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ALI	RES	ŽELIŠ	DUHOVNO	RASTI?	

Bog	 želi,	 da	 duhovno	 duhovno	 odraščaš.	 Zato	 duhovno	 življenje	 pravzaprav	 ni	 nič	 drugega	 kot	
prizadevanje	za	duhovno	rast.	
Otroci	so	prikupni.	Radi	jih	opazujemo,	ker	so	tako	otroški,	čudovi?.	A	če	otrok	ne	bi	odraščal,	če	bi	
se	zaustavil	v	svoji	ras?,	to	več	ne	bi	bilo	prikupno.	To	bi	bila	tragedija.	Narejeni	smo,	da	odrastemo.	

Skoraj	 vsak	problem	na	 svetu	 je	posledica	duhovne	nedozorelos?,	nedoraslos?.	Nesposobni	 smo	
vide?	 onkrat	 sebe.	 Jaz	 hočem,	 kar	 hočem	 in	 to	 hočem	 sedaj.	 Ti	 hočeš,	 kar	 ?	 hočeš	 in	 to	 hočeš	
sedaj.	 Tukaj	 je	 pravi	 vzrok	 vojn,	 ločitev,	 bolezni,	 izčrpanos?	 in	 vseh	 mogočih	 težav	 v	 svetu.	
Preprosto	zato,	ker	ne	moremo	i?	čez	sebe.	

Zrelost,	duhovna	odraslost	je	v	tem,	da	postavimo	Kristusa	v	središče	in	drugega	človeka	v	središče	
in	 da	 gre	 manj	 zame.	 Ne	 gre	 zame.	 Jaz	 nisem	 center	 vesolja,	 Bog	 je.	 Dozorevanje	 je	 rast	 k	
spoznanju,	da	je	Bog	v	središču	in	da	je	cilj	naših	življenj,	da	pomagamo	drugim	ljudem	okoli		sebe.	
Pavel	v	pismu	Efežanom	pravi:	

“Tako	ne	bomo	več	nedorasli	otroci,	ki	jih	premetava	in	kot	valove	razburka	vsak	veter	nauka	v	
človeški	 zvijačnos;	 in	pretkanos;,	v	blodnem	zavajanju.	Pač	pa	živimo	 iz	 resnice	v	 ljubezni,	da	
bomo	v	vsem	rastli	vanj,	ki	je	glava,	Kristus.“	(Ef	4,14)	

Bog	nam	ni	namenil,	da	ostanemo	kot	otroci,	ki	nas	premetava	vsak	veter,	ampak	da	odrastemo	v	
resnici	in	ljubezni	h	Kristusu.	Vsi	želimo	duhovno	odras?.	Lahko	se	namreč	postaramo,	pa	nikoli	ne	
dozorimo.	 Svet	 je	 poln	 ljudi	 v	 svojih	 50,	 60,	 70-?h,	 a	 so	 še	 vedno	 duhovno	 otroci.	 So	 zlobni,	
malenkostni,	zamerljivi	in	nikoli	ne	dozorijo.	

Kaj	je	potrebno	da	odrastemo?	Kako	naj	duhovno	odrastemo?	

Bog	 je	ustvaril	vesolje	na	določenih	zakonih.	Obstajajo	zakoni	fizike	za	fizično	resničnost,	kot	npr.	
zakon	gravitacije.	Bog	 je	 izumil	 te	zakone,	da	 lahko	vesolje	deluje.	Na	duhovni	 ravni	pa	obstajajo	
duhovni	 zakoni,	 ki	 prav	 tako	 uravnavajo	 duhovno	 življenje	 in	 ne	 moremo	 jih	 ignorira?,	 kot	 ne	
moremo	 ignorira?	 zakona	gravitacije.	V	 Svetem	pismu	 tako	najdemo	7	 zakonov	duhovne	 ras?,	 7	
pravil,	lahko	rečemo,	da	nam	je	Bog	dal	7	orodij,	s	pomočjo	katerih	in	po	katerih	lažje	odrastemo,	
da	ne	bomo	kot	otroci,	ki	nas	premetava	blodnja	in	zavajanje.	

7	pravil,	po;,	orodij	duhovne	ras;	

1. Rastemo,	ko	se	hranimo	z	Božjo	besedo.	

Telesno	 lahko	 imamo	dobro	 zdravje	 ali	 slabo	 zdravje	 glede	na	 to,	 kaj	 jemo.	 Če	bomo	 jedli	 samo	
hitro	 in	 slabo	 hrano	 namesto	 kvalitetne	 in	 uravnotežene	 prehrane,	 bo	 to	 pus?lo	 posledice	 na	
našem	telesu.	Enako	je	res	tudi	na	duhovni	ravni.	Če	hočemo	duhovno	rast,	potrebujemo	duhovno	
hrano.	In	Sveto	pismo	je	naša	dušna	hrana,	hrana	za	našo	dušo.	
V	 Matejevem	 evangeliju,	 4	 poglavje,	 pravi	 Jezus	 tako:	 Ljudje	 potrebujejo	 več	 kot	 kruh	 za	 svoje	
življenje.	“Potrebujejo	tudi	pašteto“.	No,	Jezus	ni	tega	rekel.	Pravi	pa,	da	potrebujemo	več	kot	kruh,	
da	potrebujemo	božjo	besedo.	

“Človek	naj	ne	živi	samo	od	kruha,	ampak	od	vsake	besede,	ki	prihaja	iz	Božjih	ust.“	(Mt	4,4)	

Bolj	ko	boš	uporabljal	tole	knjigo,	bolj	se	boš	hranil.	Manj	ko	jo	boš	uporabljal,	bolj	boš	duhovno	
anoreksičen.	Šibak	boš	in	ne	boš	imel	nobene	moči.	Za	duhovno	moč	potrebuješ	duhovno	hrano.	
Če	božjo	besedo	slišiš	samo	ob	nedeljah	v	cerkvi,	 to	ni	dovolj.	To	 je	kot	da	bi	 imel	vsako	nedeljo	
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veliko	pojedino,	nato	pa	bi	se	pos?l	naslednjih	6	dni.	Seveda	se	ne	prehranjujemo	tako.	Vsak	dan	
potrebuješ	 nekaj	 hrane,	 da	 ohraniš	 svojo	 moč	 in	 enako	 je	 z	 duhovno	 hrano.	 Apostolska	 dela	
pravijo:	

“Zdaj	pa	vas	izročam	Bogu	in	besedi	njegove	milos;.	On	ima	moč,	da	vas	izgradi	in	vam	zagotovi	
dediščino	med	vsemi	posvečenimi.“	(Apd	20,32)	

Milost,	ki	pride	po	Božji	besedi,	nas	izgrajuje.	Hočem	za	vsakega,	da	je,	kakor	ga	je	Bog	namenil,	da	
bi	bil.	Pavel	pravi,	da	ima	Božja	beseda	moč,	da	nas	izgradi,	da	postanemo	možje,	kot	naj	bi	bili	in	
žene,	kot	naj	bi	bile,	kot	nas	je	Bog	namenil,	da	bi	bili.	

Bi	rad	imel	vse	milos?,	ki	jih	je	Bog	namenil	ljudem?	Tukaj	so,	v	tej	knjigi.	Bolj	ko	se	poglobiš	v	to	
knjigo,	jo	slišiš,	bereš,	proučuješ,	si	jo	zapomniš,	jo	premišljuješ	in	po	njej	deluješ,	bolj	bo	ta	knjiga	
napolnila	tvoje	življenje	in	več	milos?,	blagoslova,	boš	prejel	od	Boga.	Bog	hoče	blagoslavlja?	tvoje	
življenje.	Bog	je	dober	Bog.	Ampak	?	moraš	dovoli?	blagoslovu	v	svoje	življenje.	Usposobi?	moraš	
sam	sebe,	da	boš	lahko	sprejel	Boga	in	njegov	blagoslov.	Kaj?	prebrali	smo:	Božja	beseda	ima	moč,	
da	nas	izgradi	in	nam	zagotovi	dediščino	med	posvečenimi,	to	je	božjo	milost	in	vsakršni	blagoslov.	

Tu	je	torej	6	načinov,	kako	se	hranimo	z	Božjo	besedo:	

- jo	poslušamo	in	slišimo	
- jo	beremo,	ko	prebiramo	Sveto	pismo	
- jo	proučujemo,	torej	vzamemo	svinčnik	in	si	delamo	zaznamke,	iščemo	o	njej	podatke	itd.	
- dele	SP	si	zapomnimo	na	pamet	
- medi?ramo	ob	SP,	torej	jo	resno	premišljujemo	
- jo	uresničujemo	

Teh	6	načinom	si	lahko	zapomnimo	z	primero	dlani:	

- mezinec	-	poslušamo	
- prstanec	-	beremo	
- sredinec	-	proučujemo	
- kazalec	-	si	zapomnimo	
- palec	-	premišljujemo,	medi?ramo	
- s?snemo	pest	-	uresničujemo	

Več	prstov	kot	uporabim,	bolj	trdno	držim	Sveto	pismo.	Če	jo	samo	poslušam,	je	tako,	kot	da	držim	
knjigo	samo	z	mezincem.	To	je	veliko	premalo.	95%	vsega,	kar	slišimo,	namreč	pozabimo	v	72	urah.	
To	 je	 depresivna	 sta?s?ka	 za	 pridigarja.	 Do	 srede	 boste	 namreč	 pozabili	 skoraj	 vse,	 kar	 vam	 pri	
pridigi	povem	v	nedeljo.	Razen	če	si	zapišete.	Zato	tudi	ne	bi	bilo	slabo	s	seboj	prines?	beležko	in	
svinčnik	in	si	kdaj	kaj	zapisa?,	ker	daljši	kot	je	svinčnik,	daljši	je	spomin.	

Če	samo	poslušaš	BB,	jo	je	zelo	lahko	ukras?.	Če	jo	poslušaš	in	bereš	vsak	dan,	je	že	malo	težje.	Če	
jo	 tudi	 proučuješ,	 še	 težje.	 Če	 si	 jo	 zapomniš,	 ob	 njej	 premišljuješ	 in	 jo	 celo	 uresničuješ,	 ?	 je	
peklenska	vrata	ne	bodo	mogla	iztrga?	iz	roke.	

Kako	torej	držiš	BB?	Če	jo	poslušaš	samo	1x	tedensko,	to	ne	more	bi?	dovolj.	Razvi?	treba	navade,	
da	 uporabljaš	 vse	 te	 načine,	 da	 BB	 prodre	 v	 tvoje	 življenje,	 spodbudi	 duhovno	 rast,	 da	 po	 njej	
postajaš	 moški	 in	 ženska,	 kot	 te	 je	 Bog	 hotel,	 da	 bi	 bil.	 Razvi?	 bi	 moral	 navado	 “?hega	 časa	 z	
Bogom,	svetega	časa	z	Njim“	vsak	dan.	
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Zanimivo	 je,	da	postni	čas	traja	40	dni.	To	 je	nekako	6	tednov.	Zakaj?	Raziskave	kažejo,	da	človek	
potrebuje	okoli	6	 tednov,	da	razvije	novo	navado.	Če	hočeš	razvi?	navado,	moraš	stvar	opravlja?	
vsak	dan	3	tedne,	da	postaneš	z	njo	domač	 in	nato	še	3	tedne,	da	postane	trdna	navada	tvojega	
življenja,	ki	 jo	boš	opravljal	vsak	dan.	Pa	naj	gre	za	vadbo,	učenje,	prehranjevanje,	 ...	6	tednov	ali	
ok.	40	dni	je	torej	potrebno,	da	razviješ	novo	navado.	Problem	duhovnega	življenja	veliko	ljudi	je,	
da	kak	dan,	dva	ali	3	molijo,	berejo	SP,	pa	nato	preskočijo	nekaj	dni,	pa	spet	kakšen	dan	molijo,	pa	
preskočijo	 cel	 teden	 itd.	 Kot	 da	 bi	 v	 hrib	 valili	 kamen.	 Malo	 ga	 valimo,	 pa	 spus?mo,	 valimo,	
spus?mo,	 valimo,	 spus?mo,	 ...	 Tako	 ne	 naredimo	 nobenega	 napredka.	 Moramo	 pri?	 čez	 to	 6	
tedensko	 pregrado,	 da	 nekaj	 delamo	 vsak	 dan,	 da	 lahko	 razvijemo	 nekaj	 trajnega	 v	 življenju.	
Rastemo	torej,	ko	se	hranimo	z	Božjo	besedo.	

2.	Rastemo,	ko	se	hranimo	s	sveto	evharis;jo	

Sveto	pismo	na	mnoge	načine	poudarja	pomen	“lomljenja	kruha“,	obhajanja	zadnje	večerje	torej,	
zakramenta	evharis?je.	Ker	smo	celota	telesa,	duševnos?	in	duha,	mora	celotno	človeško	bitje,	tudi	
telo,	sodelova?	pri	duhovnem	dozorevanju.	Odpovedovanje	hrani	ali	post	 je	starodavna	duhovna	
disciplina,	ne	samo	krščanska,	ki	pomaga	postavi?	pravilni	vrstni	red	vrednot:	ne	hrana,	ne	pijača,	
ne	 zemeljske	 stvari,	 torej,	 NE	 JAZ	 ampak	 BOG	mora	 bi?	 na	 prvem	mestu	 in	 v	 središču.	 Božje	 je	
pomembnejše	od	zemeljskega.	

A	sv.	evharis?ja,	zakrament	Jezusovega	Telesa	in	Krvi	ni	zgolj	telesna	hrana,	čeprav	je	materialno	to	
kruh	in	vino,	ampak	gre	za	duhovno	hrano	“par	exellence“,	najodličnejšo	in	brez	primerjave.	

Res	je,	da	so	nekateri	svetniki	lahko	živeli	zgolj	od	prejemanja	sv.	obhajila.	Znanih	je	več	zanesljivih	
primerov	svetnikov	in	svetniških	kristjanov,	ki	so	dolga	leta	in	celo	desetletja	živeli	samo	od	svetega	
obhajila,	 ne	 da	 bi	 uživali	 kakšno	 drugo	 hrano	 ali	 pijačo.	 Naravno	 to	 nikakor	 ni	mogoče,	 kaj?	 po	
nekaj	 tednih	 človek	 brez	 hrane	 in	 pijače	 umre.	 Zato	 ?	 primeri	 kažejo	 na	 resnično	 Jezusovo	
navzočnost	in	njegovo	delovanje	pod	podobo	kruha.	

“Moje	meso	je	resnična	jed	in	moja	kri	resnična	pijača.“	(Jn	6,55)	

Pri	njih	so	se	dobesedno	izpolnile	te	Jezusove	besede.	

Puščavnik	 sv.	 Nikolaj	 iz	 Flue	 (+	 1487)	 v	 Švici	 je	 dvajset	 let	 živel	 samo	 od	 svete	 hos?je.	 Da	 bi	 ga	
preizkusili,	so	za	mesec	dni	zaprli	vse	dohode.	Tako	mu	ni	mogel	nihče	prinaša?	hrane.	Škof,	ki	ga	je	
hotel	 preizkusi?,	 ga	 je	 prišel	 obiskat.	 Vprašal	 ga	 je:	 Povejte	mi,	 kako	morete	 žive?	 brez	 hrane?	
Svetnik	je	odgovoril:	Če	sem	pri	sve?	maši	in	prejmem	sveto	obhajilo,	ču?m	v	sebi	posebno	moč	in	
sladkost,	ki	me	nasi?	in	nadomes?	drugo	hrano.	

Sv.	Katarina	Sienska	 (+	1380)	 je	 živela	 samo	od	svetega	obhajila	osem	 let,	bl.	Angela	Folinjska	 (+	
1309)	dvanajst	let,	sv.	Lidvina	(+	1433)	osemindvajset	let,	Terezija	Neumann	(+	1962)	pa	kar	35	let.	
Če	 so	 jo	 vprašali,	 od	 česa	 živi,	 je	 odgovorila:	 Od	 Zveličarja.	 Francoska	mis?kinja	Marta	 Robin	 (+	
1981)	je	brez	hrane	in	pijače	ter	samo	od	svete	hos?je	živela	celo	več	kot	50	let.	Kljub	temu	so	vsi	?	
ohranili	svojo	telesno	težo	in	zmožnost	različnega	udejstvovanja.	

A	kljub	temu	je	evharis?ja	najprej	dušna	hrana,	hrana	za	dušo	in	po	njej	rastemo	duhovno.	Mnoge	
omembe	 lomljenja	kruha	prvih	kristjanov	ne	govorijo	 zgolj	o	evharis?ji	 kot	priložnos?	za	bratsko	
druženje,	 ampak	 predvsem	 kot	 moči	 za	 življenje	 po	 veri.	 V	 moči	 “kruha	 življenja“	 so	 kristjani	
krščansko	živeli,	si	vse	delili	in	tudi	mučeniško	umirali.	

Udeležba	pri	“zadnji	večerji“,	pri	“Gospodovi	mizi“,	je	hrana	za	nas	in	oznanjevanje	največje	resnice:	
da	je	Jezus	Kristus	umrl,	a	nato	vstal,	nas	s	tem	odrešil	moči	zla	in	nam	omogočil	večno	življenje.	
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Še	nekaj:	to	je	moje	telo	ZA	VAS.	Kar	nam	Jezus	da,	je	vse	v	duhovno	rast,	pomoč	na	po?,	ki	vodi	k	
njemu.	

To	 je	 tudi	zakrament	zaveze.	Z	njim	sklepamo	z	Bogom	posebno	zavezo,	novo	zavezo.	O	pomenu	
zaveze	 bomo	 spregovorili	 še	 kasneje,	 a	 tako	 kot	 so	 krvno	 bratstvo	 ameriški	 staroselci	 potrdili	 z	
krvjo,	še	mnogo	bolj	naše	bratstvo	in	sestrstvo	Kristus	potrjuje	s	svojo	krvjo,	kelihom	nove	zaveze	v	
njegovi	krvi.	

Jaz	sem	namreč	prejel	od	Gospoda,	kar	sem	vam	tudi	izročil:	Gospod	Jezus	je	;sto	noč,	ko	je	bil	
izdan,	 vzel	 kruh	 in	 se	 zahvalil,	 ga	 razlomil	 in	 rekel:	 »To	 je	moje	 telo	 za	 vas.	 To	 delajte	 v	moj	
spomin.«	 Prav	 tako	 je	 vzel	 tudi	 kelih	 po	 večerji	 in	 rekel:	 »Ta	 kelih	 je	 nova	 zaveza	 v	moji	 krvi.	
Kolikorkrat	 boste	 pili,	 delajte	 to	 v	moj	 spomin.«	 Kaj;	 kolikorkrat	 jeste	 ta	 kruh	 in	 pijete	 kelih,	
oznanjate	Gospodovo	smrt,	dokler	ne	pride.	(1	Kor	11,23-26)	

Besede	 postavitve	 evharis?je	 jasno	 razložijo	 zakrament.	 Razen	 če	 Jezusa	 ne	 razglasimo	 za	
notoričnega	 lažnivca	 ali	 manipulanta,	 je	 jasno,	 da	 gre	 za	 hrano	 in	 pijačo	 za	 večno	 življenje,	
odpuščanje	grehov.	Moč	za	spreobrnenje,	Bog,	ki	prihaja	v	nas.	

“Medtem	 ko	 so	 jedli,	 je	 Jezus	 vzel	 kruh,	 blagoslovil,	 razlomil,	 dal	 učencem	 in	 rekel:	 »Vzemite,	
jejte,	to	je	moje	telo.«	Nato	je	vzel	kelih,	se	zahvalil,	jim	ga	dal	in	rekel:	»Pijte	iz	njega	vsi.	To	je	
namreč	moja	kri	zaveze,	ki	se	preliva	za	mnoge	v	odpuščanje	grehov.“	(Mt	26,26-28)	

Zanimivo,	da	vsi	apostoli,	ki	so	pri	evharis?ji,	ostanejo	zves?	tudi	v	trpljenju,	?s?,	ki	pa	ga	ni,	ker	
prej	 odide,	 Juda	 Iškariot,	 pa	 se	 obesi.	 Ker	 ni	 zraven,	 ne	 more	 zaje?	 iz	 evharis?je	 moč	 za	
nadaljevanje	življenja,	za	rast.	Zato	“odmre“	iz	drevesa	življenja.	

Kristusovo	Telo	in	Kri	je	zakrament,	ki	vodi	h	Kristusu.	

“Pomnite	torej,	da	ste	bili	v	;stem	času	ločeni	od	Mesija,	zunaj	Izraelovega	občestva	in	tuji	
zavezam	obljube.	Bili	ste	brez	upanja	in	v	svetu	brez	Boga.	Zdaj	pa	ste	v	Kristusu	Jezusu	vi,	ki	ste	
bili	nekoč	oddaljeni,	postali	po	Kristusovi	krvi	bližnji.“	(Ef	2,12-13)	

Po	Kristusovi	krvi	je	opomin	na	Jezusovo	trpljenje,	ki	nas	je	odrešilo.	Zakrament	evharis?je	pa	je	
vedno	znova	ponovitev	tega	dejanja,	ko	se	Kristus	daruje	za	nasdo	smr?	na	križu,	dobesedno	
prelivanja	krvi	.	Ko	smo	soudeleženi,	postajamo	po	njegovem	Telesu	in	Krvi	blizu	Mesiji,	v	občestvu,	
domači	zavezam	obljube,	polni	upanja	in	z	Bogom	v	tem	svetu.	Nismo	več	oddaljeni,	ampak	bližnji.	
To	je	zakrament	ras?	k	Bogu	in	k	odrešenju.	

3.	Rastemo,	ko	se	učimo	na	različne	načine.	

Bog	ljubi	različnost.	Vsakega	izmed	nas	je	naredil	drugačnega.	On	ne	dela	kopij.	Nihče	ni	tak,	kot	?,	
ker	si	edinstven.	Imaš	različni	prstni	od?s,	mrežnico	očesa,	glasovni	od?s,	ritem	srca,	...	Prav	tako	
ima	vsak	svoj	s?l	učenja.	Vsak	se	uči	na	svoj	način	in	če	ne	boš	prepoznal,	kako	se	?	najbolje	učiš,	se	
ne	boš	nič	naučil.	

Na	dese?ne	je	različnih	načinov,	kako	se	ljudje	učijo,	a	so	4	glavni	in	vsak	človek	je	nekoliko	nagnjen	
k	enemu	izmed	teh	4	glavnih	načinov.	

- Nekateri	so	slušni	(avdi?vni)	učenci,	torej	se	učijo,	ko	poslušajo.	Učijo	se	skozi	vrata	ušes.	Slišiš,	
razumeš,	 veš.	 Če	 se	 učiš,	 ko	 kaj	 poslušaš,	 potem	 imaš	 zelo	 rad	 cerkev.	 Zakaj?	 Ker	 je	 to	 glavni	
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način	poučevanja	v	cerkvah.	Ljudje	na	miru	sedijo	in	učitelj,	pridigar,	jim	govori.	A	mnogo	ljudi	se	
ne	učijo,	ko	poslišajo.	

- Nekateri	ljudje	so	vidni	(vizualni)	učenci,	učijo	se,	ko	kaj	gledajo.	Gledajo	video,	gledajo,	kako	se	
kaj	naredi,	učijo	se,	ko	berejo.	Učijo	se	skozi	vrata	oči.	

- Nekateri	 rečejo,	 jaz	 ne	 poslušam	 rad	 in	 tudi	 ne	 gledam,	 ampak	 rad	 govorim.	 To	 so	 govorni	
(oratorni)	učenci	in	se	učijo	s	pogovorom.	Učijo	se	skozi	vrata	ust.	Če	se	učiš	z	pogovorom,	ljubiš	
male	skupine.	 	Namreč,	ko	se	pogovarjaš,	 takrat	gre	tvoj	um	v	“prestavo“.	So	 ljudje,	ki	 rečejo:	
nikoli	 nisem	na	 to	pomislil,	 a	 v	 trenutku,	 ko	 spregovorijo,	 izrečejo,	pomislijo	na	 to	 in	 se	učijo.	
Nekaterim	 ljudem	 se	 razum	 ne	 vključi	 v	 učenje,	 dokler	 se	 ne	 vključijo	 usta.	 Ko	 spregovorijo,	
pomislijo	na	to	in	vedo,	da	tako	mislijo	in	da	je	to	njihova	ideja.	

- Nekateri	 ljudje	 na	 svetu	 rečejo,	 nočem	 posluša?,	 bra?	 in	 se	 pogovarja?.	 Tem	 ljudem	 se	 reče	
MOŠKI.	Moški	se	na	splošno	učijo	z	delom.	Čutno	-	čustveni	ali	gibalni	(kineste?čni)	učenci.	Učijo	
se	 z	 rokami,	 učijo	 se,	 ko	 kaj	 naredijo,	 spro?.	 Nihče	 se	 ne	 nauči	 igra?	 nogometa	 z	 branjem	
priročnika,	 s	 poslušanjem	 predavanja,	 ampak	 tako,	 da	 se	 gremo	 igrat,	 gremo	 brcat.	 Veliko	
moških	pač	gre	popravljat	avto	in	se	spro?	učijo,	kako	je	nekaj	sestavljeno	in	kako	kakšno	stvar	
popravi?	in	uredi?.	Učenje	z	delom.	

Kar	 je	 potrebno	 je,	 da	 uporabljamo	 različne	 učne	 s?le	 in	 da	 ugotovimo,	 kateri	 nam	 najbolj	
odgovarja.	 A	 moramo	 poskusi?	 vse	 s?le.	 Moramo	 posluša?,	 bra?,	 gleda?,	 se	 pogovarja?,	 se	
vključi?	v	skupino	in	to	tudi	izvrševa?,	dela?,	izvaja?	projekte	na	duhovnem	področju.	

Ko	gledam	ljudi	v	cerkvi,	kako	 iz	nedelje	v	nedeljo	govorim	isto	 in	se	zdi,	da	se	mnogih	ne	prime	
prav	nič	in	postajam	zato	depresiven,	si	lahko	rečem,	da	je	to	najbrž	iz	naslednjih	razlogov:	

- nihče	si	nič	ne	zapiše	in	v	72	urah	je	večina	povedanega	pozabljenega;	
- vsi,	ki	v	cerkvi	poslušajo	niso	slušni	učenci,	se	ne	naučijo	nič	s	poslušanjem.	

Ljudem	ki	pridejo	zgolj	k	maši,	samo	govorimo,	ne	potrudimo	pa	se,	da	bi	jim	kaj	pokazali,	da	bi	se	z	
njimi	 pogovarjali	 ali	 da	 bi	 imeli	 kakšne	 projekte	 in	 bi	 se	 učili	 z	 delom.	 Torej	 ni	 njihova	 krivda.	
Uporabi?	 bi	 morali	 vse	 mogoče	 s?le	 učenja,	 da	 pridemo	 do	 vsakogar,	 ki	 želi	 duhovno	 ras?	 in	
napredova?.	Luka	pravi:	

“Tako	je	torej	še	z	mnogimi	drugimi	opomini	oznanjal	ljudem	dobro	novico.“	(Lk	3,18)	

Podčrtano:	z	mnogimi	drugimi.	 Janez	Krstnik	uči,	uporablja	pa	različne	načine,	da	bi	vsi	 razumeli.	
Bog	nas	 je	 ljudi	 takšne,	da	 se	 različno	učimo,	 razumemo	 in	napredujemo.	Bog	govori	na	 različne	
načine,	vsakemu,	mi	pa	ne	prepoznamo	vedno	njegovega	glasu.	Zakaj?	Ker	ne	uporabljamo	načina,	
ki	nam	ga	je	Bog	dal,	ko	nas	je	ustvaril.	Moramo	se	nauči?	kako	se	uči?.	

“	Zakaj	se	pritožuješ	pro;	njemu,	da	ne	odgovori	z	nobeno	besedo?	Bog	namreč	govori	na	svoj	
način,	drugače	pa	se	na	to	ne	ozira.“	(Job	33,13-14)	
		
Drugo	 pravilo	 duhovne	 ras?.	 Najprej,	 da	 se	 poglobimo	 v	 sveto	 pismo,	 ga	 poslušamo,	 beremo,	
študiramo,	pomnimo,	medi?ramo	in	uresničujemo.	Nato	pa,	da	najdemo	svoj	način,	kako	se	učimo	
in	se	učimo	na	tak	način.	Če	se	učimo	z	gledanjem,	sami	bolj	berimo,	poglejmo	si	kakšen	duhovni	
film	...	Če	se	učimo	z	govorjenjem,	se	priključimo	kakšni	skupini	v	župniji.	Veliko	je	možnos?.	Lahko	
se	pridružim	župnijski	Karitas,	postame,	katehet,	mladinski	voditelj	ali	iščem	sam	načine	služenja	v	
okolici,	kraju	 in	župniji,	da	se	bom	“učil	 z	delom“,	 torej	duhovno	napredoval	 in	 rastel	ob	 tem,	ko	
uresničujem	krščansko	poslanstvo.	

Namesto	da	 torej	 žebelj	 zabijemo	 z	 enim	 zamahom,	udarimo	 žebelj	 5x,	 tako	da	 se	 lo?mo	SP	na	
različne	metode	skozi	različne	s?le	učenja.	Tako	bo	resnica	prodrla	globje	v	moje	življenje.	Stvar	je	v	
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tem,	da	bi	moral	?s?,	ki	hoče	duhovno	ras?,	sodelova?	v	vsem:	ne	samo	posluša?	pridige,	ampak	
se	lo??	in	udeleževa?	tudi	drugih	dejavnos?,	ak?vnos?,	skupin	in	dogodkov,	kjer	se	lahko	učimo	na	
različne	načine.	

4.	Rastemo,	ko	razvijemo	duhovne	navade.	

Da	bi	duhovno	zrasli,	moramo	razvi?	dobre	navade	v	svojem	življenju.	Smo	zbirka	svojih	navad.	Če	
imamo	dobre	navade,	imamo	dober	karakter	in	če	imamo	slabe	navade,	imamo	slab	karakter.	Naše	
navade	 določajo	 naš	 karakter	 in	 naš	 karakter	 določa	 našo	 usodo.	 Ne	 moremo	 reči,	 da	 imamo	
karakterno	navado	prijaznos?,	 razen	če	nismo	vedno	prijazni	 in	ne	samo	v	80%	primerov.	Vedno	
moraš	bi?	prijazen.	 Isto	npr.	 za	pogum,	poštenost,	 ...	Ne	moreš	 reči,	 da	 si	 pošten,	 če	nisi	 vedno	
pošten;	 ne	moreš	 reči,	 da	 si	 resnicoljuben,	 če	 se	 od	 100	primerov	 zlažeš	 5x.	Delna	 poštenost	 je	
nepoštenost	 in	delna	 iskrenost	neiskrenost.	Navada	pomeni,	da	nekaj	delaš	nenehno,	 vedno.	Če	
hočemo	zras?	v	katerikoli	spretnos?	v	življenju,	moramo	razvi?	dobre	navade.	

Kako	razvijemo	navado?	Z	ponavljanjem	in	z	prak?ciranjem.	Eno	stvar	počnemo	znova	in	znova.	Če	
počnemo	neko	stvar	dovolj	dolgo	vsak	dan,	se	“vgravira“	v	našo	osebnost,	postane	navada.	Razlika	
med	 uspešnimi	 in	 neuspešnimi	 ljudmi	 so	 njihove	 navade.	 Uspešni	 ljudje	 so	 pripravljeni	 razvi?	
dobre	 navade,	 ki	 jih	 neuspešni	 ljudje	 niso	 pripravljeni.	 Nihče	 ne	 gre	 na	 olimpijske	 igre	 samo	 z	
upanjem,	da	bo	tja	šel.	Potrebno	 je	veliko	samodiscipline	 in	veliko	dobrih	navad.	Če	hočemo	bi?	
uspešni	v	življenju,	moramo	razvi?	dobre	navade.	Kako	to	naredi??	

“Če	to	veste,	blagor	vam,	če	boste	to	delali!“	(Jn	13,17)	

Jezus	pravi:	sedaj	ko	to	veste	(vse,	kar	sem	vam	povedal	in	vas	učil),	boste	blagoslovljeni,	če	boste	
kaj?	To	delali.	To	prak?cirali.	Ne	moreš	bi?	blagoslovljen,	če	Sveto	pismo	poznaš.	Blagoslovljen	si,	
če	 Sveto	 pismo	uresničuješ,	 prak?ciraš.	 V	 ničemer	 ne	moreš	 bi?	 blagoslovljen,	 če	 veš,	 kaj	 Sveto	
pismo	o	tem	uči.	Celo	hudič	ve,	kaj	Sveto	pismo	uči.	To	je	treba	prak?cirat.	Razvija?	torej	navade.	
Kaj	se	zgodi,	ko	te	dobre	navade	vodijo,	da	prak?ciraš	nauk	Svetega	pisma?	Rasteš.	Duhovno	zoriš.	

“Močna	 hrana	 je	 za	 odrasle,	 za	 take,	 ki	 imajo	 zaradi	 svoje	 trajne	 drže	 izurjena	 ču;la,	 da	
razlikujejo	med	dobrim	in	zlim.“	(Heb	5,14)	

Otroci	potrebujejo	otroško	hrano,	Frutek	 in	podobno,	odrasli	pa	močno	hrano,	zrezek	 in	krompir.	
Kateri	pa	so	odrasli?	Tis?,	ki	imajo	izurjena	ču?la,	duhovna	ču?la,	zaradi	“trajne	drže“,	torej	dobre	
navade	 prak?ciranja	 božjih	 naukov	 po	 Svetem	 pismu.	 Takšni	 duhovno	 zreli	 odrasli	 ljudje	 znajo	
razlikova?	med	dobrim	in	zlim.	Ko	si	zrel	kristjan,	poznaš	razliko	med	dobrim	in	zlim,	zato	ker	je	tvoj	
um	izurjen	s	prak?ciranjem	pravih	naukov	in	Jezusovih	navodil.	

Podobno	je	pri	inšpektorjih	in	policis?h,	ki	preverjajo	ponarejene	bankovce.	Ko	jih	usposabljajo	za	
to	nalogo,	jim	ne	pokažejo	ponarejenih	bankovcev	in	jih	ne	učijo	najprej	vseh	možnih	ponaredb	in	
napak,	ampak	jim	pokažejo	pravo	stvar.	Pravi	100	€	bankovec.	Tega	morajo	preštudira?	do	zadnje	
potankos?,	da	poznajo	pravo	stvar	tako	dobro,	da	ko	vidijo	ponarejen	bankovec,	lahko	takoj	rečejo:	
to	je	ponaredek.	Kako	veš?	Vem,	ker	poznam	pravo	stvar.	Tole	je	“fejk“.	To	vem,	ker	sem	se	naučil	z	
gledanjem	prave	 stvari.	 S	prak?ciranjem.	Problem	mnogih	kristjanov	 je,	da	ne	vedo,	 kako	 zgleda	
“prava	stvar“.	Niso	še	preživeli	dovolj	časa	z	Bogom,	v	Svetem	pismu,	v	življenju,	v	uresničevanju,	
prak?ciranju	nauka.	Duhovno	zreli	ljudje	so	?s?,	katerih	razum	je	usposobljen	zaradi	vaje,	da	lahko	
razločijo	dobro	in	zlo,	pravo	stvar	od	ponaredka.	

“Vsak	tekmovalec	pa	se	vsemu	odreče,	ôni,	da	prejmejo	venec,	ki	ovene,	mi	pa	nevenljivega.“	(1	
Kor	9,25)	
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Športniki	torej	trdo	trenirajo,	vadijo,	prak?cirajo,	da	dosežejo	nagrado,	ki	pa	preide.	Mi	bi	to	morali	
poče?	 za	 večno	 nagrado.	 Trenira?	 pa	 treba	 vedno.	 Če	 trening	 prekinemo,	 pademo	 iz	 forme	 in	
duhovno	ne	rastemo.	

Dobrih	navad	je	na	dese?ne,	a	se	bomo	danes	osredotočili	na	4.	

- tedensko	bogoslužje	občestva	(ko	sem	v	veliki	skupini	vernih	z	Bogom)	
- udeležba	pri	malih	občestvih,	skupinah	(ko	sem	v	mali	skupin	vernih	z	Bogom)	
- vsak	dan	“sve?	čas“,	ko	smo	sami	z	Bogom	in	mu	posve?mo	svoj	čas	v	molitvi,	meditaciji,	branju	

in	študiju	SP	...	(ko	sem	sam	z	Bogom)	
- zapomni?	si	Božjo	besedo	

Zbira?	se	v	velikih	in	malih	skupinah	je	nauk	SP,	tako	je	strukturirana	Cerkev.	

“Dan	 za	dnem	so	 se	enodušno	 in	 vztrajno	 zbirali	 v	 templju,	 lomili	 kruh	po	domovih	 ter	uživali	
hrano	z	veselim	in	prepros;m	srcem.	Hvalili	so	Boga	in	vsi	ljudje	so	jih	imeli	radi.	Gospod	pa	jim	
je	vsak	dan	pridruževal	te,	ki	so	našli	odrešenje.“	(Apd	2,46-47)	

Vsak	dan	so	prvi	kristjani	 imeli	navado,	da	so	se	zbirali	 v	 skupini,	v	 templju	v	veliki	 skupini	 in	po	
domovih	v	malih	skupinah.	Skupaj	so	molili,	slavili	Boga,	jedli	ter	se	veselili.	Ljudje	so	to	opazovali	in	
bili	navdušeni.	Dnevno	je	prvim	kristjanom	Gospod	pridruževal	nove	vernike.	Če	je	kateri	odlomek,	
ki	bi	ga	 rad,	da	ga	vsi	kristjani,	 vsi	 župljani	vzamejo	zares,	 je	 to	 ta	odlomek.	Kako	naj	 se	kristjani	
družijo,	veselijo	 in	 imajo	med	seboj	radi,	da	ko	nas	bodo	videli	drugi,	da	bodo	rekli:	zdi	se,	da	so	
manj	v	stresu,	zdi	se,	da	je	v	njih	neka	radost,	zdi	se,	da	živijo	nek	smisel,	ki	ga	jaz	nimam;	tudi	jaz	bi	
rad	bil	takšen,	tudi	jaz	bi	rad	bil	eden	izmed	njih.	Rad	bi	bil	del	tega.	Prva	krščanska	skupnost	je	bila	
someščanom	 tako	 privlačna,	 da	 je	 v	 približno	 20	 le?h	 zrasla	 iz	 ok.	 120	 ljudi	 na	 skoraj	 100.000	
vernikov.	Skoraj	pol	mesta	(ki	je	imelo	250.000	ljudi)	se	je	pridružilo	Cerkvi.	Zakaj?	Ker	so	bili	prvi	
kristjani	 tako	atrak?vni,	 privlačni	 v	 svojih	navadah,	 v	 tem,	 kar	 so	delali.	 Torej,	 slavljenje	 v	 velikih	
skupinah,	bratsko	občestvo	v	malih	skupinah.	To	je	svetopisemski	ideal	Cerkve.	

Nato	imamo	še	2	navadi:	

- vsak	dan	“sve?	čas“,	ko	smo	sami	z	Bogom	
- zapomni?	si	Božjo	besedo	

Koliko	 izmed	 vas	 želi	 uspe?	 v	 življenju?	 Uspe?	 v	 družinskem	 življenju,	 kot	 soprog,	 kot	 starš,	 v	
poklicnem	 življenju?	 Dvignimo	 roke.	 Domnevam,	 da	 vsi.	 V	 Svetem	 pismu	 je	 na	 enem	 mestu	
natančno	navedeno,	kaj	moramo	dela?,	da	nam	bo	v	življenju	uspelo.	

“Naj	 knjiga	 te	 postave	 ne	 zapus;	 tvojih	 ust,	 temveč	 jo	 premišljuj	 dan	 in	 noč,	 da	 boš	 storil	
povsem,	kakor	je	zapisano	v	njej.	Le	tako	boš	imel	uspeh	na	svoji	po;,	le	tako	boš	uspeval.“	(Joz	
1,8)	

Naj	“knjiga	postave“,	Sveto	pismo,	nikoli	ne	zapus?	tvojih	ust.	Premišljuj	jo	noč	in	dan.	Le	tako	boš	
storil,	kar	je	zapisano	v	njej.	Nato	pa	boš	uspeval.	

Sveto	pismo	 torej	 beri,	 premišljuj	 o	 tem,	 kar	 si	 prebral	 in	 to	 vsak	dan,	 nato	pa	 to	 vsak	dan	 tudi	
uresničuj,	 prak?ciraj.	 In	 boš	 uspešen.	 Se	 vam	 zdi,	 da	 se	 Sveto	 pismo	 laže?	 Da	 se	 Bog	 laže?	 Da	
pre?rava?	 Bog	 se	 dejansko	 drži	 obljube.	 Če	 boš	 sveto	 pismo	 bral,	 premišljeval,	 si	 ga	 nekaj	 tudi	
zapomnil	in	ga	prak?ciral,	Bog	obljublja	uspeh	na	tvoji	po?.	

5.	Rastemo,	ko	pomagamo	drug	drugemu	ras;.	
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Sam	 ne	moreš	 duhovno	 zore?.	 Ne	 bo	 šlo,	 ni	 šans.	 Bog	 nas	 je	 tako	 ustvaril,	 da	 se	 medsebojno	
potrebujemo.	Jaz	potrebujem	tebe	in	?	potrebuješ	mene.	v	Svetem	pismu	piše	na	nešteto	mes?h,	
da	 lahko	duhovno	 rasteš	 samo	 v	 skupnos?.	 Kristjan	brez	Cerkve	 je	 sirota.	 Kot	 roka	odsekana	od	
telesa.	Kaj	nam	pomaga	roka	odsekana	od	telesa?	Nič,	je	brez	vrednos?.	Samo	v	povezavi	z	telesom	
Cerkve	lahko	izpolniš	svoj	namen,	za	katerega	te	je	Bog	ustvaril.	Bog	te	ni	ustvaril	samotarja,	njegov	
namen	ni,	da	greš	sam	skozi	življenje,	potrebuješ	druge	ljudi	v	svojem	življneju.	Samo	v	povezavi	z	
Cerkvijo	lahko	izpolniš	svoj	življenski	cilj,	ki	?	ga	je	Bog	namenil.	

Ne	 govorim	 samo	 o	 nedeljskem	 bogoslužju,	 ko	 skupaj	 z	 nami	 v	 cerkvi	 sedi	 100,	 200,	 300	 ljudi.	
Govorim	 o	 malih	 skupinah,	 celicah	 Kristusovega	 telesa.	 Cerkev	 ni	 ena	 velika	 celica,	 je	 skupek	
milijonov	majhnih	celic.	Rastemo,	ko	pomagamo	drug	drugemu,	kaj?	duhona	rast	je	deljenje	vere,	
razodetja.	

“...	ali	bolje	rečeno,	da	bi	se	sam	okrepil	med	vami,	ko	bom	z	vami	sodoživljal	vero,	ki	je	skupna	
vam	in	meni.“	(Rim	1,12)	

Pomagamo	si	z	vero,	ki	si	jo	delimo.	Sodoživljamo	vero,	ki	nam	je	skupna.	S	skupno	vero	se	krepimo	
med	 seboj.	 Enkrat	 jaz	 okrepim	 tebe,	 drugič	 ?	 mene.	 Navdušen	 vernik	 okrepi	 malodušnega,	
naslednjič	se	vloge	zamenjajo.	

56	zapovedi	je	v	Svetem	pismu,	ki	jih	ne	moreš	uboga?,	razen	če	nisi	del	Cerkvene	družine:	ljubite	
drug	drugega,	skrbite	drug	za	drugega,	opogumljajte	drug	drugega,	molite	drug	za	drugega,	...	Tega	
ne	moreš	poče?	z	1000	ljudmi,	ni?	ne	z	100	ljudmi,	to	lahko	počneš	v	mali	skupini,	6,	4,	8,	10	ljudi.	
Več	kot	to	je	že	preveč,	ker	bo	nekdo	nehal	govorit.	

Zakaj	potrebujem	druge	ljudi,	da	duhovno	rastem,	zorim?	Ker	je	prva	stvar,	ki	jo	Bog	hoče,	da	se	je	
naučim	 LJUBEZEN.	Boga	pa	ne	moreš	 ljubi?	 v	 jami.	Misliš,	 da	 lahko	 ljubiš	Boga	na	 samem,	a	ne	
moreš	ljubi?	drugih,	če	si	sam.	Sveto	pismo	pa	večkrat	govori	o	tem,	da	samo	v	ljubezni	do	človeka	
zares	 ljubimo	 Boga.	 Če	 nimaš	 rad	 drugih	 ljudi,	 nimaš	 rad	 Boga.	 Kako	 drugačno	 je	 krščanstvo	 od	
drugih	ver.	Vse	duge	vere	govorijo:	če	hočeš	bi?	svet,	se	loči	od	ostalih	ljudi,	skrij	se	v	jamo,	postani	
guru	in	tako	boš	postal	svet	mož.	Najsvetejši	mož	je	?s?,	ki	ni	v	nikakršnem	s?ku	z	pokvarjenimi	in	
hudobnimi	 ljudmi	 in	se	ni	od	njih	“umazal“.	To	pa	ni	Jezus.	On	gre	na	zabave.	Je	z	 ljudmi.	Gre	na	
poroko.	Jezus	je	za	žurko.	Večino	čudežev	naredi	zunaj,	med	ljudmi.	Sveto	pismo	pravi,	da	je	Jezus	
šel	 na	 toliko	 zabav,	 da	 so	 ga	 religiozni	 ljudje	 imenovali	 požrešnež	 in	 pijanec.	 Jezus	 je	 torej	 vzor	
človeka,	ki	je	med	ljudmi,	ker	jih	ima	rad,	ker	jih	samo	tako	lahko	ima	rad.	

Če	ne	želim	bi?	del	male	župnijske	skupine,	ker	me	ljudje	v	njej	živcirajo,	potem	je	to	pokazatelj,	da	
moram	nujno	bi?	član	ene	izmed	skupin.	Kako	se	boš	naučil	bi?	nesebičen,	če	nikoli	z	nikomer	ne	
prideš	v	konflikt?	Če	te	nikoli	nihče	ne	izziva,	ker	si	lepo	sam	s	seboj	v	svoji	sobici	daleč	vstran	od	
ljudi?	 Potrebuješ	 ljudi	 v	 življenju,	 ki	 se	 s	 teboj	 ne	 strinjajo,	 da	 ugotoviš,	 da	 nisi	 bog	 vesolja	 ali	
direktor,	ki	ima	vse	pod	kontrolo.	Potrebujemo	drug	drugega,	rastemo	v	skupnos?.		

“Mislimo	drug	na	drugega,	takó	da	se	spodbujajmo	k	ljubezni	in	dobrim	delom.	Ne	zapuščajmo	
svojega	zbora,	kakor	imajo	nekateri	navado,	marveč	drug	drugega	spodbujajmo,	in	to	tem	bolj,	
čim	bolj	vidite,	da	se	bliža	dan.“	(Heb	10,24-25)	

Mislimo	 drug	 na	 drugega,	 imejmo	 ljubezen	 in	 delajmo	 dobro.	 Ne	 opus?mo	 navade,	 da	 se	
srečujemo,	ampak	se	vzpodbujajmo.	Le	tako	bomo	osebno	rastli.	
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Vsak	 kristjan	 bi	moral	 naj?	malo	 skupino	 sovernikov,	 znotraj	 katere	 bi	 rastel.	 Ne	 gre	 za	 domačo	
družino,	 ampak	 načrtno	 ustvarjene	male	 skupine	 v	 Cerkvi,	 ki	 nas	 vzpodbujajo	 k	 ljubezni,	 delom	
ljubezni	ter	osebni	ras?	ob	medsebojnem	vzpodbujanju	in	opominjanju.	

V	 naši	 župniji	 imamo	morda	 15	majhnih	 skupin.	 Če	 bi	mislili	 samo	na	?ste,	 ki	 želijo	 resno	 žive?	
versko	življenje,	na	nedeljnike,	bi	morali	bi?	v	naših	2	župnijah	vsaj	60	skupin,	kjer	bi	vsak	bil	samo	
v	eni	skupini.	

6.	Duhovno	rastemo,	ko	to	pričakujemo.	

To	je	faktor	vere.	Rastemo,	ko	pričakujemo,	da	bomo	rastli.		

“Tedaj	se	je	dotaknil	njunih	oči	in	rekel:	»Zgôdi	se	vama	po	vajini	veri!“	(Mt	9,29)	

Koliko	vere	imaš,	toliko	bo	Bog	naredil	v	tvojem	življenju.	Malo	vere,	malo	blagoslova.	Veliko	vere,	
veliko	 blagoslova.	 Odloči	 se,	 koliko	 boš	 Gospodu	 dal	 vere,	 da	 ?	 bo	 potem	 glede	 na	 tvojo	 vero	
podaril	 blagoslova.	 Bog	 se	 ne	 odziva	 na	 tvoje	 jamranje,	 tarnanje,	 samopomilovanje,	 ampak	 v	
trenutku,	ko	mu	zaupaš,	Bog	gre	v	akcijo.	Bog	se	vedno	odzove	na	vero.	Kaj	?	pričakuješ,	da	bo	Bog	
naredil	recimo	v	prihajajočem	adventu	v	tvojem	življenju?	Morda	ni?	pomislil	nisi	na	to.	Ampak	če	
si	 ne	 zastaviš	 cilja	 in	 si	 ne	 rečeš,	 to	 želim,	 da	 se	 v	 življenju	 spremeni,	 se	 nič	 ne	 bo	 spremenilo.	
Izberimo	cilj	 in	začnimo	verje?,	da	bo	Bog	nekaj	naredil	v	našem	življenju.	Glede	na	tvojo	vero	se	
bo	nekaj	zgodilo	v	tvojem	življenju.	

Kaj	torej	pričakuješ,	da	se	bo	zgodilo,	spremenilo	na	bolje	v	npr.	naslednjem	letu	tvojega	življenja?	
Najbrž	 o	 tem	ne	 razmišljamo,	 a	 dejstvo	 je,	 da	 če	 hodimo	 skozi	 življenje,	 ne	 da	 bi	 si	 zastavili	 cilj	
duhovne	 ras?,	 kaj	 naj	 bi	 secspremenilo,	 se	 to	 ne	 bo	 spremenilo.	 Enostavno	 izberi	 si	 cilj	 in	 začni	
verje?,	da	bo	Bog	nekaj	naredil.	Glede	na	tvojo	vero	se	bo	zgodilo.	

Jaz	osebno	ne	poznam	podrobnos?	vaših	življenj	v	tem	trenutku,	a	lahko	vam	povem,	kaj	Bog	dela	
v	vašem	življenju.	Ne	znam	bra?	misli,	a	točno	vem,	kaj	Bog	dela	v	vašem	življenju	prav	sedaj.	Dela	
točno	 to,	 kar	 vi	 od	 njega	 pričakujete,	 da	 bo	 delal.	 Nič	 več	 in	 nič	manj.	 Ker	 če	 proučujete	 Sveto	
pismo,	boste	ugotovili,	da	kadarkoli	gre	Bog	iz	nebes	v	akcijo	in	naredi	čudež,	je	to	zato,	ker	nekdo	
nekje	veruje.	Verjame!	Tu	ste,	ker	sem	pričakoval,	da	boste	tu.	Bil	sem	kar	v	velikem	dvomu,	ali	se	
bo	kdo	odzval	na	to	povabilo.	A	sem	Boga	prosil,	pričakoval	sem,	da	bo	“povabil“	ljudi	sem.	Jaz	tega	
ne	 zmorem.	 Prosil	 sem	 za	 blagoslov,	 ker	 tega	 s	 svojo	 močjo	 ne	 zmorem.	 In	 se	 je	 zgodilo.	 Bog	
namreč	posluša	žensko,	ki	mu	zaupa.	Bog	posluša	moškega,	ki	mu	zaupa.	Bog	pravi:	če	hočeš	ras?,	
moraš	 to	pričakova?,	 si	 žele?,	 prosi?	 in	Bogu	 zaupa?.	 Kaj	 pričakujete	od	prihajajočega	 adventa?	
Pričakova?	 treba	 čudež,	 prenovitev,	 rast,	 obnovitev	 vašega	 duhovnega	 življenja.	 Karkoli	
potrebujete,	začnite	to	od	Boga	pričakova?,	verje?	vnaprej.	Izzivam	vas:	opazujte,	kaj	se	bo	zgodilo,	
če	boste	verovali.	 Kaj	 lahko	 izgubite?	Nič	ne	 stane,	 če	 sanjate,	ni?	 centa.	 Izzivam	vas.	Bog	pravi:	
rastete,	ko	pričakujete	rast.		

Začnite	govori?:	Bog,	 vem,	da	 se	bo	nekaj	 zgodilo.	Vem,	da	bom	duhovno	 zrastel.	Vem,	da	bom	
lahko	upravljal	s	to	situacijo,	ki	se	zdi	nemogoča.	Glede	na	vašo	vero	se	vam	bo	zgodilo.	

7.	Rastemo,	ko	se	odločimo	za	rast,	ko	se	zavežemo	k	temu.	

Rast	 je	 odločitev,	 je	 izbira,	 je	 zaveza.	 Rast	 je	 namerna.	 Rast	 ni	 samodejna.	 Ne	 zrasteš	 kar	 tako,	
avtomatsko.	Avtomatsko	se	postaraš,	odrasteš	pa	ne.	Moraš	se	odloči?,	da	boš	rastel.		

Naj	vas	vprašam	osebno	vprašanje:	kako	si	zamišljate,	kakšno	bo	vaše	življenje	in	kje	boste	vi	čez	
leto	dni?	Bo	bolje	kot	je	sedaj	ali	boste	zataknjeni	v	enaki	situaciji?	Pričakujete	da	boste	čez	leto	dni	
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močnejši,	bolj	zreli?	Mnogi	namreč	čez	eno	leto	ne	bodo	močnejši	 in	zrelejši?	Zakaj?	Ker	tega	ne	
nameravajo,	se	za	to	niso	odločili.	Rast	je	odločitev.	Na	koncu	pridemo	do	povzetka,	do	rdeče	ni?:	
tako	blizu	si	Bogu	kot	si	se	odločil,	da	boš.	Ne	krivi	nobenega	drugega.	Če	bi	moj	mož,	moja	mama,	
moj	oče,	moja	žena,	moj	brat	...	tako	blizu	si	Bogu	kot	si	se	odločil	bi?!	Duhovno	si	toliko	zrel,	kot	si	
se	odločil	bi?.	Bi	rad	bil	duhovni	invalid,	duhovni	dojenček,	v	plenicah,	v	katere	se	vsakih	nekaj	ur	
podelaš?	Izvoli.	Samo	ne	usmradi	prostora	vsem	nam.	Po	drugi	strani	pa,	če	si	rečeš,	utruja	me	že	
bi?	tako	nezrel,	utruja	me,	da	me	nenehno	skrbi,	da	sem	v	naglici,	v	strahu	in	s?ski,	ki	prihajajo	iz	
nezrelos?.	Rad	bi	živel	življenje	v	miru,	rados?,	obilju,	zaupanju,	rad	bi	vedel,	kdo	sem,	kam	grem:	
temu	 se	 reče	 zrelost.	 Zrelost	 pa	 prihaja	 iz	 teh	 6	 stvari:	 približaj	 se	 božji	 besedi,	 pridruži	 se	mali	
skupini,	 vsemu,	 za	 kar	 je	 Bog	 dejal:	 če	 boš	 to	 počel	 bom	 naredil	 tvoje	 življenje	 perspek?vno	 in	
uspešno.	Delajmo	po	božje,	vedno	se	izzide	veliko	bolje,	kot	če	delamo	po	naše.	Vedno	je	bolje	se	
drža?	“priročnika	za	uporabo“.	Rastemo,	ko	se	zavežemo,	da	bomo	rastli.	

Bi	 res	 radi	odrasli?	Gremo	na	naslov	 tega	nagovora.	Bi	 res	 radi	odrasli?	Kaj	 ste	pripravljeni	 za	 to	
plača??	 Ker	 je	 vedno	 cena,	 da	 rasteš.	 Razvi?	moraš	 recimo	 nekaj	 novih	 navad.	 Si	 jih	 pripravljen	
razvi??	Jeremija	pravi:	

“Iskali	me	boste	in	me	boste	našli.	Ko	me	boste	iskali	z	vsem	srcem.“	(Jer	29,13)	

Ko	me	boste	zares	iskali,	ko	boste	me	resno	iskali,	ko	me	boste	želeli	naj?	bolj	kot	karkoli	drugega,	
me	boste	našli.	Molitev,	ki	jo	Bog	sliši	najhitreje,	je	molitev	iz	obupa.	Bog,	moram	te	ime?.	Ni	druge	
opcije.	Vse	druge	po?	sem	izčrpal,	ne	znam	več,	ne	zmorem	več.	Brez	tebe	se	bo	vse	sesulo,	se	bom	
sesul	tudi	 jaz.	Ni	druge	po?,	sedaj	ni	več	obračanja	nazaj.	Sedaj	se	resno	odločam,	da	bom	sledil	
Jezusu.	

Bog	pravi:	ko	me	boš	zares	začel	iska?,	me	boš	hitro	našel.	Delal	bom	v	tvojem	življenju.	Računaj	na	
to.	 Rastemo,	 ko	 se	 zavežemo,	 da	 bomo	 rastli.	 Ko	 sklenemo	 zavezo	 k	 ras?.	 Gre	 za	 zavezo.	 Kaj	 je	
zaveza?	Zaveza	je,	ko	se	skupaj	v	skupini	zavežemo,	da	bomo	nekaj	naredili	skupaj.	Nekaj	močnega	
je	v	tem,	da	delaš	nekaj	z	drugimi,	v	skupini	ali	v	paru,	veliko	večjega,	kot	pa	da	to	poskušaš	dela?	
sam.	Pravzaprav,	 tega	ne	moreš	naredi?	 sam.	Duhovna	 rast	 je	možna	 samo	v	 skupnos?.	V	 knjigi	
preroka	Nehemija	beremo:	

“Prihajamo	z	obljubo	in	s	prisego,	da	se	bomo	držali	Božje	postave,	ki	je	bila	dana	po	Mojzesu,	
Božjem	služabniku,	in	se	bomo	ravnali	ter	izpolnjevali	vse	zapovedi	GOSPODA,	našega	Gospoda,	
njegove	odloke	in	njegove	zakone.“	(Nehemija	10,30)	

Nekoliko	 predzgodovine.	 Judje	 so	 zapuščali	 Boga,	 se	 udinjali	 drugim	 Bogom	 in	 živeli	 brezbožno	
življenje.	Zaradi	tega	so	se	pojavljali	v	narodu	vse	mogoči	problemi,	kot	lahko	doživljamo	v	družbi	
tudi	 sedaj,	 ko	 smo	 preplavljeni	 z	 vsemogočimi	 problemi.	 Tako	 so	 se	 voditelji	 zavezali:	 dajmo	
ukrepa?	skupaj.	Tako	so	podpisali	zavezo,	dogovor,	da	bodo	molili,	slavili	Boga,	vse	to	skupaj.	Bog	je	
na	podpisamo	in	izpolnjevano	besedo	odgovoril	tako:	

“Ti,	GOSPOD,	 si	Bog,	ki	 si	 izvolil	Abrama,	ga	 izpeljal	 iz	Ura	Kaldejcev	 in	mu	dal	 ime	Abraham.	
Zvesto	si	pred	seboj	našel	njegovo	srce,	z	njim	sklenil	zavezo,	...	Izpolnil	si	svoje	besede,	kaj;	;	si	
Pravični.“	(Neh	9,8)	

Nič	v	življenju	ne	moreš	stori?,	če	ne	skleneš	zaveze.	Ne	moreš	kupi?	avta,	naje?	stanovanja	brez	
neke	 vrste	 pogodbe	med	 dvema	 strankama,	 kar	 je	 zaveza.	 Ne	moreš	 se	 poroči?,	 ne	 da	 skleneš	
zavezo.	Zavezo,	da	se	bosta	podarjala	 in	se	 ljubila.	Nič	ne	moreš	naredi?	brez	zaveze.	Strah	pred	
zavezo,	 pred	odločitvijo	 za	 zavezo,	 nas	ohranja	nezrele.	Najbolj	 nezrela	oseba	 je	 človek,	 ki	 se	ne	
more	 zaveza?	 k	 ničemur.	 To	 je	 strah,	 nezrelost.	 Rastli	 boste	 samo	 na	 področjih,	 za	 katere	 se	
zavežete,	da	boste	rastli.	Če	želite	duhovno	ras?	se	treba	k	temu	zaveza?	in	se	te	zaveze	drža?.	
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Molitev,	da	bi	dozoreli,	odrasli	v	Kristusu	

Gospod,	te	ljudi	imam	rad.	
Lahko	jih	je	ime?	rad,	ker	so	dobri	ljudje.	
Zahvaljujem	se	?	za	našo	Cerkveno	družino.	
Občutek	imam,	da	res	želiš	naredi?	nekaj	posebnega.	
Gospod,	naj	ne	izgubljamo	časa	s	tem,	
da	ne	pričakujemo	od	tebe,		
da	nam	boš	po	naši	veri	storil,	kar	potrebujemo.	
Prosim,	da	povečaš	našo	vero,	
vero	vsakega	posameznika.	
Pričakujem,	da	nam	boš	pomagal	ras?,	
da	boš	delal	čudeže	v	našem	življenju.	
Pričakujem	od	tebe	čudeža	spreobrnenja,	
da	boš	delal	stvari,	za	katere	se	nam	zdi,	
da	sploh	niso	mogoče.		
Ponižno	prosim,	da	narediš	stvari,	
ki	jih	v	veri	prosimo,	čudeže,	ki	jih	boš	naredil,	
ker	verujemo	in	verjamemo,	da	zmoreš.	
Prosim	te,	blagoslovi	vsakega	posameznika,	
tukaj,	v	naši	župniji	in	kjerkoli	po	svetu,	
ki	vate	veruje	in	te	sprejema	za	svojega	Odrešenika.	
Amen.	

Prispevek	 je	 delno	 prevod	 nagovora	 pastorja	 Ricka	 Warrena,	 Sadlleback	 Church,	 z	 originalnim	
naslovom:	Do	you	really	want	to	grow	up?


