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Lk 6,39–45

DREVO SPOZNAMO PO SADU
Jezus človeka primerja z drevesom. Sad nezmotljivo razodeva vrsto,
sorto in kakovost drevesa. Nekaj podobnega je s človekom: njegove
besede so izraz in sad njegove notranjosti,
njegovega srca. Besede so tolmač in
ogledalo duše. Razlika med drevesi in
človekom je med drugim v tem, da drevo
ne more varati z videzom. Človek pa
lahko svojo notranjost zakrinka in skrije
za lažnive besede. Za zlato besedo se
često skriva železno srce, pravi pregovor.
Človek z besedo sebe ne le razodeva,
ampak po njej sebe tudi daje. Seveda to velja za dobro besedo. Z njo
razdaja svojo dobrohotnost, ljubezen, postrežljivost in pomoč. »Večkrat

človek ne potrebuje druge postrežbe kakor dobro besedo,« piše prof.
Anton Trstenjak v svoji knjig Skozi prizmo besede, in nadaljuje:
»Dobra beseda je najboljša postrežba, ki jo moremo dati gostu. Vselej
mu dobro de, če jo dobi. Dobra beseda gosta spremlja še na poti domov.
Morda celo več dni in tednov od nje živi.« Slovenski pregovor pa to
samo potrjuje: Beseda, ki pride od srca, ogreje tri zime. Drevo se spozna
po sadu. Še bolj kot besede pa so sadovi naše notranjosti naša dejanja.
Dejanja so kot sadovi, besede so le kot listje na našem drevesu. Če
Jezus pravi, da dobro drevo rodi dober sad, da smokev ne obiramo s
trnja in grozdja ne trgamo z robidovja, najbrž hoče reči, da naša dejanja
kažejo na nekaj globljega v nas. Razodevajo našo osnovno življenjsko
usmerjenost., temeljno odločitev in stališče, korenino, ki daje kakovost
in vrednost vsem dejanjem. Ta notranja drža je nadvse pomembna, saj
gre za to, čemu sem se zapisal, za katero glavno vrednoto ali nevrednoto
sem se opredelil: za dobro ali zlo, za ljubezen ali sovraštvo in sebičnost,
za Boga ali proti Bogu. Gre za to, česa je »polno srce«, kakšna je
»zakladnica srca«, dobra ali pokvarjena.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1989

PEPELNICA
Tako se človek izkusi kot prah: bilka na polju, kakor nam pravi Sveto pismo,
prazen dih, človek bolečine in greha, človek razvejane nemoči, človek, ki vedno
znova zaide v slepo ulico, človek, ki muči sebe in druge, pri katerem ne veš, ali
izvira krivda iz bolečine ali bolečina iz krivde, človek, ki mu vedno znova grozi
obup in katerega ves optimizem je samo tolažba za njegov neutolažljivi strah.
Človek je prah. V pristnem krščanskem življenju doživi misel »človek je prah«
pravo spremenjena v rodovitno obsodbo.
Dobila je skrivnostni in neznanski pomen.
Nekdanjega smisla pa s tem ni izgubila;
pretrpeti in izkusiti ga je treba v solzah, v
spoznanju ničnosti in smrti, v pokori in
umiranju, v strahu in stiski, v grenkobi
notranje in bivanjske minljivosti. Toda prav to, prav ta bivanjski smisel človekaprahu, je dobilo novo globino. Zaupljiva nagnjenost navzdol, sestop s Kristusom

v prah zemlje – je postalo dviganje navzgor, vzpon čez vsa nebesa. Zveličanje v
krščanstvu se ne zgodi z mesom in prahom, pa tudi ne brez mesa in prahu –
ampak skozi meso in prah. To je lahko reči. Težko pa je prenesti. Vendar
moramo to vsi pretrpeti. V dolgočasju vsakdana, v razočaranjih, ki jih
doživljamo v vsem – na sebi, v bližnjem, v Cerkvi, v strahovih časa, v nesmislu
našega dela, v krutosti svetovne zgodovine. Vedno znova bomo ponižani jokaje
obležali v prahu svoje nemoči, vedno znova bomo spoznavali, da smo le prah; to
ne bodo ostale le besede pepelničnega obreda, to bomo spoznavali v življenju in
po življenju samem.
Karl Rahner
Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana
poln Svetega Duha
in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili,
je postal lačen. Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin, reci temu kamnu,
naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek ne živi
samo od kruha.«
(Lk 4,1–4)

KRIŽEV POT
V postnem času smo povabljeni k molitvi Križevega pota. V Drulovki v
petkih ob 18h in na Bregu ob nedeljah ob 14h.
NAPOVEDNI KOLEDAR
06.03.: Začetek postnega časa s Pepelnico. Vabljeni k sveti maši in
k spovedi pol ure pred sveto mašo.
06.03.: Seja ŽPS ob 19h na Bregu. Člani vabljeni!
14.03.: Srečanje za starše birmancev na Bregu ob 18.30.
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