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Krščanska molitev v sekulariziranem svetu
Povzetek: Z vidika krščanstva današnjo družbo zaznamuje problem sekularizma,

kateremu botrujeta pozunanjenost in ideja uspeha. Po metodi kompilacije članek povzema predvsem iz virov cerkvenega učiteljstva in sintetično opiše pojme, ki pojasnjujejo podarjenost, nujnost izvajanja in ohranjanja in možnost
razvoja krščanske molitve. Pristna molitev, ki upošteva te temelje, prinaša sadove. Deskripcija sadov molitve daje neposredni odgovor na problem nasprotnega toka današnje družbe. Molitev, ki je pomembna pastoralno-teološka tema
zadnjih papežev, se kot temeljna izbira pokaže kot pot k osebnemu odrešenju
in kot možnost za preroško delovanje v sekulariziranem svetu.

Ključne besede: molitev, sekularizacija, sadovi molitve, eksistenca, lepota, svetost,
občestvo

Abstract: Christian Prayer in a Secularized World
From the Christian perspective, today’s society is characterized by the problem
of secularism, which is marked by exteriorization and the idea of success. Using
the method of compilation, the article draws mainly from the sources of the
Magisterium of the Church and synthetically describes the concepts that explain the gift, the necessity of performance and preservation, as well as the possibility of development of Christian prayer. Genuine prayer, which comprises
these fundamentals, yields results. Fruits of prayer provide a direct response
to the problem of counter-flow in today’s society. Prayer is an important pastoral-theological theme of the recent Popes; it is also a fundamental choice that
leads to personal salvation and confers the capacity for prophetic action in secularized world.

Key words: prayer, secularization, the fruits of prayer, existence, beauty, holiness,
communion

1.

Molitev v času številnih možnosti

Živimo v času številnih možnosti, prepričanj, življenjskih nazorov in moralnih vzorcev. »Današnji čas kaže očitne znake sekularizma. Zdi se, da je Bog izginil z obzorja nekaterih ljudi ali je postal realnost, do katere ne zavzemamo nikakršnega odnosa.« (Benedikt XVI. 2013, 14) Današnji svet pomeni civilizacijo podobe in dela,
to je kultura, ki postavlja v ospredje dve bistveni vrednoti. Prva vrednota je podo-

362

Bogoslovni vestnik 75 (2015) • 2

ba: človek je toliko, kolikor nastopa, kolikor se kaže navzven, kolikor se – na primer –
najde v medijih. Druga vrednota je delo: človek teži k fiksni ideji uspeha; človek je
toliko in je tisto, kar dela. V zvezi z nešteto možnostmi in celovito različnimi nazori se današnjemu človeku kaže nešteto identitet: homo sapiens, homo faber, homo
technicus, homo technologicus, homo digital, homo athleticus ... (Masseroni 2007,
44; Benedikt XVI. 2013, 15)
Prevladujoči tok današnje sekularizirane in pozunanjene družbe v veliki meri
zaznamuje tudi kristjana, še posebno katehumena ali novokrščenca. Številni kristjani, ki so pristopili k zakramentom uvajanja kot odrasli ali so uvajanje v krščanstvo izpolnili v dobi odraščanja s prejemom zakramenta birme, niso bili uvedeni
v redno molitveno življenje in ga niso nikoli osvojili. Mistagogija, ki sledi katehumenatu, naj bi bila osnovna šola redne osebne molitve. Med vsemi dejavnostmi
verujočega je molitev najbolj tipični odsev njegovega odnosa do Boga. Molitev je
najosnovnejše sodelovanje s krstno milostjo. Benedikt XVI. navaja nauk cerkvenega učitelja sv. Alfonza Marije Ligvorija: molitev rezultira v dokončno opredelitev
človeka do Boga. Molitev, ki pomeni naš odnos z Bogom, je nekaj bistvenega za
naše življenje (Benedikt XVI. 2013, 241–243).
Kljub prevladujočemu sekularizmu in pozunanjenosti, ki dominirata današnjemu človeku in družbi, pa so vidni znaki prebujenja religioznega čuta. Odkriva se
pomembnost božjega za človekovo življenje. Kaže se potreba po duhovnosti, ki bi
presegala zgolj horizontalni pogled na človekovo življenje. V zaznavanju notranjega domotožja, domotožja po notranjem svetu in po duhovnosti, se človek ponovno čuti kot homo religiosus (religiozno bitje), ali še točneje, kot bitje, ki je poklicano k neposrednemu odnosu z Bogom, homo orans. (Benedikt XVI. 2013, 15–17;
Masseroni 2007, 44)
Sekularizacija sodobne družbe daje krščanstvu na več področjih poziv k osebnemu odnosu do presežnega. Štuhec ugotavlja, da je sekularizacija priložnost za novo
religioznost. Religija se osvobaja od konfesionalne cerkvenosti in se vse bolj opira
na posameznika in na njegovo svobodno izbiro (2012, 609–610). Krščanstvo bo
preživelo moderno dobo v verujočih posameznikih, ki bodo v demokratični družbi
prosto vstopali v razpravo s sekulariziranimi člani družbe (616–617). Krščanstvo
tudi ne more obstati zgolj kot vsebina verskih resnic, saj bi s tem prišlo v nevarnost,
da bi svoje resnice razumelo kot ideje. S tem bi se približalo ideologiji in izpostavilo očitku idolatrije. Temelj vere je v tem, da je ne moremo utemeljiti z občo logiko,
ampak nujno vključuje razsežnost zaupanja v odnosu s povsem Drugim, s presežnim
Bogom. (Klun 2014, 196–197) Povezanost s presežnim pa tako rekoč ni sama sebi
namen, da bi zgolj ohranjala eksistenco krščanstva, ampak daje tudi jamstvo svobode v družbi (Šilak 2014, 332–338) in jamstvo za ohranitev vrednot, posebno vrednote življenja (Osredkar 2013, 469). Krščanstvu bo uspelo uresničiti poslanstvo v
današnji sekularizirani in postsekularizirani družbi iz resnične pristnosti, ki jo omogoča povezanost s presežnim. To povezanost pa naravnost uresničuje molitev.
Na pomembnost molitve v današnjem času kaže kontinuirani nauk cerkvenega
učiteljstva. Pastoralno naravnani nauk o molitvi je pomembna pastoralno-teološka
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tema zadnjih papežev: apostolska spodbuda O Marijinem češčenju Pavla VI.; apostolsko pismo Rožni venec Device Marije Janeza Pavla II., ki je nekakšna aplikacija
dokumenta Kongregacije za verski nauk O meditaciji, kot zadnje pa nam petinštirideset splošnih avdienc Benedikta XVI. v letih 2011 in 2012 prikaže kolikor mogoče širok in oprijemljiv nauk o molitvi. Pojem molitve se pogosto najde v dokumentih drugega vatikanskega koncila. Posebej pa se z molitvijo ukvarja Katekizem
katoliške Cerkve. Ves četrti del je posvečen molitvi. Ta katekizemski del osvetljuje
celotno vsebino katekizma in opozarja, da mora biti prav vse udejstvovanje vere,
izpovedovanje, obhajanje in življenje, utemeljeno na molitveni povezanosti z Bogom, v resničnem, živem in osebnem odnosu (KKC 2558).
V naslednjih odstavkih bomo premislili, kako je krščanska molitev po zakramentalni milosti človeku podeljena zmožnost, da nam je zapovedana, kako jo je mogoče razvijati in kakšni so sadovi razvijanja te veščine.

2.

Podarjena zmožnost krščanske molitve

Dar molitve je po božjem odrešitvenem načrtu splošno navzoč v stvarstvu: Jezus
Kristus je z učlovečenjem v to zemeljsko izgnanstvo prinesel hvalnico, ki se na veke
razlega v nebeških prebivališčih. V tem združuje vse človeško občestvo, da skupaj
z njim prepeva to božjo hvalnico. (B 83) V kenozi svojega učlovečenja in trpljenja
je prevzel nase žejo hrepenenja, da more biti človekovo hrepenenje naravnano
na Boga. Sveti Duh je tisti, ki vzbudi v človekovem srcu željo po molitvi. Ta želja, ki
se pokaže v srcu ponižnih, pomeni Očetov vesoljni klic vsej človeški družini k molitvi. (Corbon 2000, 97–99; KKC 2559–2561)
Neposredni uvod v krščansko molitev omogoča razodetje molitve, na katero
človek odgovarja z vero. V samem izhodišču smo ljudje od Boga preveč oddaljeni
in sami od sebe ne vemo, kako naj molimo. Zato nam Bog prihaja naproti z razodetjem. Že Stara zaveza razkrije božje ime, ki daje možnost, da Boga pokličemo,
da vstopimo v odnos z njim. V besedah Svetega pisma nam Bog sam od sebe daje
molitvene besede in nas uči moliti. Posebno novost molitve prinese Nova zaveza.
To je molitev Jezusa Kristusa, ki na prošnjo svojih učencev razodene nauk o molitvi. Poleg tega, da nam Jezus pokaže poseben sinovski odnos do Očeta, nam v
Duhu podari še besede molitve. Sin razodeva edinstveni odnos z Bogom Očetom,
zaupni odnos molitve v Duhu. To je osebni pogovor z živim Bogom, molitev s srcem, v globini duše, ki je naravnana na Boga. Molitev, ki je osebna in občestvena.
Molitev, pri kateri se izrečena beseda ujema s srcem in z Duhom. Jezus nam s tem
daje delež pri njegovi lastni molitvi, uvaja nas v notranji pogovor troedine ljubezni.
(Benedikt XVI. 2007, 147–156; Corbon 2000, 97–98; 102; KKC 2566–2649; Kongregacija za verski nauk 1990, tč. 4–7; IGLH 3)
Prejem zakramenta svetega krsta pomeni neposredni odgovor na povabilo razodetja k molitvi. Krst je maternica krščanske molitve, prerojenje v občestvo z Bogom. Krščanska molitev ni molitev v zunanjem odnosu do Boga, ampak je molitev
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v Bogu samem. Po krstu postane Sveta Trojica naše življenjsko okolje. Molitev
pomeni dihanje tega novega življenja v občestvu Svete Trojice. Dar krščanske molitve obstoji v Očetovem daru Svetega Duha in v posinovljenju v Kristusu. S krstom
vcepljeni na Kristusa postanemo udje njegovega telesa, ki je Cerkev. Naša molitev
je molitev samega Kristusa, molitev glave telesa, ki so je deležni udje. (Corbon
2000, 97–101; KKC 2565; 2769; 2782; 2791; IGLH 7; Kongregacija za verski nauk
1990, tč. 13–15)
Zakrament birme dopolni zakrament krsta. Krščenemu podeli še posebni pečat
Svetega Duha. Sveti Duh naloži krščencu še popolnoma nove naloge: postane deležen krstnega duhovništva. Molitev je eno najpomembnejših dejanj, s katerimi
krščenci opravljajo duhovniško službo. Trikrat sveti Bog nas na podlagi povsem
zastonjskega in trajnega daru svetega krsta kliče, naj ga molimo, in nas tega sam
uči. (Corbon 2000, 102–104; KKC 1268, 1303–1305; IGLH 7, 8)
Evharistija kot tretji zakrament uvajanja v krščanstvo pomeni posebno deležnost
pri Kristusovi molitvi. Sveti Duh odpre naša srca za poslušanje in umevanje božje
besede. V naše srce položi pripravljenost za molitev, ki jo vzbuja bogoslužje božje
besede. Sveti Duh nas stori deležne najglobljega razpoloženja Kristusovega srca,
njegove darovanjske naravnanosti. V evharistiji je naša molitev na poseben način
deležna Kristusove molitve, zahvale in prošnje. Pri očenašu smo deležni posebne
zaupnosti z Očetom, ko molimo z darom molitve Boga v Bogu. Kličemo za prihod
kraljestva in se zedinjamo z Očetovo voljo. Molitev v Sveti Trojici, ki jo slavimo pri
sveti evharistiji, pomeni nepojmljivo domačnost v Bogu in Boga v nas. Molitev
nedeljive Trojice nam daje izkustvo božje ljubezni, ki nas naravnava k ljubezni do
bratov. (Corbon 2000, 107–114; KKC 1368)
Glede podarjenosti molitve Balthasar prav tako izhaja iz subjektivnega osebnostnega področja: Sveto pismo in krstna milost sta izhodiščna darova za razvoj
osebne molitve. Ta molitev vodi od poslušanja k premišljevanju in napreduje v
kontemplacijo (Balthasar 1994, 7). Molitev je resnični zaklad, v katerem smo deležni božjih lastnosti: božje neskončnosti, resnice, veličastva in ljubezni (5). Poseben dar molitve pa je obsežen v prostoru Cerkve, kjer je premišljevanje Svetega
pisma – v molitvenem poslušanju Besede – povezano z zakramenti, v duhu marijanske poslušnosti Besedi in pod vodstvom Svetega Duha, ki znotraj Cerkve nezmotljivo veje. V prostoru Cerkve ima kristjan za svojo molitev največjo možno
zanesljivost in varstvo. (20)

3.

Molitev je zapovedana

Moliti smo dolžni najprej zato, ker smo za to zmožni. Ker nas je Bog ustvaril, da
moremo moliti, nam je dal tudi sposobnost, drugače bi nasprotoval samemu sebi
in ne bi bil resnica. Kljub trenutkom nezmožnosti nam je po daru vere Bog dal načelno sposobnost, da smo zmožni moliti. Vera nam omogoča, da onkraj svoje lastne človeško-svetne resnice dostopamo do absolutne resnice Boga, ki se nam
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razodeva. Kdor veruje razodetju resnice, v to resnico privoli, jo ljubi in upa vanjo,
ta je molivec. Bilo bi pa protislovno, če bi božjemu razodetju navzven pritrjevali
in obenem zavračali sodelovanje, da bi nad razodeto resnico in ljubeznijo obupali. Od Boga je do nas vedno objektivna odprtost, da moremo k njemu dostopati z
molitvijo. In v tej božji predanosti do nas je tudi vsebovana milost naše odgovarjajoče predanosti Bogu. V božji zavzetosti za človeka je vsebovana božja zahteva,
da mu človek v svoji celotni eksistenci odgovarja. (Balthasar 1994, 21–23)
Molitev je zapovedana od Kristusa. V vdanosti njegovi zapovedi je osnovni izraz
ljubezni do Boga. (Fenton 1939, 56–57) Kar je Kristus sam delal, je tudi zapovedal:
naj molimo, prosimo v njegovem imenu. V očenašu je dal vzor molitve. Opozarjal
je, da je molitev potrebna, in to čuječa, vztrajna, zaupljiva, s čistim namenom in v
skladu z božjo previdnostjo. (IGLH 5; KKC 2598–2622) Kristusovo zapoved so udejanjili in posredovali apostoli. Prav tako so dali zgled molitve, zapustili molitve same
in zapovedali molitev: naj molimo vztrajno in stanovitno, hvalno, zahvalno, prosilno
in posredovalno. (IGLH 5; KKC 2623–2625) Kristusova molitev se razprostira v Cerkev
(IGLH 6–8; KKC 2623 sl.). Molitev sodi k samemu bistvu Cerkve, ki jo izraža v občestvu, z občestveno molitvijo (IGLH 1; 9). Molitev Cerkve je najprej usmerjena k Bogu,
kot hvalnica skupaj z nebeško Cerkvijo (15). Hkrati je molitev Cerkve nenehna priprošnja v Kristusovem imenu za ves svet (17). Osebna molitev posameznika ima
znotraj bogoslužne molitve Cerkve, glede na svojo globino največjo moč in učinkovitost, da verniki bolj krščansko živijo in prispevajo k edinosti in evangelizaciji (B
1–14). Molitev je konstitutivni element Cerkve, saj se po njej molitev razprostira
zgodovinsko kot izročilo, hierarhično kot posredovalna molitev (C 18–47) in povezovalno z različnimi načini in stopnjami zemeljskega in onstranskega bivanja (48–51),
in ima misijonski posredovalni pomen (15–17). Jasno je razvidno, da brez molitve
ne moremo biti ne po volji Kristusu, niti zvesti izročilu nauka vere, niti resnično vključeni v občestvo Cerkve.

4.

Razvoj krščanske molitve

Zakramenti uvajanja, predvsem krst in evharistija, so objektivni začetek kristjanovega zedinjenja z Bogom. Na tej podlagi pa more molivec dosegati osebno in
posebno povezanost z Bogom. (Kongregacija za verski nauk 1990, tč. 22) Za to
je potrebno uvajanje v molitveno življenje, ki vključuje človeške naravne sposobnosti, spreobrnjenje, šolo molitve in milost Svetega Duha (tč. 16–18). Dejanski problem številnih današnjih kristjanov je, da kljub sprejetju krsta krščanstva
niso spoznali kot ideal, h kateremu bi se naravnavali in ga izpopolnjevali. Krščanske svetosti ne prepoznavajo, ne kot ideal niti kot zahtevo za večno zveličanje.
Samo znotraj tega lahko obstaja motivacija za razvoj krščanske molitve. Tako
more biti dvoje izhodišč za razvoj osebne molitve: krščansko okolje, ki posameznika v dobi odraščanja k temu vzgaja, ali pa korenito osebno spreobrnjenje po
milosti. Adrienne von Speyr predstavi obe izhodišči za izpopolnjevanje odnosa
z Bogom:
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Spreobrnjenje je potrebno človeku, ki ne sodeluje z darom vere in ima zato ozek
pogled samospoznanja. V svojem osebnem bivanju in delovanju si postavi meje v
tem, kar je njemu po človeško mogoče. Potrebno pa je, da gledamo nase v luči
božje brezmejnosti in naše obdarjenosti z njegove strani. (Speyr 1997, 13) V tem
pogledu človek vidi drugačno zahtevo in možnost za razvijanje svojih talentov, za
doseganje moralnih norm in za podarjanje v ljubezni. Ta razvoj dosega z molitvijo,
ko se za preseganje svojih lastnih meja odpira božji darežljivosti. Če smo verniki,
ki vedo za moč molitve, si upamo dalje – oprti ne sami nase, ampak na milost.
Molitev nam sploh omogoča spoznanje, da postavljamo prave meje in jih pomikamo v smeri proti Bogu. (13–14) Spreobrnjenje od nevere k veri torej predpostavlja izkustvo Boga. To izkustvo pusti v nas nekakšen »spomin vere«, zaradi katerega se kljub têmi ponovno vračamo v molitev, in to s takšno zavzetostjo, da ponovno zaslutimo življenje troedinega Boga, notranjo troedino ljubezen v večnem kroženju. (17–18)
Drugo izhodišče za razvoj krščanske molitve je v duhovnem napredku odraščajočega človeka, ki vzporedno z naravnimi sposobnostmi razvija tudi svojo molitev:
Vera, ki jo otrok prevzema od svoje matere, je še polna skrivnosti. Več vidikov odkrije pri verouku, po izkustvu v Cerkvi in v vsakdanjem življenju. Bog je po veri
njegove družine navzoč med njimi in kakorkoli zavzemamo odnos do njega, se na
tem snuje življenje molitve. Otrok v odnosu s starši razvije podobo o Bogu. Z odraščanjem se oddaljuje od zaupnega odnosa s starši in od skupne molitve. Okoliščine in njegova lastna duhovna in osebna potreba ga vodijo dalje, da vstopi v
osebni odnos jaz – Ti z Bogom. Po tem novem izkustvu Boga se vedno znova vrača v srečanje z njim v molitvi. V tem vsakokratnem srečanju z Bogom prepoznava
svoja napačna čustva, katerim se mora odpovedati. Če zanemarja to očiščevanje
in je pri ponovnem prihajanju pred Boga površen tudi v odpuščanju, potem njegov
odnos do Boga postane mlačen. Božja razpoložljivost ga vedno kliče k poglobljenemu odnosu. Kdor je že prišel do osebnega srečanja z Bogom, zanj ni več poti
nazaj. Mora razvijati dar molitve. (Speyr 1985, 238–241)
Razlogi in zakonitosti za razvoj in ohranjanje molitve so najprej v troedinem
Bogu, izvirajo iz znotrajtrinitaričnih odnosov. Nadalje so razlogi za razvoj in ohranjanje molitve v človeku: osebnostna rast in razvoj, interakcija z različnimi dogodki v življenju, neodrešenost v času, nenehno služenje v ljubezni. Speyr tako razlaga »pričakovanje in izpolnitev« – kot Sinovo polno odgovarjanje Očetu na rojevanje iz njega. V analogiji te relacije človek v Kristusu, v svoji molitvi postavlja v
odnos do Boga svoje bivanje in življenjski razvoj. (28–33) Kljub vsej izpolnjenosti
v troedinem Bogu je v odnosih med božjimi osebami izmenjavanje med verovanjem, gledanjem in ljubeznijo. Že v Bogu je dinamični odnos na način vere, upanja
in ljubezni ter akcije in kontemplacije. (33–51) Glede na te ugotovitve in dejstva
je pomembno, da se zavedamo: molitev ni nikoli nekaj dokončnega in sklenjenega, ampak zahteva nenehno izvajanje in trajno napredovanje.
Izpopolnjevanje krščanske molitve se kaže kot vseživljenjska naloga. Vsekakor
pa pot razvoja molitve vodi v smer, v kateri se s človeškimi sposobnostmi in z darom milosti vsakokrat zavestno vračamo v odnos z Bogom (KKC 2564), dokler ne
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bomo dosegli takšne zaupnosti z njim, kakor jo je imel prvi človek Adam. Živel je
preprosto, pod božjim pogledom, v veri in veselju in v popolnem ujemanju z božjim gospostvom. (Speyr 1985, 14–16)

5.

Sadovi krščanske molitve

5.1 Krščanska eksistenca
Prvi med sadovi, ki jih prinaša molitev, je utrjevanje krščanske eksistence, ki določa temeljno pripadnost Bogu in vso človekovo naravnanost. Strle razjasni antropološki temelj eksistence in jo povezuje z molitvijo: eksistenca je način bivanja, ki
pripada samo človeku. Človek je tisto bitje, ki razmišlja o svoji preteklosti in dela
načrte za prihodnost. Človek je odprt navzven, proti neskončnemu obzorju biti.
Ta transcendenca, to preseganje samega sebe je človeku nekaj najbolj bistvenega.
Obenem je človek zelo krhko bitje, omejeno v času in v prostoru. Človek tudi razlikuje med seboj in svetom, zavzema svoje stališče do sveta in mesto nad njim.
Človek je »končnost v neskončnosti«. Kot ustvarjena bitnost je nekaj končnega;
toda po svojem hotenju in teženju je neskončen, poklican je, da nastaja in da se
izpopolnjuje. S svojo danostjo stoji pred obličjem neštevilnih prihodnjih možnosti.
Človek ne le obstaja, ampak sega »iz« svoje narave (»ex-sistit«). Človek ni le neizbežna danost, ampak mora iz sebe napraviti in dopolniti razliko med tem, kar mu
je dano, in tem, kar mu je naloženo kot naloga. Prav v tej odprtosti k neskončnosti
je človekova naravna bogopodobnost in naravna disponiranost za odnos z Neskončnostjo troedinega Boga. V tej posebnosti človekove narave je temelj za molitev. Molitev notranje sodi k človekovi eksistenci in jo naravnost uresničuje. (Strle 1992, 365–366)
Še bolj nazorno duhovno-teološko povezavo pokaže Guardini: molitveno življenje v človeku razvije precej drugačno zaznavanje, drugačno zavest o sebi, o Bogu
in o svetu. Molivec pridobi zaupanje v božjo previdnost, ki ima najboljši namen,
da nas privede k zveličanju. Namesto da bi se krčevito prizadeval za trdnost v bližnji prihodnosti, išče v svojih molitvah božjo voljo, oblikuje pravilno lestvico vrednot in živi v naravnanosti na večnost. (Guardini 1979, 68–77) Človek s krepkim
molitvenim življenjem se čuti predvsem kot večnostno bitje, v živi povezanosti z
Bogom, z eshatološko naravnanostjo na večnost.
Molitev hrani naše duhovno življenje in preoblikuje našo eksistenco. Te eksistence ne more uničiti nobena človeška slabost, ne skušnjave, ne duhovna suhota. Krščanska eksistenca je neuničljiva v veri, ki jo udejanja popolna pokorščina
razuma in volje (KKC 154–155) in zaupanje v vsemogočnost božje ljubezni v Jezusu Kristusu (Rim 8,38–39; Benedikt XVI. 2013, 221–227).

5.2 Lepota svetosti
Eksistenca, ki je utrjena s kontemplacijo, sama po sebi prehaja v akcijo. Molitev
nas v hrepenenju po Bogu vodi skozi očiščenje k resnični deležnosti božjega življe-
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nja, ki prinaša kreposti, kakor so pravičnost, čistost, red (Guardini 1979, 29–33).
Te kreposti se v človeku, prenovljenem po Kristusu (KKC 1701), navzven kažejo kot
lepota svetosti. Lepota svetosti je zunanji izraz eksistence.
Pojem sveto ali svetost ima svoj izvor v spoznanju Boga kot edinega svetega.
Svetost se pripisuje Bogu, ki je absolutno drugi, drugačen, transcendenten.
(Downey 2000, 105) Ločenost Boga pa kljub temu ni takšna, da bi bila pot do njega in do doseganja njegove svetosti nedostopna. Učlovečenje in odrešitveno delo
Jezusa Kristusa imata končni namen v posvečenju človeka: Kristus v svoji nebeški
slavi ne sije sam sebi ali zase. Božja svetost ni nekaj osamljenega, kar bi bilo nedeljivo. Kajti Kristus je luč od luči, Sin, istega bistva in sijaj Očeta, živi in kraljuje v
občestvu Svetega Duha. Sijaj njegove slave ni zaseben, zakaj on je luč sveta, ženin,
ki daje lepoto nevesti (Cerkvi). Po vstajenju je njegova slava edinstvena, vendar
ne nedeljiva. Pomeni vso lepoto božjih sinov, ki jo razliva na človeštvo (Ps 44,3).
Na njegovi desnici je njegova mati, Devica, s telesom in dušo oblečena v njegovo
slavo, in ob njenem dvoru je nepregledna množica tistih, ki so očiščeni v njegovi
krvi. Kristus je krona vseh svetnikov. (Saward 1997, 19)
Svetost potemtakem velja za osebo, ki je povezana s transcendentnim, z Bogom,
nadvse svetim. Iz klasične poti posvečenja, kakor jo prikaže Downey, moremo razbrati tri temeljne korake: oseba, ki ima višjo poklicanost ali hrepeni po višjih ciljih,
se najprej loči od sveta, od družbe, ki je vedno zaznamovana s kolektivnim grehom.
Puščavniška samota posamezniku omogoča, da se v korenitem spreobrnjenju in
očiščenju naravna na Boga samega. V tretjem koraku se more človek iz tega novega izhodišča vključiti v skupnost, v kateri se uresničuje radikalna svetost. Iz tega
radikalnega temelja se more obračati nazaj v svet in mu posredovati lepoto božje
svetosti. (Downey 2000, 105–107)
Lepota človekove svetosti razodeva Boga samega, Troedinega, v vseh izrazih
njegove ljubezni. Tako so poglobljeni molivci na svojem obličju (Mt 17,2; 2 Mz
34,29) razodevali veličastvo božjega erosa (Benedikt XVI. 2006, 7–10). Božji eros
je izraz ljubezni, ki spominja na Svetega Duha, popolno vez med Očetom in Sinom.
Lep zgled je življenje arškega župnika: med mašo je imel »ognjene oči, ki so ožarjale njegovo obličje« (Kolarič 1999, 327). Sveti Duh, »ki je govoril po prerokih«
(nicejsko-carigrajska veroizpoved), se navzven izraža tudi kot privlačna božja modrost (2 Krn 9,1–12); kažejo jo cerkveni pastirji in učitelji. Svetniki, karitativni delavci, so ljubezen prav tako črpali v molitvi pred Gospodom in z dobrimi deli navzven razodevali lepoto božje dobrote. Ta dobrota izraža ljubezen karitas, ki spominja na Boga Očeta. Benedikt XVI. med svetniki navaja blaženo Terezijo iz Kalkute, častilko evharističnega Gospoda in služabnico ubogih (Benedikt XVI. 2006, 18).
Tretji izraz božje lepote je v ljubezni agape, ki pomeni novozavezno novost (3).
Agape je izraz ljubezni, ki potrpi in se daruje, spominja na Sina, Kristusa, ki se je
daroval za nas (Ef 5,2). Kateri drug zgled te lepote, izražene pri človeku, nam izpričuje to nazorneje kakor pričevanje prvega mučenca, sv. Štefana? Njegova kontemplacija neposredno zre božjo slavo in Jezusa na božji desnici (Apd 7,55–56). V tem
zrenju sklene svoje mučeniško darovanje, z besedami svojega Učenika Kristusa, z
besedami priprošnje za svoje mučitelje (Apd 7,59–60; Benedikt XVI. 2013, 196–
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197). Božja lepota more neokrnjeno izžarevati na obličju in v življenju resničnih
molivcev. Človek, ki je resnično povezan z Bogom in zre njegovo troedino, ljubezni
polno obličje, to obličje ali podobo tudi kaže svetu.

5.3 Občestvo ljubezni
Največji od sadov molitve je občestvo. Nastajanje prvega krščanskega občestva se
začne z molitvijo poslušanja in pričakovanja obljubljenega daru Svetega Duha. Prve
korake je Cerkev naredila v ozračju molitve. To je bila usklajena, enodušna, vztrajna
molitev, ki je bila v prvem občestvu vseskozi navzoča (Apd 1,14; 2,46). Usklajena
molitev je bila temeljna prvina prvega občestva in mora biti v Cerkvi vedno temeljna. Številna preganjanja tega občestva niso niti prestrašila niti razdelila, ampak so
bili zedinjeni v molitvi in so kot en človek klicali Gospoda. Njihova edinost v preizkušnjah ni bila omajana, temveč je bila vzdrževana z neomajno molitvijo. Niso prosili, da bi bili rešeni sedanjih stisk, ampak da bi z vso drznostjo, pogumom in svobodo oznanjali vero. (Apd 4,29; Benedikt XVI. 2013, 175–186) Izrazita solidarnost
tega občestva se kaže v duhovnih dobrinah, v molitvi za širjenje evangelija. Duhovna solidarnost se vidi tudi v molitvi za apostola Petra, ko je bil v ječi (Apd 12,5; Benedikt XVI 2013, 198–202). Znana je tudi velika solidarnost v materialnih dobrinah,
ki so jih delili med seboj. Zlasti se to izkaže v izvolitvi sedmih diakonov, to pa hkrati izpostavi primat molitve. (Apd 6; Benedikt XVI. 2013, 187–197)
Takšno občestvo, ki ga prešinja božja ljubezen, danes uresničujejo molitvene
skupine: nastajajo znotraj širših območij več župnij. Tem skupinam se iz notranjega nagiba pridružujejo posamezniki, da bi doživeli Boga, njegovo odrešenje in
bratstvo. Molitvena srečanja pomenijo skupno doživljanje božje navzočnosti in
odrešitvenih posegov. Skupna molitev omogoča ubesedenje in podelitev izkustev.
Medsebojno pričevanje krepi vero in medsebojno povezanost. Manjša občestva
doživljajo osebno spoznavanje drug drugega in zato tudi potrebno pomoč v molitveni in v materialni podpori. Moltmann razlaga, da takšno občestvo ustreza življenju troedinega Boga. To občestvo živi socialni program, ki presega konkurenčnost, lakomnost in privilegije. (Moltmann 2010, 160–164)
Globoko skupno mistično združenje z Bogom v občestvu nas more usposobiti
in usmeriti k »mistiki srečanja«, h kateri vabi papež Frančišek. To je sposobnost
pristne komunikacije v prisrčnih transparentih in iskrenih človeških odnosih. Skupno življenje more po izkušnji Boga preiti k milosti bratstva. Skupnost postane kraj,
kjer postaja izkušnja evangelija stičišče med skrivnostjo človeka in skrivnostjo
Boga. (Kongregacija za ustanove posvečenega življenja 2015, 13)

6.

Molitev kot temeljna izbira

S svojimi sadovi se molitev kaže kot učinkovit odgovor vere današnjemu svetu. Na
začetku smo izpostavili problem sekularizacije, z utrjeno krščansko eksistenco
bomo v svetni družbi ohranili vso naravnanost na Boga. Svetost bo kot drugi sad
molitve, odgovor pozunanjeni družbi, v pričevanju lepote, ki ima svoj izvor v re-
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snični povezanosti z Bogom. Tretji sad molitve je občestvo ljubezni, občestvo z
Bogom in z brati in sestrami. Ta sad se kaže kot resnični cilj človeka, ki je v ljubečem odnosu z Bogom in z bližnjimi. To je pričevanje družbi, ki išče svojo napačno
uresničitev: zgolj v delu, v urejanju snovnega sveta in v kopičenju materialnih dobrin, pozabi pa si vzeti čas za odnose z Bogom in z bližnjim.
S tem v zvezi moremo razumeti povabilo papeža Frančiška v letu posvečenega
življenja: posvečeno življenje je v sedanjem trenutku poklicano, da posebno intenzivno živi statio posredovanja v molitvi. To je preroškost, ki dviga svoj glas iz
gorečnosti za človeštvo. Ob pastoralni parresia besede je potrebna tudi parresia
molitve. Posredovalna molitev občestva naj posodi glas človeški revščini, adventus
in eventus, za mistično milostno srečanje z Bogom. (Kongregacija za ustanove posvečenega življenja 2015, 17)
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