Pravoslavni teolog Aleksander Šmeman imenuje postni čas »duhovno pomlad«. Dobro dene, da začnemo pripravo na veliko noč s tem pozitivnim
predznakom. Kajti na koncu postnega
časa je velikonočna skrivnost, zmaga
življenja nad smrtjo, pravičnosti nad
grehom, veselja velikonočnega jutra
nad solzami velikega petka. Aleksander Šmeman je vernikom za to duhovno pomlad podal roko v pomoč. Vernikom priporoča kratko molitev sv. Efrema Sirskega, ki jo v vzhodni Cerkvi po
možnosti molijo vsak dan.
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Pravoslavni teolog Aleksander Šmeman imenuje postni čas »duhovno pomlad«. Dobro dene, da začnemo pripravo
na veliko noč s tem pozitivnim predznakom. Kajti na koncu postnega časa je velikonočna skrivnost, zmaga življenja nad
smrtjo, pravičnosti nad grehom, veselja
velikonočnega jutra nad solzami velikega petka. Aleksander Šmeman je vernikom za to duhovno pomlad podal roko v
pomoč. Vernikom priporoča kratko molitev sv. Efrema Sirskega, ki jo v vzhodni
Cerkvi po možnosti molijo vsak dan. Zato
sem jo vsem duhovnikom nadškofije Dunaj priporočil kot osebno molitev v postni pripravi na veliko noč. Glasi se:
»Gospod in Vladar mojega življenja, odvzemi mi duha malodušnosti, potrtosti,
gospodovalnosti in praznega govorjenja.
Podari mi, svojemu hlapcu, duha čistosti,
ponižnosti, potrpežljivosti in ljubezni.
O, Gospod in Kralj, daj mi videti moje pregrehe in naj ne obsojam svojega brata,
ker si blagoslovljen na vekov veke. Amen.«
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Bila bi nepotrebna podvojitev, če bi hotel sam še kaj dodati k odličnemu uvodu,
ki ga je sestavil moj dragi prijatelj prof.
dr. Anton Štrukelj. Uvaja nas tako v teološko misel Aleksandra Šmemana kakor
tudi v duha molitve sv. Efrema Sirskega.
Naj molitev sv. Efrema in razlaga profesorja Šmemana mnogim pomagata, da
bi postni čas osebno doživeli kot duhovno pomlad.
Dunaj, na pepelnico,
17. februarja 2021
S prisrčnimi pozdravi!

kardinal Christoph Schönborn
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RAZLAGA MOLITVE
SV. EFREMA SIRSKEGA
O malodušnosti in potrtosti
Za večino vernikov je predvsem kratka
molitev, ki je povezana z imenom svetega
Efrema Sirskega, enega od učiteljev vzhodnega krščanstva iz četrtega stoletja po
Kristusu, glavna vsebina velikega postnega časa, se pravi sedmih tednov pred veliko nočjo. To molitev ponavljamo ob koncu vsakega postnega bogoslužja, verniki
pa jo molijo tudi doma. O njej moremo
reči, da boljše, preprosteje in krajše kakor vse drugo izraža smisel in duha tega,
kar kristjani že stoletja imenujemo veliki
postni čas. Ker smo začeli postne dni, to
duhovno pomlad, se poglobimo v njihov
smisel.
»Gospod in Vladar mojega življenja, odvzemi mi duha malodušnosti, potrtosti,
gospodovalnosti in praznega govorjenja.
Podari mi, svojemu hlapcu, duha čistosti,
ponižnosti, potrpežljivosti in ljubezni. O,
Gospod in Kralj, daj mi videti moje pregrehe in naj ne obsojam svojega brata, ker si
blagoslovljen na vekov veke. Amen.«
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Starinski jezik, nenavadne besede, ki
zvenijo starodavno in odsevajo vse, kar
se zdi tako tuje, tako oddaljeno od našega vsakdanjega življenja … No, poskusimo se prebiti skozi to plast starodavnosti
k smislu in jedru. Podobno so se strokovnjaki pred petdesetimi ali šestdesetimi
leti naučili s starih ruskih ikon odstranjevati plasti prahu in usedlin. Tisto, kar
se je zdelo temno – tako da je znameniti
pisatelj Rozanov1 celo svojo knjigo o pravoslavju poimenoval »Temno obličje« –, je
povsem nepričakovano zasijalo in zažarelo v čudovitih barvah, v neizrekljivem
veselju in svetlobi, tako da smo korenito
spremenili vse svoje predstave ne samo
o ikonah, ampak tudi o duhovnem slogu
pravoslavja, o staroruski religioznosti.
Ta slog so opredelili »razigranost barv«.
Tako je mogoče in treba ravnati ne samo z ikonami, ampak tudi z drugimi temeljnimi izrazi naše vere. Sovražniki jo
hočejo izriniti v muzej in jo v zavesti ljudi
dokončno izenačiti s preteklostjo, s preživetimi idejami in občutji, poudarjati hočejo njeno »očitno« nepotrebnost. Ali je res
odveč?
Vrnimo se k molitvi svetega Efrema
Sirskega, ponovno prisluhnimo njenim
besedam, tej preprosti prošnji človeka, ki
1

Vasilij Vasiljevič Rozanov (1856–1919), ruski pisatelj, religiozni mislec, publicist. Njegova knjiga »Temni lik. Metafizika
krščanstva« je izšla leta 1911.
8

