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Božje obljube
za zdravje 
tvojega uma

V tretjem premišljevanju si bomo pogledali Božje obljube in Nje-
gov načrt za zdravje tvojega uma, razuma. Morda se ne zavedaš, a 
okoli tebe in v tebi 24 ur na dan poteka nevidna vojna. To je bitka za 
tvoj um. Ta bitka je tako intenzivna zato, ker kdorkoli dobi tvoj um, 
dobi tebe. Sveto pismo govori o tej bitki za tvoj um v Drugem pismu 
apostola Pavla Korinčanom tako:

“Res živimo v mesu (po človeško), a se ne bojujemo v skladu 
z mesom (po človeško). Orožje našega bojevanja ni meseno, 
ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo razmis-
leke in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in 
vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu.“ (2 Kor 10,3–5)
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Tukaj Pavel govori o umskem boju, boju v razumu. Vsako misel 
podvržemo poslušnosti Kristusu. Beseda “podvržemo“ je pomem-
bna. Podvreči dobesedno pomeni zmagati v boju, zavzeti, podvreči 
si sovražnika, osvojiti sovražno mesto, prisiliti k predaji, pokoriti 
nasprotnika, prevzeti nadzor nad njim. Vsaka naša misel mora biti 
pokorna, podvržena Kristusu. Potem bomo zdravi, zdravi tudi v 
našem umu. Kako to narediti?

Bog svetuje 5 stvari, ki naj jih počnemo, da bomo umsko zdravi 
oz. da bo naš razum zdrav.

Navada št. 1:
NE VERJEMI VSEMU, KAR SI MISLIŠ.

Morda nikoli nisi razmišljal o tem, ampak resnično ni nujno, da 
verjameš vsemu, kar si misliš. Če si nekaj misliš, to še ne pomeni, da 
je res. Ti in jaz imava neverjetno sposobnost, da laževa sama sebi. Da 
si domišljava. Sam sebi lažeš več kot lažeš komurkoli drugemu. Go-
vorimo si, da so stvari v redu, ko niso v redu. Govorimo si, da so stvari 
slabe, ko niso tako slabe. Opravičujemo napačno vedenje, nenehno 
se prepričujemo, da nam ni treba delati pravih odločitev in pravih 
stvari. 

Sveto pismo v knjigi preroka Jeremija pravi tako:

“Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno; kdo ga more dou-
meti?“ (Jer 17,9)

Mimogrede, ko Sveto pismo govori o srcu, govori hkrati o razumu, 
umu. Srce in razum gresta z roko v roki. Srce (in um) je zvijačnejše od 
vsega in zahrbtno. Beseda “zvijačno“ pomeni, da si ne moreš zaupati, 
da boš sam sebi vedno povedal resnico. Zakaj si ne moreš zaupati? 
Ker si vedno ne poveš resnice. Če si dobil idejo, še ne pomeni, da je 
resnična.

Vsi imamo “mrtve kote“. Stvari ne vidimo vedno takšnih, kot so, 
ampak jih vidimo takšne, kot jih hočemo videti, kot smo se naučili, 
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da jih vidimo. Znanstveniki so pri proučevanju očesa odkrili, da ko 
nekaj gledamo, gre več impulzov iz možganov v oko kot iz očesa v 
možgane. To pomeni, da ti možgani govorijo, kaj naj vidiš. Stvari ne 
vidiš vedno takšne, kakršne v resnici so, ampak kakršne možgani 
hočejo, da jih vidiš. Stvari vidiš skozi svoje filtre in tvoji filtri prihajajo 
iz tvojih korenin, ozadij, iz tega, kako si bil ranjen, iz tvojih bolečin, 
tvojih izkušenj in vsega, kar se je zgodilo na tvoji življenjski poti. Zato 
ti in jaz prehitro skočiva k zaključkom. Veliko je načinov, kako sami 
sebi ne povemo resnice.

Sveto pismo pravi:

“Sami se preverite, ali ste verni, in preizkusite se.“ 
(2 Kor 13,5)

Preizkusi se, testiraj se. Če se hočeš premakniti naprej, boš mor-
al preizkusiti svoje misli. Ozdraveti boš moral na področju zdravja 
svojega uma, ki vpliva na vse ostalo. Naprej se boš lahko premaknil 
samo, če boš mislil na nov način. Ne gre naprej, če ostaneš pri star-
em mišljenju. Ne smeš verjeti starim lažem. Če jim boš, boš ostal v 
težavah, še več, vedno globje boš v njih.

Prvi korak izgleda takole: Ne verjemi vsemu, kar si misliš. Testiraj 
svoje misli ob objektivnih merilih Božje besede.

Navada št. 2:
SVOJ UM MORAŠ VAROVATI PRED SMETMI.

Smeti noter, smeti ven. Kar daješ vase, to pride iz tebe. Če svoj 
razum napolniš z smetmi, boš to tudi dobil ven. Knjiga Pregovorov 
pravi:

“Srce razumnega išče spoznanje, usta norcev mulijo 
bedaštvo.“ (Prg 15,14)

To vrstico bi si moral vsak napisati na listek in ga nalepiti na TV ali 
na kakšno revijo. Razumni išče pravo spoznanje, norci pa se hranijo 
z bedarijami.
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Če dobro premisliš, v resnici obstajajo samo 3 vrste hrane, s kat-
ero lahko hraniš svoj um.

• Prva je zdrava umska hrana, ki razum nahrani, ki te opogum-
lja, naredi pametnejšega, te gradi, naredi uspešnega. To je 
Božja beseda, dobra literatura, dobra znanstvena odkritja, 
raziskovanje stvarstva, vsebine, ki so napolnjene z dobrim in 
te izobrazijo.

• Lahko se hraniš z nezdravo hrano, hitro prehrano in če te za-
nima, kaj je to, prižgi radio ali televizijo ali vzemi v roke ru-
meni tisk ali brskaj po internetu. Ta hrana ni nujno strupe-
na, a je prazna, brez pravih kalorij. Od nje ni dosti koristi in 
stalno prehranjevanje s takšno hrano te naredi shiranega in 
nezdravega. Ta hrana te lahko tako napihne, da ne boš imel 
več apetita po zdravi hrani, ki jo potrebuješ za tvoj razum.

• Tretja vrsta hrane je strupena hrana, kot npr. pornografija, 
okultna literatura, nasilje, ki ga lahko vidimo po TV ... Ta hrana 
napolni tvoj razum z brezbožnimi stvarmi. Ta strup zastrupi 
tvoje mišljenje.

Sveto pismo spet pravi:

“Ne bom postavljal pred svoje oči pogubnih reči.“ (Ps 101,3)

Pred oči ne bom postavljal nobenih pogubnih, nevrednih, stru-
penih stvari. Vsak izmed nas je že kdaj to naredil. Če hočeš varovati 
um, moraš paziti na svoje oči. Svoj um moraš zavarovati pred smet-
mi. Kako to narediti? Kako ne misliti na stvari, ki so zate škodljive?

Obstajata dva načina:

Prvi je “pogovorna molitev“. Pogovorna molitev pomeni, da 
govoriš z Gospodom, in sicer nenehno, ves dan. To ne pomeni, da 
imaš zaprte oči, skloniš glavo ali greš na kolena, ampak da se z Bo-
gom preprosto pogovarjaš o vsem, kar delaš. Pripoveduješ mu: Sedaj 
sem tu, doma, in pospravljam, sedaj bom šel na banko, srečal bom 
tega človeka in mu to povedal, naredil to, ono itn. Vsako izkušnjo, 
misel, čustvo skozi dan Mu nenehno pripoveduješ, pogovor lahko 
traja v nedogled in se ne konča. Ko to delaš, te to opozarja, da je Bog 
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vedno s teboj in to ustvarja filter pred tvojim umom, da nočeš misliti 
na slabe stvari, ker se nenehno zavedaš, da je Bog s teboj in Bog je 
res vedno s teboj, je vedno prisoten.

Drugi način je, da se osredotočiš na dobre stvari. Ne upiraj se 
slabim stvarem, samo osredotoči se na dobre. Slabe stvari ne moreš 
odstraniti iz glave tako, da se trudiš ne misliti nanje. Če si nenehno 
govoriš: Ne bom mislil na to, ne bom mislil na to, ne bom mislil na to 
... Kaj delaš? Nenehno misliš prav na to stvar. Edini način, da spraviš 
slabo misel iz glave ni, da se ji upiraš, ampak da jo zamenjaš z nečim 
drugim, dobrim. Enostavno zamenjaj kanal in misli na nekaj drugega.

Tretja stvar za zdrav um je:

Navada št. 3:
NIKOLI SE NE NEHAJ UČITI.

Naj bo učenje življenjska navada. Če hočeš biti Jezusov učenec, 
je pogoj za to, da se nenehno učiš. Preprosto. Preostanek svojega 
življenja se moraš permanentno izobraževati. Ko se nehaš učiti, 
začneš umirati.

Sveto pismo pravi:

“Razumno srce si pridobiva spoznanje, uho modrih išče 
spoznanje.“ (Prg 18,15)

Razumen človek se nenehno uči, moder je vedno v procesu pri-
dobivanja znanja. Si to ti? Razumen? Moder? Si se vedno pripravljen 
učiti? So tvoja ušesa odprta za spoznanje? Se sprašuješ, kaj se lahko 
naučim iz te situacije? Kaj mi tista stvar pove?

Drugi odlomek pravi:

“Modri hranijo spoznanje ...“ (Prg 10,14)
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Pomembna je beseda “hraniti“. Samo tu v celotnem Svetem pis-
mu najdemo navodilo, da naj nekaj shranimo. In to ni denar, am-
pak znanje. Ne shranjuj bogastva, ker ga ne boš mogel vzeti s seboj 
v večnost. Shranjuj pa znanje. Zakaj? Ker znanje gradi tvoj značaj, 
nekaj, kar gre s teboj v večnost. Kako to naredimo? Le tako, da se 
nikoli ne nehamo učiti.

Učimo se lahko z branjem in z odnosi. Branje je individualni vnos 
znanja, odnos pa skupnostni vnos znanja. Potrebuješ oboje.

Tvoje življenje bo večinoma določeno in usmerjeno glede na 
to, katere knjige bereš in katere ljudi spoznaš. To bo določilo tvoje 
življenje. Seveda ne gre zgolj za branje. Tudi če ne bereš rad, lahko 
poslušaš in gledaš. Danes se lahko učiš iz raznih virov in ne samo 
iz knjig. In ti viri (npr. TV, internet, e-knjige …) so široko dosegljivi. 
Namesto da bereš, lahko poslušaš podcaste in avdioknjige ter gledaš 
dokumentarne oddaje, hodiš na predavanja in seminarje ... Najdi do-
bre vsebine, polne dobrega znanja in shranjuj znanje in modrost. 
Sveto pismo pravi: 

“Kdor pridobiva razsodnost, ljubi svoje življenje, kdor pazi 
na razumnost, najde srečo.“ (Prg 19,8)

Kdor torej pridobiva znanje, modrost, razsodnost, si dela uslugo 
in kdor se rad uči, bo uspel in bo srečen. Če hočeš uspeti, še več, če 
hočeš biti srečen, se nikoli ne nehaj učiti. Žal so med nami tudi ljudje, 
ki še niso odprli knjige in se niso naučili nič novega, odkar so zapustili 
šolo. Obstali so in njihov razum se hrani zgolj s hitro umsko prehrano 
in strupom.

Branje je torej en način. Drugi način, kako vase spravimo hrano 
za možgane, pa je skozi odnose. Ključ do tega načina učenja pa je, 
da se naučiš postavljati pomembna vprašanja. Učiš se lahko od kog-
arkoli, ki pozna prave odgovore. Hočeš preživljati čas s pametnimi 
ljudmi in se učiti od njih. Učiš se lahko od kogarkoli, če le poznaš 
prava vprašanja. Zato so tako pomembne male skupine. Učenje 
najbolje uspeva v malih skupinah – doma, kjer so še modri starci 
ali izobraženi odrasli in otroci, pa tudi v malih študijskih skupinah 
vernikov v Cerkvi. Tam si ljudje izmenjajo izkušnje in se na svojih 
izkušnjah in na izkušnjah drugih učijo drug od drugega. Modro se 
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je učiti na lastnih izkušnjah, a še bolj modro se je učiti na izkušnjah 
drugih. Zakaj? Ker nimaš dovolj časa, da bi vse napake naredil sam, 
pa tudi veliko manj boleče je, če vseh neumnosti ne narediš sam. To 
počnemo v odnosih: Učimo se drug od drugega. 

Navada št. 4:
VSAK DAN OBNAVLJAJ SVOJ RAZUM 
Z BOŽJO BESEDO.

Že v prvem poglavju smo govorili o tem. Na kratko: Božja bese-
da ima moč obnoviti naš um. Če je tvoj um zmeden in onesnažen 
s pornografijo, z nasiljem, z bolečino, zlorabo, zamero, je potrebno 
tvoj um očistiti in obnoviti. Tvojemu umu zmanjka energije in je 
utrujen, zato se mora dnevno obnavljati in hraniti z Božjo besedo. 
Svoj um moraš preoblikovati. Če bi rad karkoli spremenil v svojem 
življenju, se to začne v tvojem umu. Sprememba se ne začne v tvo-
jem obnašanju, niti v tvojih dejanjih, ampak v tvojem umu, v tvojih 
mislih. Če spremeniš mišljenje, spremeniš, kako stvari občutiš in če 
spremeniš svoje občutke, spremeniš svoja dejanja.

Pavel piše Rimljanom tako:

“In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako 
preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoz-
navali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.“

(Rim 12,2)

Preobražaj se! Kako? Z obnovo svojega uma! Da boš spreminjal 
način, kako razmišljaš. Nato boš prepoznal, kaj je prav pri Bogu. Bi 
rad vedel Božjo voljo za svoje življenje? Kaj je dobro, všečno in pop-
olno, kaj Bog hoče? Dovoli, da Bog preobrazi tvoj um. Zakaj? 

“Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir, mir, ker zaupa vate.“ 
(Iz 26,3)
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Če si Bogu predan, tudi z umom, predvsem z umom, boš imel mir. 
Kako biti predan Gospodu? Začni svoj dan z Njim. Preden narediš 
karkoli drugega, beri, poslušaj Njegovo besedo. Naj bo Božja beseda 
prva stvar, ki jo boš slišal vsak dan.

Zakaj? Ker mnoge študije dokazujejo, da to, na kar misliš prvih 
5 ali 10 minut zjutraj, določi tvoje razpoloženje za ves preostanek 
dneva. Nočeš začeti s slabimi novicami, ampak z dobro novico. Ni 
čudno, da so mnogi v tako turobnem razpoloženju ves dan. Najprej 
jih prebudi alarm na budilki, nato prisluhnejo slabim novicam na ra-
diu in berejo slabe novice v časopisu in na spletu. Sveto pismo pa je 
dobra novica za tvoje življenje, zato začni vsak dan s to dobro novico.

Navada št. 5:
DOVOLI BOGU, DA POŽIVI TVOJO DOMIŠLJIJO.

Pavel piše Efežanom:

“Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem 
napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, 
njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na 
veke vekov.“ (Ef 3,20–21)

On zmore narediti neznansko več, kar Ga lahko prosiš ali si sploh 
lahko misliš. Vprašaj se: O čem sanjaš? Kaj so tvoje najvišje misli? 
Najbolj nujne prošnje? Najglobje želje? Največje upanje? Sveto pismo 
pravi, da Bog želi, da misliš “neznansko“ veliko. Naj Bog torej pogan-
ja tvojo domišljijo, ker Bog ne more uresničiti tvojih ciljev in tvojih 
sanj, če jih nimaš. Če o ničemer ne sanjaš, če nimaš velikih upov in 
želja, ciljev in načrtov, jih Bog ne more uresničiti. Če nimaš nobenih 
pričakovanj, jih Bog ne more preseči. Sveto pismo pravi tudi to:

“Brez videnja ljudstvo podivja.“ (Prg 29,18)
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Videnje tukaj pomeni vizijo – vizijo, ki jo imam za svoje življenje, 
skupek pričakovanj, upanj, načrtov in sanj. Brez tega bomo podivjali. 
Ne bomo zares živeli, ne rodili, bomo kot divje sadno drevo.

Teh 5 navad, 5 ključev za zdrav um si lahko zapomniš s prepros-
tim akrostihom MISLI:

M  Misel preverjaj ob Božji besedi, ki je resnična. 
     Ne verjemi vsemu, kar se ti pojavi v mislih.

I    Informacije naj bodo dobre, 
        zavaruj pa se pred slabimi, strupenimi vsebinami.

S   Sanjaj velike sanje, misli velike misli. 
       Ne boj se, naj Bog poživlja tvojo domišljijo.

L   Lakoto uma dnevno nahrani z Božjo besedo.

I    Izobražuj se nenehno. 
        Nikoli ne nehaj brati in postavljati pomembnih vprašanj.
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Vprašanja za osebni razmislek / pogovor v skupini:

1. Kaj me je najbolj nagovorilo?

2. Česa še nisem vedel?

3. Se s čim ne strinjam?

4. Če želiš, lahko podeliš osebno izkušnjo, ki si jo doživel  
v povezavi s to temo.

Beležke:
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Molitev

Gospod, Ti želiš, da bi bil moj um zdrav. Naj se na-
vadim vsako svojo misel, preden jo uresničim in na 
njej gradim svoje življenje, preveriti ob Tvoji Besedi. 
Daj, da se bom hranil samo z dobro umsko hrano, 
predvsem in najprej s Tvojo Besedo in vsem plemen-
itim in lepim in resničnim v svetu. Daj, da bom vedno 
hotel izvedeti in se naučiti še nekaj več in da bom z 
znanjem delal dobro okoli sebe. Daj, da bom sanjal 
velike sanje in imel velika pričakovanja, ki pa jih boš 
vedno znova presegal in me presenečal. Tvoj ščit naj 
me varuje pred vsem strupom in lažjo, ki vsak tre-
nutek napada moj um. Amen.

Pojdi in povej še drugim o tem, kar si slišal. 
Začni z utrjevanjem teh navad v času, ki je pred teboj in Bog te bo 

blagoslavljal.
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Knjižica je brezplačna. 
Naj ti koristi pri prizadevanju za zdravo življenje.

To knjižico in mnogo drugih zanimivih duhovnih vsebin lahko najdeš tudi na:  
www.zupnija-mozirje.si


