
 
 

4. POSTNA NEDELJA 
«Kdor se ravna po resnici, pride k luči.» /Jn 3,21/ 

 
 

Božja beseda 4. postne nedelje   B 
2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 

                                   
Da bi videli bolj jasno ... 
Ni vedno lahko osvetliti naše življenje ... in Bog to dobro ve. Ali ni naša naravna težnja, da si zakrivamo obraz, 
pred tem kar nas moti; pometemo pod preprogo našo sramoto, skrijemo glavo pod blazino, da ne slišimo 
drobnih, tihih glasov, ki nas zbadajo? 
Torej, luč je neobhodno potrebna v našem življenju: da bi še videli bolj jasno videli, da bi našli svojo pot, pa tudi 
da bi okušali in uživali barve, naravo, obraze… in končno stvarstvo. 
Ko očistimo okna, vidimo bolj jasno … Torej, ta teden, imejmo pogum počistiti prah, da bi prepoznali, da je bilo 
naše delo, kakršnokoli že je, «storjeno v povezanosti z Bogom». Tu je lepo povabilo, da vsak dan naredimo korak, 
da bi spoznali resnico o sebi, brez strahu ali bojazni. 
 
Kako moliti za svojo spreobrnitev (2/4) 
 
Z okni: najdi doma ali v pisarni zelo umazano okno, ki preprečuje, da bi uživali v spomladanskem soncu. Vzemi 
si kakšen pripomoček za čiščenje in s pomočjo kretenj rok, moli h Gospodu, s prošnjo, da popravi kakšno 
pomanjkljivost, da bi v meni rastlo upanje ali dobrota, da mi pomaga prositi ... Ko je steklo očiščeno recimo: "Po 
tvoji luči, vidimo luč." 
 
Doma 
Ta teden se bomo vadili v gledanju na pol polne steklenice, rajši kot na pol prazne (brez strahu, da so naša dela 
bodisi slaba ali obsojajoča). V začetku tedna vzemimo eno lepo steklenico in jo postavimo v naš molitveni 
kotiček. Vsak večer si vzemimo nekaj trenutkov, da se umirimo, za tišino in molitev. Postavimo se pod božji 
pogled, brez premlevanja, niti gledanja tistega, kar nismo storili ali naše pomanjkanje ljubezni. Motrimo naš dan 
predvsem v spominjanju Gospodovih dobrot, prejetih in živetih. Zabeležimo jih na papir, napolnimo našo 
steklenico s temi dobrimi deli, ki smo jih prejeli in živeli preko dneva in se zahvalimo. V nedeljo razmislimo o naši 
steklenici: zagotovo bo polna več kot polovico! Z veseljem in preprosto recimo hvala in obnovimo našo molitev 
zaveze: hvala, oprosti, prosim.
 

Branje 

Molitev 
ob evangeljskem odlomku naslednje nedelje pomaga 
k poglabljanju  molitvene izkušnje oz. izkustva Boga, ki 
deluje v tvoji molitvi. Pri tem načinu molitve ne gre za to, 
da bi moral kaj razumeti, ampak za to, 
da  tvoje  najgloblje bitje preprosto uči počivati v Njegovi 
navzočnosti. Zato vedno poljubi besedo, jo objemi, se ji 
pokloni, jo pobožaj in jo ponavljaj. Da se ti srce ogreje in 
ti bo dano razumeti in sprejeti Jezusa v svoje življenje in 
zajemati iz Njegove moči.  

 
Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil   
/Jn 3,14-21/ 
 
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes 
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti 
povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, 
imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako 
ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel 
večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na 
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem 
rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne 
veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega 
Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na 
svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti 
njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela 
húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi 
razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, 
pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so  
narejena v Bogu.



Ponedeljek 5   Nepotrpežljivost 
Po veličastnem izhodu iz Egipta, so ljudje pozabili, da je vse 
mogoče. Izgubili so potrpljenje (4Mz 21,4-9) in si želeli "takoj" 
bolj pestro in bogato življenje. Toda, zaslepljeni zaradi svoje 
želje, Hebrejci niso prejeli drugega kot pike strupenih kač. Prav 
tako se tudi jaz, v želji da bi šel hitreje, pogosto pogrezam v 
lažno podobo prihodnosti. Gospod pomagaj mi odkriti mojo 
nepotrpežljivost, saj je ljubezen v običajnih vsakdanjostih. Kako 
se vrniti k bolj pristnemu, pravičnemu življenju s teboj Gospod, 
v tem začetku tega tedna? 
 

Torek  6    Sin je povzdignjen 
Ko je neka stvar dvignjena, jo z odmikom vidim v celoti. Osvobodim se svojih skrbi, dvignem glavo in se obrnem 
proti prostranemu obzorju. To je rešitev, ki jo ponuja Kristus. Pokazal mi je križ, da bi ga gledal s 
potrpežljivostjo.  
Počasi mi dopušča, da prestavim središče, grem ven iz sebe, da bi čutil težo tega, kar je v igri, v smrti tega 
nedolžnega. In končno najdem bistvo. Gospod, povabi me, da te srečam v tem «ključnem» trenutku tvojega 
življenja, da te gledam umirati in odkrijem, v potrpežljivosti, kar je pomembno za mene. 
 
Sreda 7   Večno življenje 
Kaj je večno življenje? Če povzamem to, kar je Jezus rekel Nikodemu o tem vprašanju, opazim naslednje besede 
in izraze: «verjeti», «ljubiti svet», «dati svojega sina», «soditi», «luč», «resnica», «eno z Bogom»... Danes, se 
sprašujem o eni ali drugi izmed teh besed ali izrazov, jim pustim, da se vrtijo po mojih mislih, potrpežljivo. Katere 
besede ali izrazi imajo pomen za mene? In kaj pomenijo? Pa tudi, kateri so tisti ali tiste, ki mi povzročajo težavo? 
Zakaj? Gospod, razsvetli moje razumevanje večnega življenja. 
 
Četrtek 8   Kdo sodi? 
V tem odlomku se izogne sodbi kdor veruje v Jezusa. Trditev je vredno ponovno prebrati: moja vera se izogne 
nebeškemu sodišču! To je dobra novica ker pomeni, da se jaz "odločam", da moj svet prihaja od Boga in da je 
človek lahko dober. "Odločam se", da sedanje zlo nima vse moči. Tema se bo vedno zgubila v svetlobi. O tem se 
«odločam», kajti Bog mi pušča svobodo, da verjamem ali ne. Ponuja mi svoje sodelovanje, svoj stil, svoj način 
sprejemanja križa, na tem določenem mestu, kjer ni nobenih dokazov, da to deluje! 
 
Petek 9    Storiti zlo 
Tradicionalno in še posebej v času posta, je petek usmerjen proti križu in priznanju grehov. Zato beremo psalm 
50. Danes ga lahko nekoliko pogledam. Gledanje greha ni bolestna gesta, ampak mi pomaga prepoznati to, kaj 
delam napak, čeprav ne želim. Namen je, da grem proti tisti ljubezni, ki jo želim in ki je ne živim zadosti; in se 
izoblikuje v svet upanja tiste luči nedeljskega jutra. Zakrament sprave spremlja ta odlomek od greha do vere v 
tega Boga, ki ponovno daje lepoto mojemu življenju.  
 
Sobota 10    Dela 
Za mnoge je to dan preloma med tednom, ki se končuje in prostim koncem tedna, ki se začenja. Sem med 
dokončanimi deli tega tedna in med stvarmi, ki jih moram še narediti. Katera dejanja okupirajo mojo glavo? Ali 
zavzemajo preveč prostora ali premalo? Kakšna je povezava med mojo molitvijo in mojimi dejanji tega tedna? Ali 
sem pripravljen pokazati svoja dejanja, jih povedati ali jih raje skrijem, jih ne priznam? Gospod, ti ki mi pomagaš 
narediti red, da bi poenotil svojo molitev in svoja dejanja, pridi in obišči moje življenje. 
 
Nedelja 11   Gremo proti Veliki noči 
In če sem sprejel ta evangelij kot pismo, ki mi ga je Bog poslal to jutro, da bi spremenil življenje! In če, od zdaj 
naprej, slišim, da mi nekdo želi tudi dobro, da mi daje bližnjega prijatelja, sposobnega, da mi prišepne na uho 
dobre ideje, nasvete, načine življenja, ki dajo okus in takojšno globino. In če bi končno lahko odložil svoj stres in 
se premaknil naprej, prepustil svoje rane in začel znova ... Takšen svet je preveč lep, da bi bil resničen. Seveda, za 
ljudi kakšen izziv! Toda, ker je Bog, ki ustvarja lepo in dobro, se lahko zanesemo na njega! Gospod, naj mi ta 
postni čas pomaga razumeti, kako ti združuješ srečo s trpljenjem, da bi razvijal eno in presegal drugo. 

 

 

 



--- MALA ŠOLA ZDRAVJA V TELESU, DUŠI IN DUHU--- 
 

VARUJ SVOJE SRCE 
 

PREGOVORI 4:23 Z vso skrbjo čuvaj svoje srce, iz njega izvira življenje! 
Srce je vir našega življenja. V našem srcu so zakladi naše osebnosti, ki rastejo ali usihajo in 
jih odkrivamo vse življenje. Sveti Duh ima moč in vpliv, da oblikuje in spreminja naše srce 
po podobi Jezusa. 
 

JEREMIJA 17:9 -10 Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno; kdo ga more doumeti? Jaz, 
Gospod, preiskujem srce, preizkušam obisti (najglobje lastnosti človeka), da dam 
vsakemu po njegovih potih in po sadu njegovih dejanj. 

Ko je Adam padel v greh, v želji da bi bil kot Bog, se je obrnil stran od Boga. Ta nagib je močan pri vsakem izmed 
nas in nas odmika od vsega Dobrega v nas, da delamo slabo, ki ga nočemo. Ego ali stari človek teži k 
samopotrditvi in pri tem rani sebe in druge. 
 

V pomoč nam je dana Božja beseda, da bi ostali z Njim, ki nam daje našo pravo identiteto, Sina, Hčere.  
PSALM 119:11 Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe. 
 
JANEZ 2:24 Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu bil kdo o kom kaj povedal; 
sam je namreč vedel, kaj je v človeku. 
Spomnimo se Petra. Mislil je, da bi dal svoje življenje za Jezusa. Ko pa se je znašel v nevarnosti, je ubogal svoje 
sebično in zvijačno srce, tajil je in lagal, da bi sebi rešil kožo.  
 

Zakaj varovati svoje srce? Stara zaveza obravnava bolj dela na zunaj – ne ubijaj, ne kradi, ne prešuštvuj itd. Ko pa 
je prišel Jezus, se je dotaknil našega notranjega stanja in notranje naravnanosti srca. Rekel je: Če sovražiš svojega 
brata, si morilec. Včasih je bilo rečeno: Maščuj se zob za zob. Jezus pa je rekel: Ljubi in moli za svoje sovražnike. 
Jezus je uvedel radikalne spremembe. Če s prešuštnimi željami in poželenjem gledaš žensko (in obratno), si že 
kriv prešuštva. Greh najprej požene korenine v našem srcu, potem obrodi sadove. Kolikokrat je Jezus rekel 
farizejem, da so hinavci, pobeljeni grobovi, znotraj polni gnilih kosti. Skrbeli so le za to, kar se je videlo na zunaj, 
notranja pokvarjenost pa se jim je zdela čisto v redu. Na zunaj so se delali pobožne in pravične, v sebi pa so bili 
nečisti, pohlepni ubijalci.  
1 SAMUEL 16:7  Gospod pa je rekel Samuelu: »Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo, kajti 
odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi kar je pred očmi, Gospod pa vidi v 
srce.«  
Stanje v našem srcu je odvisno od tega, komu damo besedo.  To oblikuje naše mišljenje, odločitve, želje in 
odnose. Posej misel in bo rodila dejanje. Posej dejanja in bodo postala navada, posej navado in bo obrodila 
značaj. Resnično življenje je znotraj nas, kakor ga doživljamo. Nič ni bolj pomembnega, kot to, kar je v našem 
srcu. Naše življenje niso okoliščine, niti lepa hiša, niti lepa služba, niti poln bančni račun, niti šport. Mnogi 
premožni in popularni ljudje imajo vse, kar hočejo, pa se zatekajo v mamila in se v srcu počutijo bedno. Po drugi 
strani pa nekateri živijo v miru in veselju kljub težavnim okoliščinam. 
Trenutne težavne okoliščine nas izgrajujejo in pripravljajo za večno bogastvo slave (2 Korinčanom 4:17).  
 

MATEJ 5:8 Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. 
Preizkušnje in skušnjave vedno bodo. Ne vemo, kdaj nas bo kdo prizadel, prevaral, razočaral, nam povzročil rane 
in bolečine v srcu. Takrat prosimo za pomoč Sv. Duha, da spet dosežemo mir, odpuščanje in se osvobodimo 
zagrenjenosti ter zamer, ki predvsem obremenijo nas same.  Z drugimi besedami, to so ognjene puščice hudiča, 
ki nas hoče smrtno raniti. Kam? V srce! 
 

EFEŽANOM 6:16 Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. 
S ščitom vere se lahko branimo proti zameram, sovraštvu, poželenju srca, suženjstvu pornografiji, lažem, 
kroničnemu pritoževanju, obrekovanju in drugim puščicam hudiča. Vsako jutro lahko začnemo dan tako, da 
vstopimo v Božjo prisotnost s slavljenjem, molitvijo in razmišljanjem Božje besede, da se napolnimo s Svetim 
Duhom. Če imamo že zjutraj nebesa v sebi, bomo veliko bolj imuni proti ognjenim puščicam, ki nam jih dan 
prinese. Duhovna rast in zrelost je tudi to, da imamo moč reči »ne« napačnim stvarem. Kolikor je v naši moči, 
izberemo tudi ljudi in prijatelje, s katerimi se družimo. Vzgled nam je ponižen človek, tisti, ki se s svojim srcem 
zanaša na Boga in je odvisen od Njega, ne zanaša se nase, na svoje sposobnosti in na človeške rešitve. 
 
HEBREJCEM 4:12 Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve 
duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.  
Razne stiske in preizkušnje preizkušajo naša srca. Iz srca pride na dan marsikatera slabost in Bog nam pomaga, 
da se je osvobodimo, če hočemo. To je duhovna rast. 
 
DEVTERONOMIJ 8: 5 Spoznaj v svojem srcu, da te Gospod, tvoj Bog, vzgaja, kakor mož vzgaja svojega sina! 
Življenje nas zelo hitro zavede v stran. Obveznosti, služba, skrbi tega sveta, hobiji, šport, družina itd. nas iztirijo, 
da naše srce ni popolnoma z Bogom, morda nas te skrbi celo povsem odtrgajo od Njega. Bog hoče v našem 



življenju in v vseh kotičkih našega srca imeti vedno prvo mesto. Bog želi biti Gospod vsega. Ne izključimo Ga iz 
našega življenja ker le On lahko zapolni neskončno brezno našega hrepenenja. 
 

PSALM 139: 23-24 Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli! In glej, da po slabi 
poti ne hodim; in vodi me po poti večnosti. 
Življenje je polno bolečin in razočaranj, ki nas lahko zmeljejo, če se ne naučimo varovati svojega srca. Vzamejo 
nam voljo, uničijo nam sanje in načrte, nas potrejo in nam ukradejo sadove našega dela. Človeško srce je 
občutljivo in ranljivo. Večkrat potrebuje spodbudne besede in ohrabritev. Božja beseda nudi veliko takih 
odlomkov. Kadar smo potrti v duši, v notranjih bolečinah in trpljenju, je Sveti Duh vedno na mestu, da nas tolaži 
in nas dvigne iz jame. Včasih pošlje pravega človeka na našo pot, da nas ohrabri, nam pomaga iz stisk, da ne 
končamo ranjeni in poraženi. 
 

PREGOVORI 15:13,15 Veselo srce jasní obraz, v ranjenem srcu je duša potrta. Potrtemu so vsi dnevi žalostni, 
veselo srce pa ima stalno gostijo. 
Bog nam večkrat pravi, naj varujemo srce pred paniko, zaskrbljenostjo, frustracijami, strahom in nemirom. Vsak 
dan se soočamo s tem in se moramo znati zavarovati, da ne zbolimo telesno ali duševno. Časi so hudi. Npr. v 
Angliji ima vsak šesti človek duševne težave. V veri moramo zaupati Bogu, v molitvi predati vsako skrb na njegove 
rame in rešitev bo prišla. Naučiti se moramo počivati v Bogu, ne glede na to, kar nam grozi, posebej ponoči naj 
nam skrbi ne vzamejo spanca. Pravzaprav nas Bog nagovarja, naj se ne vznemirjamo! 
PSALM 37:4-5 Razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce.  Izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj, 
in on bo storil.  
JANEZ 14:1,27 Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne 
vznemirja in ne plaši. 
PSALM 27:14 Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda. 
MATEJ 6:21 Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. 
 

MATEJ 6:24 »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo 
enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu (bogastvu, premoženju, posvetnim 
dobrinam).« 
Današnji svet pritiska na nas z vseh strani in nam preusmerja pozornost proč od Boga in zasužnjuje naše srce s 
posvetnostjo. Če se popolnoma usmerimo k Bogu in mu služimo z vsem srcem, nas bo osvobodil vseh spon in 
»sovražnikov«. Razmislimo o stanju svojega srca. Naj bo naša želja zedinjeno srce in popolna predanost Bogu. 
Bog je vreden vse naše zvestobe in to je tudi najboljše stanje za nas. Zakoncu ni prav, če je pol našega srca z 
nekom drugim in mislimo na nekoga drugega, tako tudi Bogu ni! 
 

DEVTERONOMIJ 6:4 Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem 
srcem, z vso dušo in z vso močjo!  
MARKO 7:20-23  In govoril je (Jezus): »Kar pride iz človeka, to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz 
človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, 
razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo 
človeka.« 
 
Zakaj postanemo trdosrčni? Razlogov je veliko: če smo zlorabljeni, razočarani, če gremo skozi hude stiske in 
dolgotrajno trpljenje, trajen nespokorjen greh – neposlušnost Bogu, ponos in arogantnost, zakrknjena 
religioznost itd. Otrdelo srce otopi človekovo duhovnost, postanemo neobčutljivi in oslabi nam dojemanje 
duhovnih stvari. Trdo srce noče poslušati in nas oddalji od Boga.  
HEBREJCEM 3:7,8 Zato – kakor govori Sveti Duh: Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. 
  
Voljno, mehko srce 
Kaj išče Bog v nas? Mehko, nežno in voljno srce, kot svež nov poganjek drevesa, ki požene spomladi. Bukove ali 
smrekove poganjke spomladi lahko ješ, pozneje pa ne. Tudi otrok ima nežno, mehko, podučljivo, podrejeno srce, 
ki ga je lahko oblikovati in spreminjati.  
EZEKIEL 36:26 Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega 
telesa in vam dam meseno srce 

 
MOLITEV: 
Dragi Očka prosim Te, oblikuj v meni zedinjeno srce. Želim hoditi s Tabo in Ti služiti  z vsem srcem vse moje 
življenje. Vzbudi v meni naklonjenost do Tebe, da bom slišal Odstrani vso žlindro, da bom čist kot zlato, svet in 
Tvojo Besedo. Spremeni mi srce. Hočem Te spoznati. Amen. 
 
POSEBNO IN VSAKDANJE SPRAŠEVANJE: 
 
Zjutraj: ko vstanem, se zavem svojega srca in prosim Očeta za voljno, mehko, čisto srce v tem dnevu. 
Čez dan (pred/po kosilu, ali po službi): prosim za milost zavedanja, komu dajem besedo v svojem srcu. 
Zvečer: pregledam, kako mi je do tega trenutka (ne)uspelo varovati svoje srce in si kakšno stvar zabeležim. 


