Sv. Ciprijan

O UMIRANJU – odlomki

I. Pravi mir bomo dosegli v nebesš ki domovini. Na svetu pa smo vedno v boju s
hudičš em, ko se dan na dan bijemo zoper njegove pusš čšiče in kopja. Ko se neprenehoma
bojujemo z lakomnostjo, z nečš istostjo, z jezo, s čš astihlepnostjo, z mesenimi pregrehami,
z vabečš imi nasladami sveta. CČ lovekova dusš a, ki jo hudičš oblega in od vseh strani
napada, komaj sproti odbija napade in se jim upira. Ko si premagal lakomnost, vstaja
nečš istost; ko si s prezirom ugnal čš astihlepnost, te zš alosti jeza, napihuje prevzetnost, te
vabi pitje; slogo rusš i zavist, ljubosumnost trga prijateljstvo. Priganjajo te, da bi klel,
čš etudi Bozš ja postava to prepoveduje; silijo te, da bi prisegal, čš eprav tega ne smesš . (3-4)
Toliko preganjanja trpi dan na dan nasš a dusš a, toliko nevarnosti stiska nasš e srče,
pa bi se radi sš e dolgo nastavljali hudičš evemu mečš u. Bolj bi morali zš eleti in hrepeneti,
da bi prav hitro prisš la smrt in bi pohiteli h Kristusu, saj nas je sam poučš il: 'Resničš no,
resničš no povem vam: 'Jokali in zš alovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste zš alovali,
toda vasš a zš alost se bo spremenila v veselje' (Jn 16,20). … Kristusa videti pomeni torej
veseliti se; in ni pravega veselja, čš e ne vidimo Kristusa. Kaksš na zaslepljenost srča in
kaksš na nespametnost je ljubiti stiske, trpljenje in solze na svetu, in ne hiteti v veselje,
ki ga nihčš e ne more vzeti! (5)
To pa se dogaja, ker ni vere, ker nihčš e ne veruje, da je res, kar obljublja Bog, ki je
resničš en in je njegova beseda večš no trdna. CČ e ti resen in ugleden mozš kaj obljubi,
njegovi besedi seveda verjamesš in ne pomislisš , da bi te utegnil prevarati, ker vesš , da je
zanesljiv. Zdaj pa govori s teboj Bog in ti omahujesš z nevernim srčem? Bog ti obljublja
nesmrtnost in večš nost, čš e se ločš isš s sveta, in ti dvomisš ? To se pravi ničš ne poznati Boga;
to se pravi Kristusa, nasš ega Gospoda in učš itelja zš aliti z grehom nevere; to se pravi, biti v
čerkvi, ki je hisš a vere, pa ne imeti vere. (6)
II. Dokler zš ivimo na svetu, imamo kristjani z drugim čš lovesš kim rodom enako
telo, a ločš uje nas duh. Dokler si to, kar je umrljivo, ne bo obleklo neumrljivosti (prim. 1
Kor 15,54) in dokler nas Kristus ne bo privedel k Očš etu, so nam vse nadloge telesa s
čš lovesš kim rodom skupne. Tako lakota ne izbira, kadar zemlja daje le borne pridelke.
Vsi, pogani in kristjani, gredo v ujetnisš tvo, čš e sovrazš nik napade mesto in ga zasede. Ko
ni dezš ja, vsi enako trpijo susš o. Ko se ladja razbije ob čš eri, doleti usoda brodoloma vse
potnike. Dokler imamo v tem zš ivljenju isto telo kot drugi, vsi zbolimo na očš eh, trese nas
mrzliča, mučš i nas bolezen nasš ih udov. (II, 8)
CČ e kristjan ve, zakaj je sprejel vero, bo tudi spoznal, da mora v tem zš ivljenju sš e
večš trpeti kakor drugi, ker se mora s hudičš evim zalezovanjem huje bojevati. Bozš je
pismo nas učš i in opominja: ›Sin, ko stopisš v Bozš jo sluzš bo, stoj v pravičš nosti in strahu in
pripravi svojo dusš o za preizkusš njo.‹ In naprej: ›Sprejmi, potrpi, kadar te doleti
ponizš anje, zakaj v ognju se preizkusš a zlato, tisti, ki so Bogu po volji, pa v pečš i
ponizš anja‹ (Sir 2,4-5). (9)
Ni zmage, čš e prej ni boja; ko pa se v spopadu pridobi zmaga, se da zmagovalčem
tudi veneč. Krmar se pozna v viharju, v boju pa se preizkusi vojak. Lahko se je hvaliti,
ko ni nevarnosti; pogum se pokazš e, ko se bije pravi boj s sovrazš nikom. Globoko
ukoreninjenega drevesa ne omajejo viharji; v močš no ladjo, ki je trdno zgrajena, valovi
butajo, a jo ne preluknjajo. Ko se na gumnu veja zš ito, se klena in zdrava zrna ločš i od
plev, ki jih odnese veter. (12) …
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IV. Kako je napačš no in kako narobe, čš e prosimo, naj se zgodi njegova volja, ko pa
nas Bog pokličš e s tega sveta in povabi, nismo takoj poslusš ni ukazu njegove volje. CČ emu
tedaj molimo in prosimo, naj pride nebesš ko kraljestvo, čš e nas veseli ujetnisš tvo na
zemlji? CČ emu s pogostimi molitvami prosimo in zš elimo, naj skoraj napočš i dan
kraljestva, čš e bolj zš elimo in bolj hrepenimo sluzš iti tukaj hudičš u, kakor kraljevati s
Kristusom. (18)
Neki nasš brat sš kof, ki je bil izmučš en od bolezni in v skrbeh zaradi blizš nje smrti, je
prosil, da ne bi sš e umrl. Ko je skoraj zš e umirajočš molil, je stopil k njemu mladeničš ,
čš astitljiv po veličš astvu, vitke postave in bistrih očš i. Takega je mogel videti ob sebi le
čš lovek, ki se je zš e poslavljal s tega sveta. In ta mladeničš mu je z nekaksš no nejevoljo in
kar z osornim glasom dejal: ›Trpeti se bojite? Umreti nočš ete? Kaj naj počš nem z vami?‹
Tako svari in opominja on, ki ga skrbi, kaj prinese preganjanje; ve pa, kam zdaj
kličš e. Zato ne uslisš i sedanje zš elje, marvečš gleda v prihodnost. To je slisš al nasš umirajočš i
brat sš kof za nas. Vsem nam bo v korist, ko slisš imo, kako je bil grajan sš kof, ko je prosil
zase, da sš e ne bi umrl. (19)
V. Preljubi bratje! Neprestano moramo premisš ljevati, da smo se odpovedali svetu
in da na njem zš ivimo kot tujči in popotniki. Veselimo se dneva, ko bomo prejeli stalno
bivalisš čše v nebesih. Takrat nas bo Gospod oprostil zemeljskih spon in postavil nazaj v
raj. Kdo ne bi iz daljne tujine hitel v domovino? Kdo si ne bi srčš no zš elel ugodnega vetra,
čš e bi čš ez morje potoval domov, da bi čš im prej objel svoje drage? Domovina so za nas
nebesa, očš etje so nam zdaj očš aki. Zakaj ne hitimo in ne tečš emo, da bi mogli videti
domovino in pozdraviti svoje prednike. Tam nas pričš akuje veliko sš tevilo nasš ih dragih.
Po nas hrepenijo starsš i, bratje in otroči. Oni so zš e resš eni, skrbi pa jih nasš e zveličš anje.
Kako se bomo skupaj veselili, ko jih bomo zagledali in se objeli! Kaksš na radost in
veselje bosta v nebesš kem kraljestvu, kjer ne bo smrti! Kako neizmerna in neminljiva
blazš enost je tam, kjer je zš ivljenje večš no!
Tam je slavni zbor apostolov, veliko sš tevilo srečš nih prerokov, nesš teta mnozš iča
mučš enčev, ki so nagrajeni za trpljenje in zmago v slavnem boju; tam so tudi
zmagoslavne deviče, ki so z zdrzš nostjo pogumno ukrotile pozš elenje mesa in telesa. Tam
uzš ivajo plačš ilo usmiljeni, ki so opravljali pravičš na dela, ko so ubogim delili hrano in
milosš čšino. Z izpolnjevanjem Gospodove zapovedi, so spreminjali zemeljsko imetje v
nebesš ke zaklade. K njim, preljubi bratje, hitimo z vsem hrepenenjem in srčš no zš elimo,
da bi kmalu srečš no prisš li h Kristusu! To veliko zš eljo nasš ega srča in nasš e vere naj v nas
vidi Gospod Kristus, saj bo dal bogato plačš ilo tistim, ki bodo po njem bolj gorečš e
hrepeneli. (26)

Svetega Cečilija Ciprijana Izbrani spisi, Traktati, poslovenil F.K. Lukman, Ljubljana
1943, str. 178-196.
2

