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Zakaj iščemo Boga?
Bog je v naše srce položil hrepenenje,
da ga iščemo in najdemo. Sv.
Avguštin pravi: »Zase si nas ustvaril
in nemirno je naše srce, dokler ne
počije v tebi« (prim. Izpovedi, Celje
1984, 5).
(KKC 27–30)

Za človeka je naravno, da išče Boga.
Vse njegovo prizadevanje za resnico
in srečo je končno iskanje tistega, kar
ga absolutno nosi, absolutno poteši,
absolutno zaposli. Človek je povsem
pri sebi šele tedaj, ko je našel Boga.
»Kdor išče resnico, išče Boga, pa če
mu je to jasno ali ne« (sv. Edith
Stein).

  
Kako je zgrajena ena, sveta,
Katoliška in apostolska cerkev?
V Cerkvi obstajajo laiki in kleriki.
Kot Božji otroci imajo enako
dostojanstvo. Imajo enakovredne,
vendar različne naloge. Poslanstvo
laikov je, da ves svet naravnajo na
Božje kraljestvo. Njim so dodeljeni
posvečeni služabniki (kleriki) s
službami
vodenja
Cerkve,
poučevanja in posvečevanja. V obeh
stanovih so kristjani, ki se v
neporočenosti, uboštvu in pokorščini
dajo Bogu na razpolago na poseben
način (npr. redovniki in redovnice).
(KKC 871–876, 934, 935)

Vsak kristjan ima nalogo, da s svojim
življenjem pričuje za evangelij. Toda
Bog hodi z vsakim človekom po
njegovi poti. Ene pošilja kot laike, da
v družini in poklicu sredi sveta gradijo
Božje kraljestvo. Zato jim v krstu in
birmi podari vse potrebne darove
Svetega Duha. Drugim zaupa
pastirsko službo; vodili, poučevali in
posvečevali naj bi njegovo ljudstvo.
Te naloge si ne more nihče lastiti;
Gospod sam ga mora poslati in mu po
posvečenju dati na pot svojo Božjo
moč. Tako lahko dela namesto
Kristusa in deli zakramente.
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POKAŽI MI SVOJO POT
Gospod Jezus, vem, da me resnično ljubiš,
in verujem, da je tvoj načrt za moje življenje načrt ljubezni.
Vendar ti tudi priznam:
včasih moje srce preplavi strah, ko mislim na svojo prihodnost.
Nauči me živeti sedanji trenutek
in pokaži mi, kako naj korak za korakom hodim za teboj.
Opogumi me, da bom v vseh situacijah življenja
iskreno iskal in izpolnjeval le tisto, kar ti želiš, da storim.
Zlasti mi daj svojo Božjo modrost,
ko se odločam, kam naj usmerim svoje življenje.
Nakloni mi milost, da spoznam tvoj načrt,
in daj mi apostolski žar prvih kristjanov,
da pogumno uresničim vse, k čemur me kličeš.
Pokaži mi svojo pot, Gospod Jezus!
Po; Molite in spodbujajte k molitvi

»Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom, vzklik hvaležnosti in
ljubezni, pa naj bom vesela ali potrta. Skratka, molitev je nekaj velikega, nekaj
Leta
587 pred našim
je kraljdušo
Nebukadnezar
jeruzalemski tempelj in vse
nadnaravnega,
nekaj, štetjem
kar mi osreči
in me družiuničil
z Jezusom.«

ALI JE ZLO DOKAZ, DA BOG NI VSEMOGOČEN?

prebivalce odpeljal v babilonsko izgnanstvo. To je do temeljev zamajalo vero
Izraelcev,
sv. Terezija
iz Lisieuxa
ki so bili dotlej prepričani, da bo Bog svoje izvoljeno ljudstvo obvaroval vsega hudega.
V Babilonu so izgnanci začeli razmišljati: »Če je Bog zares dober in nas ne reši, to
pomeni, da ni vsemogočen in da so babilonski bogovi, kot je Marduk, močnejši od
njega. Če pa je vsemogočen, ni dober, drugače tega zla ne bi dopustil.« Zaradi te krize
vere so njihovi modreci kasneje napisali prva poglavja Geneze, kjer so v luči Svetega
Duha razglabljali o skrivnosti zla in Božje vsemogočnosti. Prišli so do spoznanja, da je
Bog dober in brez vsake primesi zla. Svojo vsemogočnost pa izkazuje tako, da zlo
obrača v dobro. Da zlo nima zadnje besede, potrjuje tudi Jezusovo vstajenje. Bog v
svoji previdnosti in dobroti premaga vsako zlo in ga spreminja v dobro, ob tem pa
vedno spoštuje našo svobodo. Tako ravna samo Bog!
Kajti Bog, “ki je neskončno dober, bi na svojih delih ne trpel nikakršnega zla, ko bi ne
bil tako vsemogočen in dober, da tudi iz zla stori dobro” (sv. Avguštin, v: KKC 311).
ZAKAJ NE MOREMO ZLA USTAVITI SAMO Z MOLITVIJO?
Jezus je zlo že ustavil, ko ga je premagal. Kadar molimo, smo deležni tega odrešenja, ki
se je že zgodilo, ni pa se še v celoti uresničilo. Molitev najprej premaga zlo, ki je v nas.
Med molitvijo Sveti Duh razsvetljuje naše srce in spreminja našo nagnjenost k hudemu
v željo po dejavni dobroti. Usposablja nas za prepoznavanje in udejanjanje dobrega:
spreobrnjenje sveta se začne v našem srcu. To je naš prispevek k boljšemu svetu. In k
temu nas kliče Bog.
Vsi zlahka prepoznamo tragične učinke zla v svetu. Težje pa opazimo dobroto in
ljubezen, ki nas obdajata po zaslugi svetnikov med nami, ki svoje molitve in žrtve vsak
dan združujejo z Gospodovo daritvijo.
Zlo premagaš vsakič, kadar v molitvi poklekneš pred Bogom; vsakič, ko nekomu
odpustiš; vsakič, ko narediš nekaj iz ljubezni. Spovednik mi je vedno znova rekel: »Če
se spreobrneš, bo na svetu en zločinec manj!«
Najpomembnejši sad vztrajne molitve je spreobrnjenje srca, ki razodeva moč
Kristusovega križa v naši zgodovini. Molitev ni kovanec, ki ga vržeš v avtomat in iz
njega takoj pade neka milost. Zato se ne smemo naveličati moliti, če ne vidimo
takojšnjih sadov. Moliti moramo v prepričanju, da nam bo Bog vse dobro, za kar ga
prosimo, podelil ob pravem času in na pravi način.
Po: R. Vinerba, Bog – Sto in eno vprašanje o Bogu

