
 
 

5. POSTNA NEDELJA 
»Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil.« /Jn12,25/ 

 
Božja beseda 5. postne nedelje   B 

2 Jer 31,31-34; Ps 51; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 
                                   

Nič ne pomaga. Če se oprijemamo svojega življenja, da bi ga branili za vsako ceno ali da ga imamo radi in ga 
vneto čuvamo do tiste mere, da smo daleč od drugih in sveta, je rezultat enak: izgubljeno življenje! 
Višek življenje je, da se tvega, se tako odpira razlikam, se približuje drugim ob povezovanju, da bi z njimi stkali 
bolj solidaren svet. 
To je predmet postnih akcij Karitasa in drugih humanitarnih ustanov. Poslušajmo to povabilo, da bi delali tako, 
kot Jezus: daje nam zato, da bi zmagovalo življenje povsod v svetu, v vseh kulturah, nasproti vsem krivicam. 
Ta spopad Jezusa ne vodi v smrt, ampak k novemu življenju, ki bo prešlo smrt in spremenilo tiste, ki ga bodo dali. 
Torej, ali bomo postavili naše korake v tiste Kristusove? 
 
Kako moliti za svojo spreobrnitev (3/4) 
 
Z internetom: povežem se z internetom z računalnikom, tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom. 
Poiščem spletno stran, povezano s svetnikom ali svetnico, ki mi je všeč. Preberem, kaj je bilo rečeno o 
njegovem/njenem življenju, poglej slike, ki so z njim/njo povezani. Potem pusti internet, zapri oči, premisli, kaj si 
videl ali prebral. Potem reci Gospodu: "Vodi me na moji poti." 
 
Doma 
Pripraviti se na Veliko noč v družini ali s prijatelji, lahko si pomagamo s preprostimi stvarmi. Jezus daje zgled z 
zrnom pšenice, ko enkrat pade v zemljo, mora umreti, da bi dalo sad. Vsakdo najde drugačne primere: na primer, 
gosenica, ki se mora preoblikovati in prenehati biti gosenica, da bi postala metulj. Ali lep cvet sadnega drevesa, ki 
mora odcveteti, da bi rodil okusno sadje. Je tudi sonce, ki bo zašlo, da za nekaj časa, pusti prostor noči, preden 
se znova prikaže za nov dan, ki se bo pojavil. Narava je napolnjena z rojstvi, ki gredo skozi smrt ali neizogibne 
spremembe, da bi se življenje zopet dvignilo, na obnovljen način. Najti primeren trenutek, da bi si izmenjali, si 
razdelili te dobre in sijajne domislice, ki naj pomagajo v pripravi, da bi se prerodili z Vstalim.  
 

 
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.  
 

Grki želijo videti Jezusa  
/Jn 12,20-33/ 
 
Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je 
bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz 
Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi 
videli Jezusa.« Filip je šel in to povedal Andreju. 
Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to pove-
dala. Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin 
človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam:  

 
Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, 
ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor 
ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži 
svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno 
življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, 
in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo 
meni služi, ga bo počastil Oče.«  
»Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? 
Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar pri-
šel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel 
glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet 
poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to slišala, je 
govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel 
mu je govoril.« Jezus je odgovoril in rekel: »Ta glas ni 
nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba 
nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan 
ven, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse prite-
gnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne 
smrti bo umrl.  



Ponedeljek 12  Izgovor 
Grki stopijo do Filipa, Filip gre do Andreja in «oba sta 
stopila k Jezusu.» Včasih, kakor Grki, tudi mi potrebujemo 
mnogo posrednikov, da bi se obrnili na Jezusa. Boječnost, 
strah ali pomanjkanje vere? Kaj me ovira, da bi 
neposredno govoril z njim? Jezus me sprejema tudi z 
mojimi strategijami izogibanja: spominjam se ljudi in 
sredstev, ki mi omogočajo živeti mojo vero. Gospod, hvala 
za vse tiste posrednike, ki me povezujejo s teboj. 
 
Torek 13  Slava in križ 
Jezusovi prvi stavki so moteči: govori o poveličanosti, o 
prejemanju slave in takoj zatem o neizogibnosti umiranja. 
Ta dva vidika se bosta v teku celotnega besedila prepletala. 

Toda kakšna je ta slava? Vsekakor ne tista kraljevska, katere sijaj je povezan z izkoriščanjem ali razkazovanjem 
bogastva. Gospod, odpri mi razumevanje slave po križu, slave Boga, ki se odreče, takšni veljavi/slavi in raje služi. 
 
Sreda 14  Pšenično zrno 
Pater François Varillon pripoveduje v knjigi «Veselje verovati, radostno živeti» zgodbo o zrnu pšenice, ki je ljubilo 
svoje življenje pšeničnega zrna v veliki kašči v družbi z drugimi zrni pšenice, in ki se znajde med semeni za sejanje, 
sam, v hladni in vlažni zemlji. Mora umreti, da bi prinesel sad, pustiti svoji lupini da se razpoči in se odpre!  To je 
tisto, kar me Jezus prosi, da živim v njegovi navzočnosti. Gospod uči me, da ne bom imel preveč rad svojega 
življenja pšeničnega zrna v veliki kašči in da bi bil pripravljen živeti na poljih, da bi nekega dne prinesel sad. 
  
Četrtek 15 Getsemani 
»Zdaj je moja duša vznemirjena,« je rekel Jezus. Ga je strah? Je izgubljen? Jezus se sooča s smrtjo z žalostjo in 
bolečino, tudi on. S tem odlomkom evangelist Janez prikliče v spomin Getsemani. Lahko si vzamem čas, da si 
predstavljam Jezusa na predvečer njegove smrti. Jezus, daj mi, da se naučim biti s teboj v Getsemaniju. Takrat pa, 
ko bo prišla vrsta name, da živim to veliko tesnobo, mi pomagaj, da se spomnim, da si ti z menoj. 
 
Petek 16 Spremenitev 
Glas je prišel iz nebes: «Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.» Ta glas je za ljudi. S tem odlomkom Janez 
spomni na Gospodovo spremenitev, se pravi, na tisti trenutek, ko so učenci imeli duhovno izkušnjo, da Jezus ni 
zgolj njihov prijatelj. Lahko bi verovali v nebesa ... toda, to je tudi trenutek, opisan tudi v drugih treh evangelijih, 
ko je Jezus začel pripravljati učence na svojo smrt in vstajenje. Gospod, daj mi, da se bom trudil v svojem 
duhovnem življenju, da bi lahko, če ti to želiš, izkušal tvojo prisotnost v srcu težav. 
 
Sobota 17 Pridite k meni! 
«Vse bom pritegnil k sebi»: Jezus verjame v moč ljubezni, ki da življenje za tiste, ki jih ima rad.  To je to, in samo 
to, kar privlači ljudi v resnico in nas rešuje. Ali resnično verjamem, da me Ljubezen ljubi? Včasih bi rajši verjel v 
vsemogočnega Boga. Gospod, pritegni me k sebi, vsak dan posebej, postopoma vse bliže in ko bo prišel čas v 
polnosti. 
 
Nedelja 18  «Vse v enem» 
Evangelij te nedelje ima polno podob: prihod novih učencev (Grki), napoved trpljenja, Getsemani, Spremenitev na 
gori, napoved vstajenja. Vse to je strnjeno v nekaj stavkov, kajti te resničnosti so vse povezane. Gospod, včasih 
smo v skušnjavi, da bi delili jih deli, bolj bi želeli praznovati Božič kot veliki petek… Vendar za Božič cistercijanski 
menihi pojejo: «To, kar začne tam brez hrupa / darovanje zrna za sad, / kdo med nami ga lahko razume? / Tu je 
kruh, tu je vino, / že položeno v naše roke.».  Gospod, da bi nam tvoja evharistija pomagala živeti ta «vse v 
enem»: Jezus, zrno pšenice, ki si se pustil zmleti, da si naš kruh, noč Božiča in noč Velike noči. 
 
 

 

 

 

 



 

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

 
LENOBA iz grške besede akedia (odsotnost pozornosti) ravnodu-
šnost ali malomarnost. Sicer pa je akedia nasprotje askeze, to je 
vzgoje za premagovanje naporov. 
Lenoba pomeni, da ne delamo tistega, kar bi morali, ampak 
počnemo tisto, kar nam "paše". Tisto, kar nam paše pa največ-
krat ni dobro za nas. Len je tisti, ki ne mara delati in tisti, ki ne 
sprejema odločitev, beži pred spremembami, napredkom in se ni 
pripravljen žrtvovati. "Len" je le za stvari, ki niso v njegovem not-
ranjem interesu. Če pa se v življenju sili delati le stvari, za katere 
je len, in pri tem ne zna poiskati lastnega veselja ter potreb, 
izgubi občutek za življenjski smisel, postane lenuh, lahko pa tudi 
deloholik. 
Len človek po navadi ni srečen. Malo česa se loti, ker ga je strah, 

možnih ovir in ker ima odpor do vsega, kar vključuje kakšen napor in tako zakopava svoje talente (Mt 25,24) in 
se zapira v svoj lažni jaz ali egoizem.  
Lenoba je za nekatere življenjski slog, za vse pa je skušnjava. Modrostna literatura Stare zaveze pravi, da je lenoba 
odpor do dela in veselje do poležavanja (prim. Prg 6,6.9).  
Lenoba je greh opuščanja dobrega in tako gojišče mnogih grehov, saj v nekem smislu vsak greh vsebuje nekaj 
lenobe, kajti ko grešimo izražamo odpor do Božje milosti. Lenoba je odpor do tega, da bi sodelovali pri izpopol-
njevanju in soustvarjanju tega, kar nam je Bog podaril: živeti svoje človeško življenje na Božji način (2 Kor 5,17).  

 
Kako jo prepoznam? 
 
Po nestrpnosti: čas je strašno dolg, turoben in enoličen.  
Po nestanovitnosti: redovnik hoče oditi iz samostana, nekdo hoče menjati službo na tri leta, hoče menjati avto, 
prijatelje, ko mu niso več všeč, duhovnik želi menjati župnijo, mož pa gleda za mlajšimi od svoje žene… 
Po kvarnem spraševanju: za koga le se trudim, ali ima to sploh smisel, ali ni bolje pri priči nehati … 
Po čezmernem nagnjenju k sprostitvi: pojavlja se nenehna zaspanost in želja po lahkotnejših stvareh. 
 
Puščavski očetje iz prvih stoletij krščanstva so to občutje imenovali duhovna naveličanost. To je tisti del dneva, ko 
je sonce v puščavi najvišje, ko je pripeka najhujša in ko človeku pojemajo moči za boj s skušnjavami.  
 
Nekaj  zdravil:  
 
Išči svoje poslanstvo – svojo pravo identiteto Sina, Hčere; pojdi vase, da odkriješ, kako močno hrepeniš po Bogu. 
Živi sedanji trenutek – sprejemaj ga kot dar in obujaj ljubezen, pusti preteklost, ki je ne moreš spremeniti in stra-
hove prihodnosti, ki je še ni. 
Trudi se za vsakdanjo zvestobo v molitvi. Poišči svoje načine molitve, da se večkrat na dan povežeš z Bogom, ki je 
v tebi. Poj, pleši, beri Sveto pismo in duhovno literaturo, ponavljaj svetopisemske citate, moli z obrazci… 
Vztrajaj, kjer si in ne spreminjaj smeri, še posebej v potrtosti. Ignacij Lojolski priporoča: v času potrtosti ne spre-
minjaj odločitve, ki si jo sprejel v času radosti.  
Ne obžaluj sprejetih odgovornosti, ampak jih izpolnjuj. V trenutkih, ko se nam bo vse zdelo brez pomena in smis-
la, ko ne bomo več videli izhoda iz nastale situacije, se je najbolje držati našega običajnega ritma življenja in dob-
rih navad, ki nam dajejo pravo smer: zjutraj vstati, oditi v službo, poskrbeti za družino, si vzeti čas za molitev, se 
srečati s prijatelji, se zahvaliti za preživet dan in okoliščine, v katerih smo ta trenutek.  
Ne prelagaj pomembnih odločitev.  Pogumno se sooči s problemom, ki je v bistvu izziv in zaupaj, da je Gospod s 
teboj. Nisi sam/a! 
Prevzemaj pobude. Zaupaj v svojo ustvarjalnost in bodi odprt/a za Novo, ki prihaja. 
Sprejmi spremstvo duhovnega spremljevalca/ke. 
 
 

POSEBNO IN VSAKDANJE SPRAŠEVANJE: 
 
Zjutraj: ko vstanem, se zavem, da sem božji/a sogovornik/ca in sodelavec/ka in prosim Očeta, da bi iskal/a 
Njegovo in ne svojo voljo v tem dnevu. 
Čez dan (pred/po kosilu, ali po službi): prosim za milost zavedanja, kdo me vodi v mislih, besedah in dejanjih. 
Zvečer: pregledam, kako mi je do tega trenutka (ne)uspelo živeti svoje človeško življenje na Božji način in si 
kakšno stvar zabeležim. 


