Tertulijan

O molitvi
1. Očenaš povzema nauk Gospoda in Cerkve
1. Božž ji duh in Božž ja beseda [Dei sermo] in Božž ja misel [Dei ratio], Beseda misli in misel
Besede – oboje je duh, namrečž Ježus Kristus, nasž Gospod – je novim učž enčem nove žaveže
določž il nov načž in molitve. Tudi v tem pogledu je bilo namrečž treba novo vino vliti v nove
mehovei in novo zaplato našiti na novo obleko.ii Sičer pa je bilo vse, karkoli je kdaj prej bilo, ali
žamenjano kakor obreža ali dopolnjeno kakor preostala postava ali ižpolnjeno kakor prerokba
ali dovrsž eno kakor sama vera.
2. S tem, ko je bil pridan evangelij, ki je odpravil vso prejsž njo starino, je nova Božž ja milost
vse prenovila iž mesenega v duhovno; v evangeliju je bil tudi nasž Gospod Ježus Kristus potrjen
kot Božž ji duh in Božž ja beseda in Božž ja misel: kot duh s svojo močž jo, kot beseda s svojim
naukom, kot misel s svojim prihodom. Tako torej (molitev), ki jo je sestavil Kristus, sestoji iž
trojega: iž duha, po katerem toliko premore, iž besed, s katerimi se ižreka, (iž misli, s katero
pomirja).
4. Premislimo torej, blagoslovljeni, njegovo nebesž ko modrost, najprej glede žapovedi, naj
opravljamo molitev na skrivnem. Z njo je od čž loveka terjal vero, ki žaupa, da je oko in uho
vsemogočž nega Boga pričž ujočž e tudi na skritem in samotnem kraju, obenem pa je žž elel tudi
skromnost vere, da bi svoje čž esž čženje [religio] daroval samo njemu, ža katerega veruje, da
povsod vidi in slisž i.
5. V skladu ž modrostjo v sledečž i žapovedi, ki prav tako pripada veri in skromnosti vere, ne
mislimo, da je treba stopiti pred Gospoda s ploho besed, saj smo gotovi, da ža svoje skrbi sam
od sebe.iii
6. Ta kratkost vendar – in to je tretja stopnja modrosti – sloni na globoki in prebogati
vsebini: kolikor manj besed, toliko večž misli. Obsega namrečž ne samo nalogo [officium], ki jo
molitev ima, namrečž Božž je čž esž čženje [veneratio] ali čž lovesž ka prosž nja [petitio], marvečž skoraj
vso Gospodovo besedo, vso vsebino nauka, tako da je v molitvi žares žaobjet povžetek vsega
evangelija [breviarium totius evangelii].
8. Ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega
1. Da bi bila tako pripravna molitev popolna, je dodal, naj prosimo ne le odpu sž čžanja
grehov, ampak tudi, da grehe od nas sploh odvrne: Ne vpelji nas v skušnjavo,iv to je, ne dopusti,
da nas vpelje (v skusž njavo) tisti, ki skusž a.
2. Toda pročž ž mislijo, da Gospod skusž a, kakor da bi ali ne požnal vere slehernega čž loveka
ali bi ga hotel pahniti v greh.
3. Hudičž žavaja v nestanovitnost in hudobijo. Zakaj (Bog) tudi Abrahamu ni ukažal
darovati sina žato, da bi njegovo vero skusž al [temptanda], ampak da bi jo pokažal [probanda];
hotel ga je postaviti ža žgled, kako je treba spolniti žapoved, ki jo je nameraval kmalu dati, v da
nam tudi najbližž ji sorodniki ne smejo biti dražž ji od Boga.
4. Ko je bil sam skusž an od hudičž a, je pokažal, kdo vodi in nastavlja skusž njavo.
5. Kar je tuvi povedal, je s požnejsž imi besedami potrdil, ko je dejal: Molite, da ne pridete v
skušnjavo!vii Zato so prisž li (apostoli) v skusž njavo, ker so Gospoda žapustili, ko so se rajsž i predali
spanju kot molitvi.
6. S tem se ujema koneč, ki pojasnjuje, kaj pomeni (prosž nja): Ne vpelji nas v skušnjavo.
Pomeni namrečž : Temveč odpelji nas od hudega.viii

9. Očenaš je zbir razodetja in krščanskega ravnanja
1. V kako malo žbranih [compendia] besed se strnejo ižreki prerokov, evangelijev in
apostolov, Gospodovih govorov, prilik, žgledov in žapovedi! Koliko dolžž nosti [officia] se hkrati
opravi!
2. Ko rečž emo »Očž e«, počž astimo Boga; ko rečž emo »ime«, ižpričž amo vero; ko rečž emo »volja«,
ponudimo pokorsž čžino; ko rečž emo »kraljestvo«, obudimo upanje; ko rečž emo »kruh«, prosimo
žž ivljenje; ko prosimo odpusž čžanja, prižnamo grehe; ko prosimo varstva, pokažž emo skrb žaradi
skusž njav.
3. Zakaj bi se čž udili? Edino Bog nas je mogel poučž iti, kako hočž e, da ga prosimo. Bogoslužž na
molitev [religio orationis], od njega nam dana in ožž ivljena ž njegovim duhom, se je žž e tedaj, ko
je prisž la iž Božž jih ust, po njegovi posebni milosti dvignila v nebo, priporočž ajočž Očž etu, kar je Sin
učž il.
12. Pravilno razpoložen duh
1. Namen molitve mora biti prost ne samo ježe, ampak sleherne neurejenosti duha; (molitev) mora prihajati iž taksž nega duha, kakrsž en je Duh, h kateremu se molitev posž ilja. Zakaj Sveti
Duh ne more prepožnati omadežž evanega duha ali veseli (duh) ne otožž nega ali svobodni (duh)
ne oviranega. Nihčž e ne sprejema svojega nasprotnika, nihčž e ne pusž čža k sebi ražen sebi
enakega.
29. Učinkovitost krščanske molitve
1. Kaj bi namrečž Bog molitvi, ki prihaja iž duha in resniče, odrekel, ko jo vendar žahteva?
Beremo, slisž imo in verjamemo v premnoge dokaže njene učž inkovitost. V starodavnosti je
molitev resž ila ognja,ix žverix in lakote,xi a vendar ji je sž ele Kristus dal obliko. Koliko večž ižprosi
krsž čžanska molitev [oratio Christiana]! Sičer ne postavi angela ž roso sredi ognjenih žubljev, ne
žapre levjih žž rel, ne prinese lačž nim kosila poljedelčev, ne odvrne občž utka trpljenja ž milobo, ki
jo posž lje, pačž pa oborožž i trpečž e in bolečž ine čž utečž e s potrpežž ljivostjo, pomnožž i milost s
krepostjo, da se vera žave, kaj dosežž e od Gospoda, in spožna, kaj trpi ža Božž je ime.
2. V preteklosti je molitev tudi prikličala stiske, xii pognala v beg sovražž ne vojske,xiii žadržž ala
koristni dežž .xiv Sedaj pa pravičž na molitev odvrne vso Božž jo ježo, stoji na stražž i pred sovražž niki,
prosi ža preganjalče. Je mar čž udno, čž e žna ižsiliti nebesž ke vode, ko je mogla dosečž i tudi ogenj?
Samo molitev je, ki Boga premaga. Kristus je vedel, da (molitev) ne more ničž hudega storiti.
Vso močž ji je dal (le) ža dobro. Zato ne žna ničž drugega kot kličati dusž e rajnih s smrtne poti,
dajati slabotnim novih močž i, oždravljati bolne, očž isž čževati obsedene, odpirati žapahe ječž ,
ražvežovati veži nedolžž nih. Molitev ižmiva grehe, odganja skusž njave, gasi preganjanje, tolažž i
malodusž ne, ražveseljuje velikodusž ne, spremlja popotnike, kroti divje valove, osuplja
ražbojnike, hrani revežž e, vodi bogate, dviga padle, prestreža padajočž e, vždržž uje stoječž e.
3. Molitev je žid vere, nasž e obrambno in napadalno orožž je žoper čž loveka, ki nas povsod
žasleduje. Zato nikdar ne hodimo brež orožž ja! Imejmo v mislih »postajo« xv podnevi in bedenje
ponočž i! Oborožž eni ž molitvijo čž uvajmo žastavo svojega poveljnika, pričž akujmo angelsko
trombo!xvi
4. Tudi vsi angeli molijo; moli sleherna stvar. Moli žž ivad in žverjad ter se priklanja; ko
prihaja iž staj in brlogov, se ožira proti nebu in usta ji niso negibna, marvečž jih skusž a s svojim
dihom gibati. Pa tudi ptiče, ko vstanejo (iž gnežd), žletijo proti nebu, namesto rok ražprostirajo
peruti v obliki križž a in nekaj žž vrgole, kar se utegne ždeti molitev. Kaj naj torej povem sž e večž o
dolžž nosti molitve? Molil je tudi Gospod sam, ki mu bodi čž ast in oblast na veke vekov!
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