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KAKO	ME	BOG	DVIGNE,	KO	SEM	NA	TLEH	

Življenje	te	lahko	zlomi,	lahko	se	znajdeš	na	tleh,	tako	da	nimaš	več	kaj	da5.	Mnogi	se	lahko	na	ta	
ali	drugi	način	začu5mo	v	tem	anonimnem	pismu:	

“Zdi	 se	mi	kot	da	sem	v	vojni:	bitka	 za	bitko.	Prepiram	se	z	 ženo,	 sprem	se	z	otroci	glede	vsega,	
bojujem	se,	da	ohranim	zaposlitev,	spopadam	se	z	dolgom,	ki	nenehno	raste	 in	 izgubljam	bitko	s	
svojo	 težo.	 Nato	 je	 konflikt	 v	 meni.	 Bojujem	 se	 z	 lastnimi	 strahovi,	 tesnobami	 in	 svojim	
temperamentom.	Nenehno	se	spopadam	z	depresijo.	Včasih	komaj	držim	glavo	nad	vodo.	Tako	zelo	
sem	utrujen.“	
Kakšen	 smisel	 ima	 govorjenje	 o	 božji	 dobro5	 v	 takšni	 situaciji,	 ko	 sem	 zlomljen,	 kje	 je	 božja	
dobrota,	ko	sem	izčrpan,	izgorel,	...	Kako	me	lahko	Bog	dvigne,	ko	sem	na	tleh?	

Psalm	23	vsebuje	12	izrazov	božje	dobrote.	Danes	se	bomo	osredotočili	na	začetek	5	vrs5ce	in	na	
znan	verz:	

Pred	mano	pogrinjaš	mizo	vpričo	mojih	nasprotnikov;	(Ps	23,5)	

Ta	 vrs5ca	 govori,	 da	 mi	 Bog	 pripravlja	 pogos5tev,	 torej	 pogrinja	 mizo,	 vpričo	 ali	 ob	 mojih	
sovražnikih,	5s5h,	ki	mi	nasprotujejo.	Le	kaj	to	pomeni	in	kako	se	to	povezuje	z	zgornjim	naslovom?	
To	je	bilo	namreč	napisano	pred	3000	le5,	kako	bi	lahko	imelo	pomen	za	moje	življenje	danes?	

Da	bomo	prispodobo	razumeli	in	povezali	s	vprašanjem	našega	nagovora,	si	moramo	odgovori5	na	
nekaj	vprašanj:	

- kaj	pomeni,	“pogrinjaš	mi	mizo“,	za	kakšno	pogos5tev	gre	
- kdo	so	nasprotniki	
- kaj	ta	gos5ja	simbolizira	
- kaj	je	na	jedilnem	listu	

Ozrli	se	bomo	na	vse	4	odgovore	 in	ugotovili,	kako	pomemben	je	ta	odlomek	ob	vprašanju,	kako	
me	Bog	dvigne,	ko	sem	na	tleh	

Kaj	pomeni	torej	:	Pred	mano	pogrinjaš	mizo	vpričo	mojih	nasprotnikov?	

Najprej,	nekdo	to	dela	zame.	Kdo?	Bog	je	gos5telj.	Bog	pogrinja	mizo.	On	je	gos5telj	te	gos5je.	Ne	
človek,	Bog	vabi	na	gos5jo.	Kaj	boš	pa	5	oblekel?	Uredil	si	boš	frizuro,	celo	če	si	plešast.	Ostal	boš	
pokonci	vso	noč,	ko	se	boš	urejeval.	

Bog	pogrinja,	on	pripravlja.	Gos5ja	je	načrtovana	in	dobro	pripravljena.	Ni	spontana,	mimogrede,	
ampak	nekaj,	kar	je	vnaprej	pripravljeno.	Če	ste	kdaj	pripravljali	poroko,	veste,	da	je	gos5ja	največji	
del	priprav.	Zanimivo,	kako	malo	energije	se	vloži	v	pripravo	najpomembnejšega	dela	poroke.	Kaj	je	
že	to?	Sklenitev	zakramenta	v	cerkvi.	Če	to	opus5š,	nimaš	poroke.	Lahko	imaš	glasbo,	hrano,	vse,	a	
brez	tega	ni	poroke.	Ljudje	tedne	in	mesece	pripravljajo	gos5jo,	ko	pa	pride	do	zakramenta,	maše,	
pa	jim	je	vseeno.	Bo	že	župnik	zrihtal.	Če	bi	ljudje	toliko	truda	namenili	pripravi	na	zakrament	in	na	
zakon	kot	namenijo	za	pripravo	gos5je,	bi	imeli	veliko	bolj	stabilne	zakone.	

Mizo.	Bog	pogrinja	mizo.	A	ne	gre	kar	za	eno	navadno	mizo.	Hebrejska	beseda	za	mizo	v	Ps	23	je	
Šulkan.	 Šulkan	pomeni	 kraljevo	mizo.	Ne	navadno	 kuhinjsko	mizo,	 ne	prenosno	mizo	 za	 piknik	 v	
naravi,	 ne	 vrtno	 mizico,	 ampak	 gre	 za	 ogromno,	 dolgo	 kraljevo	 mizo.	 Včasih	 se	 izraz	 Šulkan	
uporablja	tudi	za	mizo,	ki	so	jo	uporabljali	za	posvečene	hlebce	v	judovskem	templju.	Gre	torej	za	
mizo	posebnega	pomena	in	svetos5.	
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Ti,	Bog,	gos5telj,	pripravljaš	to	dobro	načrtovano	posebno	gos5jo	ZAME.	To	pomeni,	jaz	sem	častni	
gost.	Ti	si	poseben	gost.	Vsa	gos5ja,	ves	sprejem	je	pripravljen	zate.	Za	nikogar	drugega.	ZATE.	Ta	
gos5ja	je	v	tvojo	čast.	Gre	zate,	vse	se	vr5	okoli	tebe.	

Naslednja	beseda	je	VPRIČO,	pred	drugimi.	Gre	za	javen	dogodek,	ne	skriven.	Bog	načrtuje	zabavo	
zate,	in	to	v	javnos5.	Načrtno	pred	drugimi.	Bog	hoče	da	vsi	vidijo,	kako	te	bo	počas5l.	

Bog	 torej	 pripravlja	 posebej	 načrtovano	 slovesno	 gos5jo	 s	 kraljevsko	mizo	 v	 javnos5	 samo	 zate	
PRED	TVOJIMI	NASPROTNIKI,	SOVRAŽNIKI.	To	pa	je	presenečenje.	Pričakovali	bi,	da	Bog	pripravlja	
pogos5tev	 zame	 in	 moje	 prijatelje,	 sorodnike	 ali	 morda	 zame	 skupaj	 z	 dostojanstveniki	 in	
pomembnimi	 ljudmi.	 Ampak	 Bog	 pripravlja	 gos5jo	 zame	 vpričo	mojih	 nasprotnikov,	 sovražnikov.	
Gos5ja	je	torej	na	bojišču.		

Zapomnimo	si	torej:		
- Bog	je	gos5ltelj	
- dobro	načrtuje	
- 5	si	častni	gost	
- je	javna	počas5tev	tebe	samega	
- je	na	bojišču	in	tvoji	nasprotniki	to	opazujejo	

Kdo	so	torej	5	sovražniki?	Saj	jih	nimam	oziroma	vsaj	ne	da	bi	vedel	zanje.	Kdo	so	torej	5	sovražniki,	
sile,	ki	5	nasprotujejo?	Katere	sile	nasprotujejo	Bogu,	ki	hoče	najbolje	v	tvojem	življenju?	

Sveto	pismo	govori,	da	imaš	tri	temeljne	sovražnike.	Moraš	jih	pozna5.	Sun	Tsu	v	Umetnos5	vojne	
govori:	spoznaj	svojega	sovražnika.	Pavel	govori:	

“	...da	nas	ne	bi	ukanil	satan.	Njegove	misli	pa	nam	niso	neznane.“	(2	Kor	2,11)	

Ni	nam	neznano,	kaj	sovražnik	misli.	Ne	smemo	bi5	nevedni,	kdo	je	sovražnik	in	kaj	dela.	

3	nasprotniki:	

1.	Svet	okoli	mene.	
Karkoli	boš	rekel,	delal,	se	trudil,	nekdo	5	bo	nasprotoval.	Včasih	si	mislim:	če	bi	bil	popoln,	bi	me	
vsi	imeli	radi.	Jezus	je	bil	popoln	in	so	ga	pribili	na	križ.	Tudi	če	si	popoln,	te	nekdo	ne	bo	imel	rad.	
Nemogoče	 je,	 karkoli	 delaš,	 da	bi	 5	ne	nasprotovali.	 Pravilo	 je:	 če	5	 zlo	ne	nasprotuje,	 ne	delaš	
dobro.	Bolj	ko	delaš	dobro,	bolj	se	zlo	upira.	Če	ni	nobenega	upora	od	zla	pomeni,	da	hodiš	v	isto	
smer	z	zlom.	Jezus	pravi:	

“Gorje	vam,	kadar	bodo	vsi	ljudje	lepo	govorili	o	vas	...“	(Lk	6,26)	

Takšno	 nasprotovanje	 lahko	 doživimo	 vsepovsod.	 Na	 delu,	 v	 šoli,	 v	 soseski,	 celo	 v	 sorodstvu.	
Mimogrede,	katera	je	prva	zapisana	molitev	v	Svetem	pismu?	

“Reši	me,	prosim,	iz	roke	mojega	brata,	iz	Ezavove	roke!	KajU	bojim	se	ga,	da	pride	in	me	pobije,	
mater	z	otroki.“	(1	Mz	32,12)	

Molitev	Jakoba,	naj	ga	reši	pred	jeznim	bratom	Ezavom.	Jakob	je	prevaral	brata,	pobegnil	in	ko	se	
vrača,	Boga	prosi	za	varstvo	pred	lastnim	bratom,	družino.	Žal	se	v	družini	dogaja	veliko	zlorab	in	
nasilja.	
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Jezus	 pravi	 v	 Jn	 16,	 da	 nam	 bodo	 v	 tem	 svetu	 nasprotovali.	 Pravi,	 naj	 se	 ne	 pohujšamo,	 naj	 ne	
bomo	presenečeni,	ko	nam	bo	ta	svet	nasprotoval.	Ne	bodi	presenečen,	če	te	bodo	ljudje	zavračali,	
se	5	posmehovali,	te	varali,	zbadali,	...	

“Na	svetu	imate	sUsko,	toda	bodite	pogumni.	Jaz	sem	svet	premagal.“	(Jn	16,33)	

Si	se	kdaj	vprašal,	zakaj	je	tako?	Zakaj	je	življenje	tako	težko?	Zakaj	je	življenje	takšna	bitka?	
Odgovor	je,	ker	je	vrednos5	sistem	tega	sveta	pro5božji.	Karkoli	in	kdorkoli	se	postavi	za	Boga,	ga	
bo	ta	svet	izzval	tako	ali	drugače.	Ta	svet	čas5	sam	sebe.	Čas5	stvarstvo	in	kar	je	ustvarjeno	in	ne	
Stvarnika.	Zato	imamo	toliko	zlorab	in	vsakovrstnih	perverzij.	

	Ne	ljubite	sveta	in	tudi	ne	Ustega,	kar	je	v	svetu!	(1	Jn	2,15)	

Ne	ljubite	sveta!	Ali	ni	to	nasprotje,	ko	SP	na	drugem	mestu	govori:	Bog	je	SVET	tako	ljubil,	da	je	dal	
svojega	edinorojenega	Sina	...	Kaj	torej?	Ljubi5	ali	ne	ljubi5	sveta?	Razika	je	v	pomenu	besede	SVET.		
Treba	ime5	rad	ljudi	v	tem	svetu	in	sovraži5	vrednostni	sistem	tega	sveta.	Ko	SP	govori,	kako	je	Bog	
ljubil	svet,	to	ne	pomeni,	da	je	Bog	ljubil	greh	v	svetu,	ni	ljubil	zlorabe,	napačne	uporabe	njegovih	
darov,	ampak	ljudi.	Ljudi	treba	ime5	rad	in	sovraži5	vrednostni	sistem	tega	sveta.	Mi	pa	počnemo	
prav	 nasprotno.	 Sovražimo	 ljudi,	 tako	 zelo	 pa	 ljubimo	 vrednote	 tega	 sveta,	 kar	 je	 tukaj	 tako	
pomembno.	Ljubimo	materializem,	uživaštvo,	ljubimo	sekularizem,	ljubimo	egoizem	(miselnost	“jaz	
moram	bi5	vedno	prvi,	vse	se	vr5	okoli	mene	in	vedno	gre	samo	za	mene).		

Ne	ljubite	5stega,	kar	je	v	svetu!	Stvari,	ki	nam	jih	ta	svet	ponuja.	Če	ljubimo,	kar	svet	ponuja,	to	
pomeni,	da	Očetove	ljubezni	ni	v	nas.	

Seznam	3	stvari,	ki	jih	svet	ljubi:	

- užitek-	telesno	poželenje	-	UŽIVANJE	
- pohlep,	vedno	žele5	več	-	poželenje	oči	-	IMETJE	
- napuhnjeno	pretvarjanje,	da	bi	navdušili	(impresionirali)	druge	-	ošabnost	-	STATUS	

V	resnici	je	tako,	da	vse	te	stvari	minejo,	samo	človek,	ki	dela	po	božje,	bo	živel	večno.	

Tvoj	prvi	sovražnik	 je	vrednostni	sistem,	vrednote	tega	sveta.	Karkoli	kdo	misli,	da	 je	v	tem	svetu	
pomembno,	da	5	omogoči	uživanje,	 imetje,	status,	to	ni	pomembno.	Ni	pomembno	ime5	več,	se	
dobro	ime5,	uživa5	in	bi5	nekaj	več.	Čeprav	je	vse	to	lahko	naravno,	ni	nujno,	da	je	moralno.	Če	je	
naravno,	da	5	vrnem	udarec,	če	 je	naravno,	da	hočem	bi5	prvi,	to	ne	pomeni,	da	je	to	še	dobro.	
Vse	 naravno	 ni	 dobro.	 Celo	 vsake	 gobe	 ni	 dobro	 pojes5,	 čeprav	 so	 vse	 iz	 narave	 in	 naravne.	
Naravno	je	včasih	celo	strupeno.	Čeprav	je	nekaj	naravno,	ne	pomeni,	da	te	ne	bo	ubilo.	Spolnost	je	
naravna,	a	to	ne	pomeni,	da	je	spa5	z	vsakim,	ki	pride	mimo,	nekaj	dobrega.	Govorim,	da	ko	zaradi	
vrednostnega	sistema	nekaj	dobrega	od	Boga,	božji	dar	postane	bog	sam,	 je	to	problem.	Voda	je	
božji	dar;	preveč	vode	in	se	utopiš.	Ogenj	je	božji	dar.	Lahko	te	ogreje	ali	pa	pogovori	hiša.	Spolnost	
je	 božji	 dar,	 ampak	 lahko	 postane	 uničujoča,	 če	 jo	 narobe	 uporabljamo.	 Vedno,	 ko	 božji	 dar	
postane	bog	sam,	ga	zlorabimo,	napačno	uporabimo,	postane	uničujoč.	

Prvi	sovražnik	je	svet	okoli	tebe,	sistem	vrednost,	ki	razvredno5	vse,	kar	je	od	Boga.	in	vse	pokvari.	
A	dejstvo	je,	da	ko	uloviš	ribo	iz	morja,	jo	očis5š	in	pripraviš	za	kuho,	jo	moraš	tudi	posoli5.	Čeprav	
riba	plava	v	slani	vodi,	te	soli	iz	vode	v	njej	ni.	Riba	je	obvarovana	vdora	zunanje	soli	v	njo,	da	lahko	
preživi.	Tako	jo	je	ustvaril	Bog.	Če	lahko	Bog	naredi	to	ribi,	lahko	tudi	nam:	da	živimo	v	tem	svetu,	ki	
ima	takšne	vrednote,	a	smo	jih	vseeno	obvarovani.	Če	mu	zaupamo,	nas	obvaruje	sveta	okoli	nas.	
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2.	Satan	je	proU	meni!	

SP	imenuje	satana	kot	našega	nasprotnika,	tožnika,	lažnivca,	nasprotnika,	sovražnika.	Satan	te	hoče	
ubi5.	Hoče	te	ubi5,	kras5,	uničeva5.	Satan	te	hoče	ubi5,	ukras5	tvojo	 iden5teto,	kdo	si	 in	uniči5	
tvoje	življenje.	Zakaj?	Satana	5	sploh	ne	brigaš.	Uniči5	te	hoče,	ker	te	Bog	ljubi.	Ker	te	Bog	ljubi,	te	
hoče	satan	uniči5,	ker	bi	satan	rad	prizadel	Boga.	To	je	tako,	kot	če	nekdo	poškoduje	tvoje	otroke,	
vnuke,	to	naredi	tebi.	Satana	5	ne	brigaš,	zanj	nisi	nič,	ampak	ker	te	Bog	ljubi,	bi	te	rad	uničil.	Tako	
hoče	prizade5	Boga.	

“Trezni	bodite	in	budni!	Vaš	nasprotnik	hudič	hodi	okrog	kakor	rjoveč	lev	in	išče,	koga	bi	požrl.“	
(1	Pt	5,8)	

Tak5ke,	ki	jih	satan	uporablja:	

I.	Te	prevara	in	5	predlaga	(sugerira)	

On	5	govori	 laži.	 suges5ra	5	 ves	 čas.	Misli	 5	polaga	 v	 tvojo	 glavo.	Ko	 to	dela	Bog,	 se	 temu	 reče	
navdih,	 ko	 to	 dela	 hudič,	 se	 temu	 reče	 skušnjava.	 Satan	 deluje	 v	 tvojem	 življenju	 skozi	 moč	
suges5je,	prikri5h	nasvetov.	Od	samega	začetka	bo	dvomil	v	božjo	besedo:	je	Bog	res	rekel,	naj	to	
počneš?		

II.	Te	odvrne	od	bistvenega	in	povzroči	delitev	

Če	te	satan	ne	more	preriča5	v	svoje	laži,	te	bo	premo5l	in	ne	boš	pozoren	na	pomembne	stvari	v	
svojem	življenju.	Tako	hitro	pozabimo	na	dobro.	Na	pomembno.	Hitro	nas	zamo5jo	nepomembne	
stvari.	Če	te	ne	more	premo55,	pa	se	bo	lo5l	delitve.	Deljena	zvestoba,	malo	tu,	malo	tam.	To	je	
največkrat	 prvo	 najpomembnejše	 orodje	 v	 Cerkvi:	 delitev.	 Ločujemo	 se,	 delimo,	 pa	 ne	 samo	 na	
različne	krščanske	denominacije,	ampak	tudi	znotraj	ene	cerkve,	škofije,	župnije,	 ta	skupina	pro5	
oni	itd.		

III.	Ti	omaja	pogum	in	povzroči	preganjanje	

Hoče,	da	padeš.	Zato	vzpodbudi	ljudi,	da	grdo	govorijo	o	tebi.	Vsakega	lahko	za	to	uporabi.	Mene,	
tebe,	...	Če	si	sledil	njegovi	misli,	te	je	zlorabil.	Si	njegovo	orodje.	Morda	sploh	ne	veš,	da	je	skozi	
tvoja	usta	nekomu	vzel	pogum	ali	celo	povzročil	preganjanje.	Tudi	danes	se	dogajajo	preganjanja	
vernih,	v	številkah	morda	celo	več	kot	kadarkoli	v	zgodovini,	od	bližnjega	vzhoda	in	muslimanskih	
dežel,	do	hindujcev	in	budistov	po	Indiji	in	Aziji,	ki	preganjajo	kristjane,	...	Ko	te	napadajo	ljudje,	se	
zavedajmo	dejstva,	sa	to	v	resnici	niso	oni.	

“KajU	 naš	 boj	 se	 ne	 bije	 proU	 krvi	 in	 mesu,	 ampak	 proU	 vladarstvom,	 proU	 oblastem,	 proU	
svetovnim	 gospodovalcem	 te	 mračnosU,	 proU	 zlohotnim	 duhovnim	 silam	 v	 nebeških	
področjih.“	(Ef	6,12)	

Imamo	torej	svet	okoli	nas	in	satana,	ki	nam	nasprotuje.	

3.	Moja	stara	narava	v	meni.	

Ta	 stara	narava	 v	meni	 je	moj	največji	 nasprotnik,	 sovražnik.	 Tvoja	 stara	narava	 v	 tebi	 pa	 je	 tvoj	
največji	sovražnik.	
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Ali	vedno	narediš	pravo	stvar,	ki	si	jo	hotel	naredi5?	Seveda	ne.	Jaz	je	ne.	Ti	je	tudi	ne.	Kdo	je	za	to	
kriv?	Svet	okoli	nas?	Ne.	Hudič?	Ne.	Hudiču	se	ni	 treba	trudi5	okoli	nas	večino	časa.	Preveč	smo	
sami	uje5	v	svojo	staro	naravo.	

Ne	delam	namreč	dobrega,	ki	ga	hočem,	marveč	delam	zlo,	ki	ga	nočem.	Če	pa	delam	to,	česar	
nočem,	 tega	 ne	 počenjam	 več	 jaz,	 ampak	 greh,	 ki	 prebiva	 v	meni.	 V	 sebi	 torej	 odkrivam	 tole	
postavo:	 kadar	 hočem	 delaU	 dobro,	 se	mi	 ponuja	 zlo.	 Kot	 notranji	 človek	 namreč	 z	 veseljem	
soglašam	z	Božjo	postavo,	v	svojih	udih	pa	vidim	drugo	postavo,	ki	se	bojuje	proU	postavi	mojega	
uma	in	me	usužnjuje	postavi	greha,	ki	je	v	mojih	udih.	(Rim	7,19-23)	

Hočem	dela5,	kar	sem	po	oznanilu	spoznal,	da	je	dobro,	vendar,	moj	stari	jaz	se	upira.	Nenehno	se	
bojujem	s	starimi	vzorci	in	navadami.	

Nek	indijanski	poglavar	je	razlagal	svojim	ljudem	o	tem	boju	v	njegovi	notranjos5:	v	meni	sta	dva	
psa,	ki	se	bojujeta	za	prevlado,	za	ta	kos	mesa.	Rdeč	in	črn	pes	se	bojujeta	in	bitka	poteka	v	mojem	
umu.	Mladi	bojevnik	ga	vpraša:	kateri	pes	zmaguje?	Poglavar	odgovori:	5s5,	ki	ga	najbolj	hranim.	
Tako	prihaja	do	izraza	stari	rek:	sam	sebi	sem	največji	sovražnik.	

Če	se	vrnemo	k	naši	vrs5ci:	Pred	mano	pogrinjaš	mizo	vpričo	mojih	nasprotnikov.	

Pogrinja5	 mizo	 pomeni	 gos5jo.	 V	 Svetem	 pismu	 gos5ja	 vedno	 pomeni	 eno	 od	 dveh	 stvari:	
prijateljstvo	ali	odobritev.	

V	 življenju	 ugotavljaš,	 da	 si	 v	 nenehnem	 boju.	 Veliko	 sil	 je	 pro5	 tebi	 in	 v	 nenehnem	 boju	 si.	
Finančna	bitka,	zdravstvena	bitka,	zakonska	bitka,	bitka	odnosov,	poslovna	bitka,	...	Sredi	bitke	pa	5	
Bog	pripravlja	pogos5tev.	In	kaj	ta	pogos5tev	predstavlja?	

I.	Bog	si	želi	in	pozdravlja	prijateljstvo	z	menoj.	Bog	si	želi	prijateljstva	z	mano.	Gos5jo	pripravlja,	ko	
si	pod	napadom.		

“A	veselijo	naj	se	vsi,	ki	se	zatekajo	k	tebi,	vekomaj	naj	vriskajo;	zavaruj	jih,	da	bodo	ukali	v	tebi	
UsU,	ki	tvoje	ime	ljubijo.“	(Ps	5,12)	

Zavaruješ	5ste,	ki	se	zatekajo	k	tebo.	Naj	zabava	traja	vso	noč,	on	varuje	našo	zabavo.	Imamo	torej	
zabavo	sredi	bitke	in	nekoga,	ki	nas	varuje	in	ko	smo	na	dnu,	ko	smo	sesu5,	sredi	bitke,	je	on	tukaj,	
z	gos5jo	samo	zame,	me	varuje,	šči5,	nič	hudega	se	mi	ne	bo	zgodilo,	če	se	bom	zatekel	k	Njemu.	

Še	 nekaj,	 kdor	 je	 služil	 vojsko,	 ve,	 da	 sredi	 boja	 ni	 gos5je,	 mize,	 pogos5tve,	 dobrot.	 So	 vojaški	
obroki,	brez	okusa,	ki	se	jih	poje	na	hitro	sredi	bitke,	za	energijo.	Tako	deluje	ta	svet.	A	pri	Bogu	ni	
tako.	Predstavljajte	si	prizor,	da	ste	vojak,	v	srednjem	veku,	ki	služite	najmočnejšemu	kralju.	Sredi	
bitke	ste	utrujeni,	prestrašeni,	lačni.	Tedaj	pa	brez	razlage	pride	poveljnik	in	te	potegne	iz	frontne	
črte	in	ne	veš	zakaj.	Ko	odideš	iz	fronte,	morda	500	metrov	za	bojno	linijo	nale5š	na	čudovit	kraljev	
šotor,	s	pripravljeno	bogato	obloženo	mizo	z	najboljšimi	dobrotami.	Tam	je	kralj,	ki	je	vse	pripravil	
samo	zate.	Ti	si	povabljen	na	gos5jo	kot	častni	gost,	k	tej	kraljevski	mizi,	ki	so	jo	sto5ne	kilometrov	
privlekli	iz	kraljevega	gradu	in	nanjo	naložili	tvoje	najboljše	jedi.	Kralj	je	prišel,	da	nahrani	tebe.	To	
je	 gos5ja	 zate	 in	 za	 kralja,	 samo	 za	 vaju.	 Vse	 to	 je	 kralj	 naredil	 samo	 zate.	 Pozanimal	 se	 je,	 kaj	
najraje	ješ	in	to	so	zate	pripravili.	Zavarovan	si,	sovražniki	ne	morejo	do	tebe,	čeprav	te	lahko	celo	
vidijo,	a	kralj	 te	varuje.	Ti	 si	 kraljev	gost	 in	kralj	 želi,	da	vsi	 vedo,	da	 te	on	 ima	 rad	 in	da	 je	nate	
ponosen	in	da	je	vse	to	naredil	zate.	



6
To	pravi	Ps	23,5	-	ko	si	na	tleh,	Bog	vse	to	naredi	zate.	Tako	zelo	te	Bog	ljubi.	Tudi	če	nihče	drug	ne	
bi	 živel	 na	 tem	 planetu,	 bi	 Jezus	 Kristus	 vseeno	 prišel	 in	 umrl	 zate,	 ker	 te	 tako	 ljubi.	 Bog	 želi	
prijateljstvo	s	teboj,	rad	bi	se	družil	s	teboj.	Bog	želi	prežive5	čas	s	tabo.	

Če	bi	se	jutri	zjutraj	ob	7h	lahko	srečal	z	10	najpomembnejšimi	ljudmi	na	svetu,	sploh	ne	bi	šel	spat.	
Urejeval	bi	se,	pričakoval,	ker	se	hočejo	sreča5	S	TEBOJ.	Bog	se	želi	vsak	dan	družit	s	teboj.	Temu	
rečemo	5hi	ali	sve5	čas.	Jezus	Kristus	je	na	križu	umrl	samo	zato,	da	bi	se	Bog	lahko	družil	s	teboj,	
da	bi	bil	 lahko	tvoj	prijatelj.	Bog	želi	da	se	poču5š	domače	 in	sprejeto.	Takšna	bi	morala	bi5	tudi	
Cerkev	in	naša	župnija	-	gostoljubna	do	vseh.	

Zato	sprejemajte	drug	drugega,	kakor	je	tudi	Kristus	sprejel	vas,	v	Božjo	slavo.	(Rim	15,7)	

Predstavljaj	si,	da	si	5	sovražnik:	vse	to	opazuješ,	kako	kralj	potegne	svojega	vojščaka	iz	bojne	linije	
in	 ga	nahrani	 in	 sprejme	 in	 zavaruje.	Če	 si	 sovražnik,	 si	 tako	presenečen,	da	 se	nehaš	bojevat	 in	
gledaš.	 Resnica	 je,	 da	 če	 hoče	 Bog	 blagoslovi5	 tvoje	 življenje,	 tvoje	 delo,	 tvoj	 trud,	 ga	 vsi	 kri5ki	
sveta	ne	morejo	zaustavi5.	On	pripravlja	mizo	vpričo	mojih	nasprotnikov	in	oni	ne	morejo	naredi5	
nič.	Lahko	te	kri5zirajo,	te	lovijo,	te	prepričujejo,	te	zavračajo,	lažejo	o	tebi,	obrekujejo,	napadajo,	a	
te	ne	morejo	ustavi5,	če	 imaš	na	svoji	 strani	Kralja.	Ker	Bog	pripravlja	zate	gos5jo	 in	 lahko	samo	
opazujejo,	 kako	 si	 blagoslovljen	 in	 blagoslovljen	 in	 blagoslovljen,	 ker	 je	 njegova	 ljubezen	 nad	
menoj.	Nisem	si	tega	zaslužil,	ni	iz	moje	moči.	Nihče	ne	more	zaustavi5	božje	ljubezni	in	blagoslova,	
oni	tega	ne	morejo	ustavi5,	5	tega	ne	moreš	ustavi5.	

Bog	 te	nežno	vzpodbuja:	 želim	 tvoje	prijateljstvo,	 rad	bi	bil	 s	 teboj.	Kliče	 te,	 rad	bi	 jedel	 s	 teboj.	
Pridi	na	zabavo.	Vse	to	delam	zate.	Vsi	ostali	te	lahko	kri5zirajo,	pozabijo,	napadajo,	karkoli,	Bog	želi	
bi5	s	teboj.	Bog	pripravlja	to	mizo.	On	se	ne	heca.	

II.	Bog	hoče	blagoslovi5	mene,	da	bi	pokazal	svetu	svojo	dobroto.	

Zato	gos5ja	ni	na	skrivnem,	zato	je	pred	ljudmi,	celo	pred	sovražniki.	Božja	dobrota	je	na	ogled	in	
on	uporabi	krhke,	nepopolne	ljudi.	Če	bi	Bog	uporabil	samo	popolne	ljudi,	se	nič	ne	bi	zgodilo.	On	
uporabi	samo	nepopolne,	grešne.	On	blagoslavlja	le	nepopolne.	Ne	samo	da	bi	se	rad	družil,	rad	bi	
te	uporabil,	da	preko	tebe	pokaže	svetu	svojo	dobroto.		

“	Kako	velika	je	tvoja	dobrota,	ki	si	jo	prihranil	za	Uste,	ki	se	te	bojijo,	jo	pripravil	za	Uste,	ki	se	
zatekajo	k	tebi	pred	človeškimi	sinovi.“	Ps	31,20	

Bog	 je	 PRIHRANIL	 dobroto	 zate,	 če	 se	 ga	 bojiš.	 Beseda	 “prihranil“	 nakazuje	 vnaprejšnje	
načrtovanje.	 Prihraniš	 vnaprej,	 ne	 moreš	 prihrani5	 v	 zadnjem	 trenutku.	 Vse	 je	 premišljeno	 in	
odločeno	vnaprej.	Bitka	torej,	ki	jo	biješ,	zoper	ta	svet,	zoper	lažnivo	govorjenje,	zoper	skušnjavo	in	
lastno	grešnost,	 zoper	 težave	 in	probleme	vsakdanjega	 življenja,	dvome,	 to	bitko,	ki	 jo	biješ	 in	 si	
izčrpan,	za	to	bitko,	ki	jo	ravkokar	biješ,	je	Bog	vnaprej	načrtoval	zmagovalno	pogos5tev,	je	prihranil	
zate	najboljšo	hrano	in	vse,	kar	potrebuješ,	da	si	odpočiješ.	On	vidi	zaključek.	On,	ki	je	začel	dobro	
delo	v	tebi,	po	poskrbel,	da	se	bo	tudi	 izpolnilo.	Bog	ne	sponzorira	spodletelih	poskusov.	Končno	
On	zmaga,	kar	pomeni,	da	tudi	5	zmagaš.	Bog	je	zadovoljen	z	uspehom	svojega	služabnika.		

Bog	si	torej	želi	prijateljstva	s	teboj	in	vsem,	celo	sovražnikom	pokaza5,	kako	velik	je	on,	kako	dober	
in	da	je	na	tvoji	strani.		

Še	 zadnje	 vprašanje:	 Kaj	 je	 na	 jedilnem	 listu	 božje	 pogos5tve?	 Vse,	 kar	 je	 Bog	 obljubil	 po	 svoji	
besedi.	Veliko	je	šte5j	v	SP,	eno	našteva,	da	je	v	SP	5500	božjih	obljub	človeku.	Vsaka	obljuba	je	ena	
od	jedi	na	jedilniku.	Lahko	naročiš	katerokoli.	Lahko	naročiš	vse	naenkrat.	Sveto	pismo	je	menu.	Vse	
obljube,	 ki	 5	 jih	 Bog	 daje,	 glede	 česarkoli,	 vse	 je	 na	 jedilniku	 in	 vse	 lahko	 dobiš	 naenkrat.	 Juha,	
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razno	meso,	priloge,	solate	in	ničkoliko	sladic.	Vse	je	na	meniju,	vse	lahko	dobiš	naenkrat	in	nič	5	
ne	bo	škodovalo.	Sveto	pismo	samo	je	 imenovano	hrana	za	življenje.	To	je	dušna	hrana,	hrana	za	
dušo.	Kadarkoli	imaš	to,	SP,	lahko	imaš	gos5jo.	Kadarkoli	odpreš	SP,	odpreš	jedilni	list	božje	gos5je	
pripravljene	za	tvoje	življenje.	Zakaj	le	ga	ne	odpremo,	ko	imamo	vse	tukaj	noter?	

“Kako	sladki	so	mojemu	nebu	tvoji	izreki,	bolj	kakor	med	mojim	ustom.“	(Ps	119,103)	

To	je	tvoja	hrana.	Koliko	časa	preživiš	z	Božjo	besedo?	Tu	in	tam?	Ni	dovolj.	Kot	da	bi	jedel	en	obrok	
tedensko,	6	dni	pa	se	pos5l.	Se	pos5š,	namesto	da	bi	se	gos5l	z	Božjo	besedo?	Zato	si	šibak,	zato	
izgubljaš	bitko,	zato	si	sesut.	Zato	te	svet	premaguje,	satan	po5ska	sem	in	tja	in	tvoja	stara	narava	
prevladuje	nad	tvojimi	željami	bi5	božji.	Gos5ja,	hrana,	moč	za	tvojo	bitko	je	tu,	5	pa	ne	greš	v	božji	
šotor	in	se	ne	nahraniš.	Ne	greš	v	Njegovo	hišo,	ne	pogos5š	se	z	Njegovo	hrano,	ki	5	jo	ponuja.	

Ime5	dnevno	druženje	z	Bogom	je	nujno.	

“Okusite	in	glejte,	kako	dober	je	Gospod.“	(Ps	34,9)	

Okusite	božjo	dobroto.	Vsak	dan,	vedno,	sicer	boste	ostali	brez	moči	za	vaše	bitke.	

Problem	je,	kako	vidite	Sveto	pismo.	Ga	vidite	kot	učbenik?	Ali	kdo	uživa	v	branju	učbenika?	Redko	
kdo.	Če	je	to	za	vas	učbenik,	ga	gotovo	ne	boste	želeli	bra5	vsak	dan.	Je	to	zgodovinska	knjiga?	V	
njem	 je	 gotovo	 veliko	 zgodovine.	 A	 ne	 boste	 spoznali	 ravno	 veliko	 zgodovine	 v	 tej	 knjigi.	 A	 kdo	
misli,	da	je	SP	zavarovalna	polica?	Zavarovalna	polica	ob	primeru	požara?	Da	bi	ostali	zunaj	pekla?	
Ste	 kdaj	 prebrali	 celotno	 zavarovalno	 polico?	 Ne.	 To	 je	 res	 dolgočasno?	 Če	 mislite,	 da	 je	 SP	
zavarovalna	polica	za	vaše	življenje,	ni	čudno,	da	ga	niste	prebrali,	ni5	brat	ga	najbrž	niste	začeli.		

Kaj	je	Sveto	pismo?	To	je	božje	ljubezensko	pismo	tebi.	Ko	to	spoznaš	ne	moreš	čaka5,	da	ga	ne	bi	
začel	bra5.	Včasih,	ko	še	ni	bilo	mobilnih	telefonov	in	interneta	ali	celo	navadnih	telefonom	in	so	si	
ljudje	 pošiljali	 še	 navadna	 pisma,	 so	 zaljubljenci	 komaj	 čakali	 na	 ljubezenska	 pisma.	 Še	 danes	
zaljubljenec	komaj	čaka,	da	dobi	SMS	ali	sporočilo	ljubljenega	zjutraj,	ko	se	zbudi	in	prime	mobitel	
v	roko.	

“O	 Bog,	 kako	 dragocena	 je	 tvoja	 dobrota!	 Človeški	 sinovi	 se	 zatekajo	 v	 senco	 tvojih	 peruU.	
Opajajo	se	z	obiljem	tvoje	hiše,	v	reki	svojih	radosU	jih	napajaš.	Zakaj	v	tebi	 je	 izvir	življenja,	v	
tvoji	luči	vidimo	luč.“	(Ps	36,8-10)	

Božja	dobrota,	ljubezen	do	tebe	je	razlog	za	gos5jo.	

Še	enkrat	poglejmo	našo	vrs5co:	

“Pred	mano	pogrinjaš	mizo	vpričo	mojih	nasprotnikov;“	(Ps	23,5)	

Ta	 trditev	 vsebuje	 sedanji	 in	prihodnji	 čas.	Pripravljaš	 gos5jo	božjega	 jagnjeta,	 za	 sedaj	 in	 za	 vse	
čase	 vnaprej.	 To	 je	 gos5ja	 v	 večnos5,	 na	 katero	 sem	 povabljen	 za	 večno.	 Kako	 pri5	 na	 njo?	 Če	
zaupam	in	verujem	v	Boga,	zaupam	v	odrešenje,	ki	mi	ga	je	Bog	obljubil	in	Jezus	zaslužil.	

“Gospod	nad	vojskami	bo	na	tej	gori	pripravil	vsem	ljudstvom	gosUjo	s	sočnimi	jedmi,	gosUjo	z	
žlahtnimi	vini,	s	sočnimi	in	mozgaUmi	jedmi,	s	prečiščenimi	žlahtnimi	vini.“	Na	tej	gori	bo	pretrgal	
zagrinjalo,	ki	zagrinja	vsa	ljudstva,	 in	pokrivalo,	ki	pokriva	vse	narode:	za	vselej	bo	uničil	smrt.“	
Gospod	Bog	bo	obrisal	solze	z	vseh	obrazov	in	z	vse	zemlje	bo	odstranil	sramoto	svojega	ljudstva,	
kajU	Gospod	je	govoril.	TisU	dan	bodo	rekli:	Glejte,	to	je	naš	Bog,	čakali	smo	ga	in	nas	je	odrešil.	
To	je	Gospod,	ki	smo	ga	čakali,	radujmo	in	veselimo	se,	da	nas	je	odrešil.“	(Iz	25,6-9)	
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Nekoč,	 v	 nebesih,	 se	 bo	 to	 zgodilo,	 dovršitev	 stvarstva,	 izpolnitev	 zgodovine.	 Zagrinjalo	 bo	
pretrgano.	 Smrt,	 zadnji	 in	 največji	 sovražnik,	 bo	 uničena.	 Pokrivalo,	 žalost,	 ker	 vemo	 da	 bomo	
umrli,	ker	se	vsi	staramo,	bo	uničeno.	V	svoji	dobro5	bo	uničil	zadnjega	sovražnika.	Obrisal	bo	vse	
solze.	Vsega	trpljenja	bo	konec.	Bog	bo	vse	razrešil.	Sramote,	ki	jo	ču5mo	zaradi	tega	sveta,	če	smo	
Gospodovi,	ne	bo	več.	Ko	se	bo	Gospod	razodel,	ko	bodo	vsi	videli	Boga,	nas	ne	bodo	več	sramo5li.	
Resnica	 se	bo	pokazala	 in	mi,	 ki	 smo	Njegovi,	 bomo	 zasijali.	 Ta	Gospod	nas	 je	odrešil	 in	 tega	 se	
veselimo	in	radujmo	se.	Zaradi	tega,	ker	nas	je	odrešil.	

To	je	dokončna	gos5ja.	Kdo	je	povabljen	na	njo?	Vsi,	ki	so	povabili	Jezusa	v	svoje	življenje.	

Ste	vi	povabili	Jezusa	v	svoje	življenje?	Ste	sprejeli	njegovo	odrešenje?	Verujete	Vanj,	v	vstajenje	od	
mrtvih,	v	večno	življenje?	V	besede,	ki	nam	jih	je	povedal?	Ali	se	še	vedno	trudite	bojeva5	vse	svoje	
bitke	zgolj	z	lastnimi	močmi?		

Molimo.	
Bog,	hvala,	da	me	tako	ljubiš,	da	me	nisi	pozabil	in	si	me	videl	v	moji	s5ski.	Da	si	pripravil	gos5jo	v	
mojo	čast.	Da	me	nahraniš,	da	se	odpočijem	in	dobim	novih	moči.	Pripravil	si	kraljevo	mizo	zame	in	
jo	naložil	z	meni	najljubšimi	ljudmi.	Ne	sramuješ	se	me	pokaza5	vsem	kot	svojega	častnega	gosta.	
Sredi	 bitke,	 v	 kateri	 sem	 ravnokar,	 Ti	 prihajaš	 na	 bojno	 polje,	 zame.	 Gospod,	 s	 svojimi	 lastnimi	
močmi	 ne	 morem	 premaga5	 sovražnikov,	 tega	 sveta	 in	 vseh	 njegovih	 vrednot,	 ni5	 hudiča,	 ni5	
lastne	grešne	in	nepopolne	narave,	vem	pa,	da	če	bom	preživel	čas	s	teboj,	mi	boš	dal	moč.	Hvala	
5,	Bog,	da	si	želiš	prijateljstva	z	menoj.	Vse	veš	o	meni	in	vseeno	hočeš	bi5	z	menoj.	Praviš,	da	mi	
pripravljaš	mizo	in	me	čakaš	z	odpr5mi	rokami,	če	le	pritečem	k	tebi.	Tvoja	dobrota	je	tako	velika.	
Praviš,	 da	 si	 prihranil	mnoge	 blagoslove	 za	 5ste,	 ki	 pridejo	 k	 Tebi.	 Jaz	 hočem	bi5	med	 njimi.	 Že	
vnaprej	 načrtuješ	 zmagovalno	 gos5jo	 po	 bitki,	 a	 jaz	 sem	 še	 v	 vročici	 boja.	 Hvala,	 da	 me	 že	
opogumljaš,	daješ	moči	 in	blagoslavljaš,	da	pokažeš	vsemu	svetu	svojo	dobroto.	Kakšen	Bog	si	5!	
Odpus5	mi,	Bog,	da	ne	berem	jedilnega	 lista.	Odpus5	mi,	da	ne	poznam	5500	obljub,	ki	si	mi	 jih	
dal.	 S	 tem	 sem	 te	 užalil	 in	mi	 je	 žal.	 Rad	 bi	 se	 zavezal,	 da	 bom	 okušal	 Tvojo	 dobroto.	 Da	 bom	
preživljal	nekaj	svojega	časa	s	Teboj	vsak	dan.	Da	se	bom	gos5l	z	obiljem	tvoje	besede	in	v	tej	reki	
dobrote,	darovih	Svetega	Duha,	zakramentov	in	bratske	skupnos5,	ki	si	mi	jih	podaril.	Bog,	prosim	
te,	 sprejmi	me	 v	 svojo	 družino,	 rad	 bi	 bil	 tvoj	 otrok,	 rad	 bi	 zaupal	 v	 Kristusa,	 rad	 bi	 5	 sledil	 vse	
življenje.	Nočem	posluša5,	kar	svet	pravi	in	dela5,	kar	5	govoriš,	ker	zatrjuješ,	da	kdor	bo	delal	po	
božji	besedi,	bo	živel	vekomaj.	Hvala	5,	Gospod,	da	boš	nekoč	pripravil	zadnjo	in	večno	gos5jo,	kjer	
boš	končal	vso	smrt	in	trpljenje	in	žalost	in	odvzel	vse	solze.	Predajam	svoje	življenje	tebi,	kesam	se	
in	pokorim	zaradi	Tvoje	dobrote	do	mene.	Naj	bom	ponižen	v	Jezusovem	imenu.	Amen.


