Postni čas - čas sprave
Postni čas za nas kristjane pomeni, da zavestno pogledamo na svoje življenje.
Povabljeni smo k spreobrnjenju srca, da bi se tako pripravili na praznovanje vstalega
Kristusa. Saj je Bog izkazal svojo neizmerno ljubezen do nas s tem, da je umrl za naše
grehe na križu. Kristusove zadnje besede: «Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo«, ki
jih je izrekel, ko je trpel na križu in ko je obljubil razbojniku: »Še danes boš z menoj v
raju« imajo tudi še danes za nas globoko izpoved. S temi besedami je Jezus izkazal
svojo neizmerno ljubezen do nas ljudi – grešnikov, saj ni čutil sovraštva v sebi, temveč
je molil za svoje sovražnike. Kaj čutimo mi, če dopustimo, da se te besede dotaknejo
našega srca? Iščimo zase odgovor in ne preslišimo samokritičnih klicev. „Kakšni smo
do svojih dragih, do soseda in do sočloveka? " Samo če se bomo soočili s svojimi
napakami, se bomo spremenili in začeli hoditi pot sprave. Videli bomo sočloveka bolj v
ljubezni in mu šli naproti, ne da bi sodili in od njega pričakovali, da napravi on prvi
korak. Če bomo začutili, da nas to plemeniti, če živimo v sožitju s sočlovekom, potem
nam Jezus teh besed na križu ne govori zaman. Besede sv. Pavla »Sonce naj ne zaide
nad vašo jezo« naj nam bodo predvsem v postnem času v pomoč, da stopimo do
sočloveka in mu odpustimo. Želim nam vsem, da bo sovraštvo izginilo iz našega srca
in da bomo začutili, da nas sprava v postu spreminja in bogati !

FASTEN KANN BEDEUTEN...
Verzichten auf Essen, Trinken,
Süßigkeiten, Rauchen...
FASTEN KANN BEDEUTEN

Selbstbeherrschung,wesentlich werden,
bewusst handeln, einfach leben...
FASTEN KANN BEDEUTEN

In Ordnung bringen: Fehlentwicklungen,
falsche Aussagen, die Wertordnung,
die Prioritäten im Leben...
FASTEN KANN BEDEUTEN

sich vertiefen, aus der Mitte leben,
beten, beichten gehen...
mit anderen teilen, Gesten der Anerkennung,
Worte der Dankbarkeit,Zeichen der Hoffnung.
FASTEN IST DIES ALLES UND NOCH VIEL MEHR…

