
POGUM IN ODLOČNOST SREDI ZMEDE 

 
»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega« (Jn 17,15). Tako prosi Jezus za vsakega izmed nas skozi 
vse čase. Tudi zate in zame, ki se danes in tukaj odločava ali bova sodelovala pri tem kar On dela, ljubi in podarja, ali pa ne! 
Nič naju ne sili. Pojasnjuje, razlaga, oznanja, vabi in snubi. Pričakuje in hrepeni. 
Doživljamo res zmedene čase. Ne vemo kaj je res in kaj ni. Ali gre za plandemijo ali za pandemijo? Ali so cepiva dobra ali so 
sredstvo za masovno iztrebljanje prebivalstva? Ne znamo več zares upoštevati in spoštovati meja lastne in svobode 
bližnjega? Še posebej preko medijev je težko prepoznavati manipulacije, laži in hudobijo, ki se oblači v dobro. Danes se 
tema in hudobija najraje razglaša za luč in dobroto. Samo vključimo našo RTV ali odpremo Facebook pa o tem ne bomo 
več dvomili.  
Že prerok Izaija je, da bi svoje sonarodnjake povabil v pravo smer in jih opogumil, svaril: »Gorje njim, ki hudemu pravijo 
dobro, dobremu pa húdo, ki temo delajo za luč, luč pa za temo, ki grenko delajo za sladko, sladko pa za grenko« (Iz 5,20). 
Vsak dan nas teža dneva in težave preizkušajo. Kažejo nam kdo smo, za koga imamo druge in kdo je naš (B)bog, zaklad, vir 
moči, sreče, trdnost... iz odnosa s kom zajemamo svojo notranjo moč. Lahko stokamo in godrnjamo ali pa se nasmehnemo 
in se lotimo dela.  Vsak rad dela z nekom, ki v napetih trenutkih sprosti in pokaže na večjo moč od sebe in nas. Vsak veliki 
dober in lep cilj, tudi uresničitev našega resničnega dostojanstva in istovetnosti vsebuje veliko zoprnih nalog in težavnih 
ovir. Godrnjanje slabe razmere le še poslabša. Godrnjačev ne maramo.  
Razmer torej ne morem izbrati, vedno pa lahko izberem svoj odnos do njih. 
Ti današnji časi so za nas idealni časi v katerih lahko pokažemo svoj pogum, svojo resnico in Njega, katerega ljubljeni sinovi 
in hčere smo. Lahko razodenemo svoj odnos do vseh tekočih preizkušenj in težav, zmed in negotovosti.  
Če godrnjamo, smo se že zaprli vase in v svojo ogroženo posameznost, ki nas zapira v samogovor. Postajamo samoljubni, 
lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez 
samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje imamo hipne naslade in užitke 
kakor Boga, držimo se zunanjosti, zanikamo pa moč zaupljivega odnosa z Bogom (prim. 2 Tim 3,2-5). 
Druga možnost pa je pogovor in stik z Bogom v katerem smo in On v nas. Zato lahko molimo: »Ne daj, da pademo v 
skušnjavi, temveč reši nas hudiča!« (Mt 6,13). Ta nas namreč ves čas sili v godrnjanje. Lahko vzamemo »ščit vere in z njim 
pogasimo vse ognjene puščice hudega« (Ef 6,16). 
Naša prava notranja drža v vseh zmedah in stiskah je: »Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!« (Ef 5,10). »Vse preizkušajte in 
kar je dobro, obdržite« (1 Tes 5,21). »Ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušajte, ali so od Boga, kajti 
veliko lažnih prerokov je prišlo v svet« ( 1 Jn 4,1).  

 
1. Kako v septembru 2020, sredi plandemije in razdeljenosti v narodu, sredi protestov in krivic, doživljam svojo vero in 
notranje življenje z Bogom? Je močna ali mlačna? 
2. Po katerih ovirah, preizkušnjah in izzivih (znamenjih časa) me Bog vabi v sogovorništvo in pogumno sodelovanje? 
3. Ali so moji bližnji (žena, otroci) izčrpani, preobremenjeni in brez duhovnega življenja? Jim nudim resnično bližino, smer 
in romantiko Božje ljubezni, ki je premagala celo smrt, kaj šele vse norosti, ki jih počnemo drug drugemu preden odidemo 
s tega sveta v dokončno srečanje z Ljubeznijo? 
4. Kaj se mi zdi, da je dobro zame in za vse, ki so z menoj (»Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega s hudim, ampak si 
zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse« (1 Tes 5,15)? 
5. Komu največkrat vrnem hudo s hudim, komu pa  hudo z dobrim? (»Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi 

ljudmi skušajte skrbeti za dobro« (Rim 12,17)? 
6. Koga me Bog vabi, da še posebej in vsak dan znova blagoslavljam? ( »Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega; ljubezen 
je torej izpolnitev postave« (Rim 13,10). »Ne vračajte hudega za húdo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, 
blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova« (1 Pt 3,9)? 
7. Kako in kdaj računam na podporo mož in kdaj jo ponudim? Ozrem se na preteklo leto in se zahvalim za vse priložnosti, 
ko sem prejemal in dajal podporo v dobrem. 

 
»Ljubi, ne posnemaj hudega, ampak to, kar je dobro. Kdor dela dobro, je od Boga; kdor pa dela húdo, Boga ni videl« (3 Jn 
1,11). 


