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s časom
in z besedami.
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Mr 9,2-10
LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL
V odlomku iz prve Mojzesove knjige smo slišali, kako je Bog od očaka Abrahama zahteval nekaj hudega,
nečloveškega. Zahteval je, da naj mu po
tedanji poganski navadi daruje svojega
sina, edinca Izaka. V tega otroka, ki se
mu je rodil
v starosti, so
bili položeni vsi očetovi
upi, Izak je bil
nosilec Božje
obljube.
Abraham je
ubogal Boga, čeprav s težkim srcem.
Bog je njegovo vdanost nagradil z
napovedjo, da se bo njegov zarod
silno pomnožil. Podobno se dogaja tudi z nami. Bog včasih zahteva
od nas kaj takega, kar nam je posebno pri srcu. Morda je to tudi zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav smo

Dobro je vedel, kako zelo jih bo
potlačilo, ko bodo videli njegovo
trpljenje in ponižanje na veliki
petek, zato je tremi izbranim na
gori spremenjenja pokazal svoj
poveličani obraz. Apostol Peter
je bil tako prevzet od njegovega
sijaja, da je predlagal, naj bi tam
postavili tri šotore. Kmalu pa bo
na dvorišču velikega duhovnika pred pričami tajil, da Kristusa sploh ne pozna. Tudi mi
smo taki: radi bi bili s Kristusom v slavi, odtegujemo pa se
mu, kadar je treba zanj trpeti.

bolj poučeni, kot je bil Abraham,
imamo manj pripravljenosti
sprejeti Božji klic. Bogu bi radi
služili, kadar vse gladko teče, če
pa pridejo težave in preizkušnje, postanemo tožniki Boga.
Tudi drugo berilo nam veliko
pove. Predvsem nam pokaže,
kako je Bog do nas velikodušen:
za našo srečo je daroval svojega lastnega Sina. Sveti Pavel,
ves prevzet od te nedopovedljive Božje ljubezni, vzklika:
»Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Kdo bo obtoževal
Božje izvoljence?« LjudomiPOST
lost Boga, njegova očetovsAko se hočemo prav postiti,
ka ljubezen do nas ljudi, ki se
je razodela z učlovečenjem se predvsem zdržujmo grehov.
Kaj koristi,
Sina, je šla tako daleč, da smo
po smrti tega Sina opravičeni. ko bi telesu odtegovali hrano,
dušo pa polnili z grehi?
Božji Sin je odrešil svet s trpljenKaj koristi,
jem. Temu načinu odrešenja sebe
ko bi bili bledi od posta,
in drugih se tudi mi ne moremo
pa bi bili zeleni
odtegniti. Sprejeti moramo svoj
delež trpljenja. Na to je Jezus od sovraštva in nevoščljivosti?
sv. Avguštin
pripravljal tudi svoje učence.

BLAGOR USMILJENIM

Gospod je
usmiljenje in dobrota
Že v Stari zavezi pravi Psalm
103: »Usmiljen in milostljiv je
Gospod, počasen v jezi in bogat v dobroti ... Zakaj kakor
je nebo visoko nad zemljo, je
njegova dobrota silna nad tistimi, ki se ga bojijo. Kakor je
vzhod oddaljen od zahoda,
oddaljuje od nas naša hudodelstva. Kakor oče izkazuje
usmiljenje nad otroki, Gospod
izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo« (8.11-13).
Pojem usmiljenja kaže, kdo je
Bog ... oče ki ljubi na ta način.
To je »veselo sporočilo«, ki ga
je razodel Jezus: Bog ni sodnik,
preračunljiv in neusmiljen gospodar, ampak Oče. V nazareški shodnici je Božji sin razkril
Očetov načrt: da so vsi, brez razlike, povabljeni, da sprejmejo
božjo ponudbo zastonjske in
usmiljene ljubezni. Usmiljenje
pomeni, da Bog ljubi prvi in
zastonj. Nima nas rad zato, ker
smo dobri in to zaslužimo (sv.
Pavel pravi, »da je Kristus umrl
za nas, ko smo bili še grešni-

ki! – Rim 5,8), ampak zato, ker
on JE Ljubezen. Grški pojem
agape pomeni prav to ljubezen,
ki je je brezpogojna in zastonjska. In tako v našem vsakdanjem življenju, kot tudi v primeru
žene, zasačene v prešuštvovanju
(Jn 8,10-11), se vedno srečujeta naša revščina in nemoč in
neizčrpno Božje usmiljenje.

Bodite dobri in usmiljeni!
Vsak, ki pride k vam,
naj odide
boljši in srečnejši.
Bodite živa podoba
božje dobrote,
ki naj se odraža na obrazu, v
očeh, v nasmehu,
v vašem
prisrčnem sprejemanju.
(mati Terezija).

DAJAJ, KAKOR BI RAD PREJEL
Pihal je močan leden veter
in dež je udarjal na okna, ko je v hiši
podeželskega zdravnika zazvonil telefon.
»Za mojo ženo gre,« je dejal glas na oni
strani žice. »Takoj potrebuje zdravnika!«
»Ali lahko pridete pome?« pravi zdravnik. »Moj avto je pokvajen.«
»Kaj!« je zaslišal ogorčen glas na oni strani.
»Kako, naj grem iz hiše v takem vremenu?«
Vsi pogosto pričakujemo od drugih usluge,
ki bi jih sami ne naredili.
»Vse torej, kar hočete,
da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim«. (Mt 7,12)
PSALM 1
Blagor človeku,
ki ne hodi
po nasvetu krivičnih,
ne stopa na pot grešnikov
in ne poseda
v družbi porogljivcev,
temveč se veseli
v GOSPODOVI postavi
in premišljuje
njegovo postavo
podnevi in ponoči.
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Ste se danes
že nasmejali?
Zakaj blondinka pelje računalnik k
zdravniku? Da ga cepi proti virusu!
“Jaz sem Bog v naši družini!” “Kako
to misliš?” “Vsi se obnašajo do mene
kot da me ni!”
“Janezek, ti mulec si prepisoval
od Mihca?!” “Kako veste?”, vpraša
Janezek. “Ker je Mihec napisal: “NE
VEM” ti pa: “JAZ TUDI NE”.
Se Janezek pelje s novim kolesom
okrog hiše. Pri vsakem krogu se dere:
1. mami, mami poglej brez nog!
2. mami, mami poglej brez rok!
3. mami, mami poglej brez zob!
Kaj podariti staršem za novo leto?
Spisek daril, ki si jih želiš…

