proti Stvarniku.
Padli angeli so se uprli, da bi ga nadomestili, 
padli človek pa je z nepokorščino 
zapravil neposredno Božjo bližino in gledanje Najvišjega.
Ta človeška zabloda je vzrok vseh zemeljskih stisk.
Da bi Jezus Kristus 
omogočil človeštvu vrnitev v večno radost, 
je prostovoljno stopil na križ.
Plačal je naš dolg z lastno smrtjo.
Kako potem svojega križa 
ne bi vzeli nase tudi mi,
saj predstavlja spravo z nebeškim Očetom 
in pogoj za vrnitev v objem Večnega?
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Ste se danes 
že nasmejali?

Kadar se postite, ne bodite
kakor čmerni hinavci; 
grdijo si namreč obraze, 
da bi ljudem pokazali, 
da se postijo. 
Resnično, povem vam, 
prejeli so svoje plačilo. 
Kadar se pa ti postiš, 
pomazili svojo glavo 
in si umij obraz, 
da ne pokažeš ljudem, 
da se postiš, ampak svojemu 
Očetu, ki je na skrivnem. 
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, 
ti bo povrnil.    Mt 6,16–18

Mornar si je dal na hrbet teto-
virati zemljevid sveta. Nekega 
dne je zbolel. Zdravnik vpraša: 
»Kje vas boli?« Mornar: »Na 
severovzhodu Brazilije.«

»Nič se ne bojte, gospod Košir,« 
pravi zobozdravnik. »Samo v 
ušesa si natlačim vato, potem pa 
bova lahko začela!«

Ljubo močno kašlja in zakliče 
sosedi: »Ivanka, ali imate kaj 
proti kašlju?« »Ne, nič nimam 
proti! Kar mirno kašljajte!«

Resnično, resnično, povem vam: 
Jokali in žalovali boste, 

svet pa se bo veselil. 
Vi boste žalovali, 
toda vaša žalost 

se bo spremenila v veselje.
Jn 16,20


