Mi smo Božji informacijski center
Današnje naše razmišljanje o molitvi lahko izrečemo v treh kratkih stavkih:
Prvo: Moliti se uči moleč.
Za tem: Bog želi biti v nas živeč, a ne samo čaščen.
In tretje: Mi smo Božji informacijski center.
Moliti se uči moleč.
Gospod, nauči nas moliti. Apostoli so opazovali Jezusa, ko je molil in so občutili silno
željo, da tudi njih nauči tako goreče moliti. In Jezus je poučil apostole in tako je
nastala molitev Očenaš. Ko molite govorite Oče posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje
kraljestvo. Kaj nam kristjanom pomeni molitev, a posebej kaj nam pomeni molitev
Očenaš. To nam lahko malo razjasni ena poznana modra zgodba o Pater Nostru.
Namreč, živel je kristjan, ki se je imenoval Pater Noster. Molil je, postil se je in romal
a mu je molitev s časom postala suha in prazna. Opravil je duhovne vaje, obiskal je
razne duhovne seminarje, vključil se je v karitativno mirovno gibanje. Živel je nekaj
časa kot puščavnik. In po tem je ostal isti. Pri vračanju domov, ga zateče neurje in se
zateče k nekemu starcu. Pater Noster pove starcu svojo muko in starec mu reče: Sin
moj, ti bolehaš od bolezni pozabe. Ti si pozabil svoje ime. Pozabil si, da si molitev. Ti
si Pater Noster, Očenaš. Ti si molitev. Moliti ne pomeni izučiti novo molitveno metodo,
temveč vedeti, kdo si ti in biti človek kateri je treba biti. Jezus je bil človek molitve, ne
zato, ker je molil, temveč ker je bil molitev. Sine moj, reče starec, ti si Božja molitev, ti
si Božji zakrament, ti si hram Božji. Starec ima prav. Cilj molitve ni ponavljanje
določenih molitvenih formul, kot zadovoljitev za nekaj. Cilj molitve je priti do izkušnje,
da smo mi to, kar molimo, a to je otroštvo Božje, slika Božja. V molitvi, ki jo je Jezus
naučil, v Očenašu, molimo, da izkustveno spoznamo, da Bog vedno je, da je Božje
ime sveto in da je kraljestvo Božje med nami in v nas. Tako nas molitev uvaja v
izkustvo, da po Božjem daru tudi mi smo. Po molitvi ne dobivamo nekaj kar nismo in
nimamo, temveč spoznavamo, kaj smo in kaj imamo. Kakor apostol pravi, da ste torej
sinovi, odpošlje Bog v srca vaša duha Sina svojega, ki kliče Aba, Oče.
Bog želi v nas biti živeč, a ne samo čaščen.
Jezus pravi, ko molite, ne blebetajte kot pogani. Mislijo, da bodo z mnoštvom besed
bili uslišani. Ne bodite jim podobni, pa ve vaš Oče, kaj potrebujete še prej preden
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iščete od njega. Na to Angelus Ilegius poje, pogani brbrljajo mnogo, kdor moliti ve,
duhovno ve pred Boga utešen stopiti lahko z Aba. Ali je potem molitev potrebna.
Seveda, da je potrebna. Jezus povezuje molitev s prihodom nebeškega kraljestva.
Nebeški Oče ve kaj mi potrebujemo in dal nam bo Svetega Duha, če ga prosimo.
Bog sliši molitev, ki prihaja iz srca. In prava molitev je predanost. V predanosti iščimo
samo Boga in prepuščamo se Božji volji. Tedaj je molitev takoj uslišana. A večina
naših molitev so naše sebične želje. In ko molimo za zdravje in lepo vreme in dobre
ocene redno ne dobimo kar molimo, ker prošnje v molitvi za mistiko so najnižja oblika
molitve. Bodi tvoja volja, Božja volja je naše odrešenje in naš mir. Daj nam danes,
moli Jezus, sedanji trenutek je krona Božjega ustvarjanja, zakrament sedanjega
trenutka. V tem sedaj nas Bog srečuje, ne v včeraj in ne v jutri. Odpusti nam naše
dolge, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom, Bog oprošča na nešteto načinov in
oproščanje ni rezervirano samo za zakrament spovedi. Bog tudi na nas prenaša moč
odpuščanja. Jezus pravi, ko odpuščamo, Bog nam odpušča. In reši nas hudega, od

hudega, ki je kot preizkušnja, od hudega, ki ga drugi počnejo nam in ki ga mi
počnemo drugim. Lahko navedemo primere enega pobožneža in ene skrbne
matere, ki nam lahko osvetlijo pravo molitev. Namreč, bil je pobožnež, ki vsaki
dan gre k maši, se posti celi teden, moli štiri skrivnosti rožnega venca, križev pot,
brevir … gre na čaščenje in k molitvenim skupinam. Govori, da je to Božja volja
za spreobrnitev grešnikov, ker on mora moliti za spreobrnitev grešnikov. Ampak
skozi ves ta čas zanemarja svojo družino. Vsekakor takšno obnašanje ni ne Božja
volja, niti prava molitev. In za takšne svetnik pravi, posebna vrsta Vic je imeti
ženo svetnico ali moža svetnika. A drugi primer, noseča mati, nosi v naročju
hčerkico, sinka drži za roko, a drugo hčer spremlja v šolo. Zjutraj se je uspela
samo pokrižati, in cel dan je delala. Zvečer, ko je vse pospravila, samo se je
pokrižala in odšla na počitek, zahvaljujoč se Bogu za vse. Ta mati je molila brez
prenehanja. Važnejša je delotvorna ljubezen proti potrebnemu, kakor se z
molitvijo dvigniti v nebo. Ker bog želi biti v nas živeč, a ne samo čaščen.
Mi smo Božji informacijski center.
Jezus naznanja radostno vest o nebeškem kraljestvu v nas. Jezus je Božji
informacijski center in tudi mi moramo biti Božji informacijski center a ne informacijski
center za Boga. Mi moramo naznanjati Boga in Božjo voljo, a ne samo govoriti Bogu,
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kar mi potrebujemo in da nam Bog izpolni našo voljo. Sveti Avguštin je zdavnaj
napisal, človek moli, da sebe transformira, a ne da Boga informira. Starec Izak iz
Ninive pravi, ko se v molitvi postaviš pred Boga, naj bo tvoja misel enostavna, kakor
pri majhnem otroku, ki ne zna govoriti. Ne izgovarjaj pred Bogom modre besede,
približaj mu se z enostavno mislijo. Molitev je občestvo z Bogom in uvaja v enost
Boga in človeka. Človek, ki zanemarja Boga, polovičen je in zaostaja v razvoju. In
glavni razlog današnje krize v svetu je dejstvo, da je človek pozabil na svoj izvor,
pozabil je na Boga. In danes je največja kriza pomanjkanje razsvetljenih ljudi. Zaradi
tega v tej sodobni krizi je molitev lahko svetilnik. Lahko rečemo, kakor je rekel eden
znanstvenik, ob laboratorijih bi morale biti kapelice in pred vsakim delom in pred
vsakim znanstvenim raziskovanjem bi človek potreboval moliti Boga za razsvetlitev.
Ker razsvetljen človek je ponižen, poln ljubezni in poln življenjskega navdušenja.
Razsvetljen človek je ponižen, ker spoznava, da mu je vse darovano od Boga.
Razsvetljen človek je poln ljubezni in želi, da se vsi ljudje rešijo. Razsvetljen človek je
poln življenjskega navdušenja in vse svoje sposobnosti želi dati v službo človeštvu.
Takšni ljudje so nam danes potrebni. Hrepenimo za takšnim razsvetljenjem. Molimo
Boga za dar molitve predanosti in za dar razsvetljenja. Amen.
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