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40 postnih dni 2020
duhovna obnova v vsakdanjem
življenju
“Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice. Če je kdo med vami bolan,
naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In
molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato
izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima
dejavna molitev pravičnega.“
(Jakob 5,13-16)
“Prosimo pa vas, bratje, zavedajte se, kdo so FsF, ki s trudom delajo med vami in so vaši predstojniki
v Gospodu ter vas opominjajo; zaradi njihovega dela imejte do njih največje spoštovanje in ljubezen.
Živite v miru med seboj. Opominjamo pa vas, bratje: opozarjajte Fste, ki nočejo delaF, tolažite
malodušne, podpirajte slabotne, bodite potrpežljivi z vsemi. Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega
s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse. Zmeraj se veselite.
Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajF to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Milost
našega Gospoda Jezusa Kristusa z vami. Amen.“
(1 Tesaloničanom 5,12-18. 28)
___________________________________________________________
Zakaj molitev?
Bog nas je ustvaril, da bi živeli z njim. Življenje z drugo osebo pa vključuje redno komunikacijo. Božja
ideja je, da bi redno komunicirali z Njim, da bi bili v rednem odnosu z Njim. Tako je Bog ustvaril prvo
brezžično komunikacijo: molitev. On je dosegljiv vedno, 24 ur 7 dni v tednu. Vedno je bil, od začetka
stvarjenja, On je z nami danes in bo vedno z nami v večnosO. Molitev je pogovor, odnos z Bogom. Ko pa
si enkrat z Njim, takrat se vzpostavlja tvoje življenje. Seveda imamo različne molitvene načine ter
osebno in skupnostno molitev. Nauči se uporabljaO vse. Med temi načini molitve boš našel Ostega, ki O
bo tudi najbolj ustrezal za lastno pobožnost.
Zakaj postenje skupaj z molitvijo?
Po postu in molitvi postajamo ponižnejši, odnos z Bogom pa močnejši. HkraO nam omogočata, da
zmoremo Boga slišaO in premagovaO preizkušnje in izzive vsakdanjosO ter ovire na poO duhovnega
življenja.
Jezus nas uči, naj molimo in se posOmo (Mt 6,7-18). Sam je molil in se posOl 40 dni, preden je začel s
svojim učenjem.
40 dni molitve in posta odseva našo lakoto po globjem odnosu z Bogom in željo po delovanju Njegove
moči v našem življenju. Kot Kristusovo telo, Cerkev, bi radi molili in se posOli skupaj v edinosO ter iskali
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očiščenje, usmeritev, razodetje, zaščito in milost od Boga za naše delo služenja in oznanjevanja v svetu.
Ko Cerkev skupaj moli in se posO, Bog daje posebne milosO.
Kaj je telesni post?
Telesni post je odrekanje hrani (razen kolikor je nujno za življenje). Premagovanje želja in potreb po
hrani nam omogoča, da krepimo našo občutljivost za vse božje v našem življenju, naš odnos z Njim in
da Mu dovolimo, da nas vodi. Postenje in molitev dovoljujeta božjemu Duhu, da nas napolni in da moči,
da bi nadaljevali delo, h kateremu nas Jezus kliče; da bi uničevali sovražnikovo moč v našem telesu in
duši, da bi v nas rastlo božje kraljestvo. V kolikor nam zdravstvene težave ne dovoljujejo pravega
telesnega posta (ne zgolj manjših postnih dejanj, kot je odrekanje mesu ob petkih ipd.), žrtvuj nekaj
drugega, odreci se npr. internetu ali televiziji ali pa 40 dni deluj kot prostovoljec na področju služenja
bližnjim. A neke vrste telesni post nikakor ne opusO (odrekanje nezdravi hrani, alkoholu, ...).
Kadarkoli želi Bog narediO nekaj izrednega v tem svetu, se vse začne s posebno molitvijo njegovega
ljudstva (Ez 36,37). Vprašaj Boga, naj O razodene, kaj naj O posebnega narediš v tem 40 dnevnem času
posta in molitve, da te bo Bog lahko še bolj pritegnil k sebi.

Predlagam, da v tem postu posnemaš Jezusa s 7 vajami, ki jih je sam redno izvajal v svojem
življenju. Spodaj so opisane, kako jih je Jezus živel, kako lahko delujejo v našem življenju,
kakšne učinke prinesejo ter konkretne ideje.
Če se odločiš za te vaje v tem postu, jih vsak dan izvajaj načrtno, premišljeno in skrbno. Tako F
bodo prišle v navado, kar bo spremenilo tvoje življenje.
V pomoč je lahko tudi dnevna shema, kamor vsak dan zabeležiš najprej načrt, katero vajo boš
naredil in kako (lahko načrtuješ že prejšnji večer) ter ob koncu dneva zabeležiš, katero vajo si
dejansko naredil in kako.
Morda si priskrbiš zvezek, ki postane tvoj dnevnik postnega časa 2020.
Čeprav se 40 dni postnega časa izteče na Cvetno nedeljo, predlagam, da z vajami nadaljuješ do
Velike sobote. Božjo besedo pa lahko v tem času vzameš tudi kar je določeno za vsak dan.
Ugotovil boš, da je v Velikem tednu Božja beseda prav posebej bogata.
Kar se Fče Božje besede, bom objavil na spletu odlomke božje besede za vseh 40 dni z kratkimi
razlagami in izpeljavami. HkraF boš lahko vzel v župnijski cerkvi v Mozirju in Šmihelu Fskano
“duhovno obnovo v vsakdanjem življenju“. Tudi shemo si lahko sprintaš ali vzameš, lahko si jo
po svoje prirediš, da F bo bolj služila v spremljanju tvojega truda. Dobro pa je, da na nek način
sproF spremljaš trud.
Na Veliki ponedeljek, 6. 4. 2020 te lepo vabim v veroučno učilnico v Mozirju, da izmenjamo
izkušnjo letošnjih postnih duhovnih vaj v vsakdanjem življenju.
Sandi, župnik
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7 JEZUSOVIH VAJ - slediF Jezusu skozi 40 dni puščave
Vsakodnevne postne vaje1
__________________________
VAJA ŠT. 1: SAMOTA IN TIŠINA
Jezus se je večkrat umikal na mirne in Ohe kraje. Tja je šel v kriznih časih, v izčrpanosO, pred
odločitvami. V samoO in Ošini pridemo pred Boga, da bi našli odgovore na vprašanja ”Kdo si?“ in “Česa
se bojiš?“ Na to nismo navajeni, naše življenje prežema hrup. Vedno smo priključeni in povezani
(online), v strahu, da ne bomo kaj zamudili in s vprašanjem, ali smo bili opaženi. Izključite vse. Če sami
poiščemo samoto in nam ni vsiljena od zunaj, nas ne bo utesnjevala in strašila, ampak nas bo
osvobajala in dajala moč. Sprva bo težko odklopiO se, a ščasoma se bomo navadili. Spijmo vsak dan
osvežilen kozarec Ohote in miru. Naj bodo v našem dnevu “namerni trenutki Ošine in samote“.
Navodila:

-

Najdi čas in kraj, ko te ne bodo moOli;
ne vzemi s seboj telefona, knjige ali česarkoli drugega;
sedi na stol, kauč ali kamorkoli in najdi sproščen položaj (a ne tako sproščen, da zaspiš);
zapri oči in se osredotoči na svoje dihanje, na ključno besedo (mir, Ošina, ...) ali razmišljaj o Bogu,
izgovarjaj Božje ali Jezusovo ime (nekaj Božjih imen je našteOh v dnevih molitve od 8 - 14) ali kratko
ponavljajočo se molitev, najbolje kratko misel iz Svetega pisma;
ko bodo misli začele uhajaO k vsakdanjim opravkom in stvarem, ki jih nosiš s seboj (kar se bo
gotovo zgodilo), jih ne premlevaj, se ne ustavljaj pri njih in jih poskusi pozabit;
pozabi tudi na ves ostali hrup in moOlce: pOčje petje, promet, veter, ...;
osredotoči se na dihanje, upočasni ga, sedi pri miru;
delaj to vsak dan 10 minut (nastavi si budilko čez 10 minut);
počasi lahko 10 minut podaljšaš na 11, 12, itd.

_____________________________________________
VAJA ŠT. 2: MOLITEV IN POGLOBLJENO RAZMIŠLJANJE
Jezusova navada je bila pogosta molitev. Vsi svetniki imajo to skupno navado z Jezusom: molitev.
Molitev je nekaj, česar se treba naučiO. Kot vse, kar je vredno v življenju počeO, se molitev izboljšuje
samo tako, da to redno počnemo. Molitve najbrž tudi ne razumemo prav. Molitev ni nekaj, s čimer se
stvari uredijo ali s čimer prosimo za nekaj ali kjer dobimo odgovore, ampak je najprej srečevanje z
Bogom. Prisotnost Boga odžene vsa vprašanja, pravi Job, kajO ob Bogu dobimo vse odgovore brez
vprašanj. Kadar smo sami z Bogom, kar se zgodi v molitvi, pridemo do temelja, osnovnega sloja
življenja, kjer se ponudimo Bogu.
Navodila:

-

1

Določi si čas in kraj za vsakodnevno molitev, kjer te ne bodo moOli (naj to ne bo med časom za
Ošino);
najbolje je, da moliš tako, da preprosto govoriš Bogu (lahko se obrneš na Boga, Jezusa, Svetega
Duha, Gospoda, Sveto Trojico, katerokoli Božje ime uporabiš), kar mu želiš povedaO s svojimi
besedami, da se res pogovarjaš (čeprav lahko moliš tudi ustaljene obrazce);
moliš lahko tudi tako, da Bogu preprosto med dnevom (na Oho, če nisi sam, sicer lahko tudi glasno)
pripoveduješ, kaj delaš in ga prosiš, naj O pove, kaj bi On naredil na tvojem mestu;
Povzeto po: Nick Page, Temna noč Lope
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moliš lahko tako, da Bogu napišeš pismo (ali pesem, če si pesnik) - lahko si nabaviš zvezek posebej
za to;
moliš lahko tako, da se postaviš pred Najsvetejše v adoraciji, obiščeš mašo, greš na postno
pobožnost;
moliš lahko tako, da prepevaš slavilne in pobožne pesmi, a zbrano in ne mimogrede;
moliš tako, da izražaš hvaležnost, slaviš, prosiš, prosiš odpuščanja, …;

____________________________________________
VAJA ŠT. 3: SREČEVANJE Z BOGOM V SVETEM PISMU
Še ena Jezusova osnovna in vsakodnevna praksa je branje Svetega pisma. Ni ga samo bral, tudi
preučeval ga je in se ga učil. Sveto pismo narobe razumemo. Mislimo da je obsežna knjiga o doktrini,
priročnik o teologiji ali velika knjiga odgovorov na vse. A Sveto pismo je kraj srečevanja. Glavni razlog,
zakaj beremo kristjani Sveto pismo je, ker verjamemo, da Bog preko njega govori z nami. Zato je
dnevno branje Svetega pisma zelo dobra navada. Samo poslušanje in branje pa ne bo dovolj, zato nekaj
pomoči.
Navodila:

-

Izberi si odlomek iz Svetega pisma (lahko dnevni odlomek, kot je predlagan v nadaljevanju, dnevni
odlomek, ki ga beremo pri maši ali po naključju izberemo v Svetem pismu);
preberi odlomek;
spet ga preberi, počasi, delaj premore med branjem (odlomek lahko prebereš, kolikokrat ga hočeš);
poskusi si kaj zapomniO, en del, misel, besedo, besedno zvezo, ...;
vzemi kartonček, v velikosO osebne izkaznice ali bančne karOce in nanj napiši kratek odlomek, ki te
je nagovoril (zvemi škarje in si kartončke si izdelaj sam);
karOco nosi čez dan s seboj in večkrat poglej misel ali odlomek;
poslušaj, če O Bog kaj govori preko odlomka;
kartončke lahko shranjuješ v svoj “postni dnevnik“ ali misli prepišeš tja;
ne pozabi, da Osto, na kar misliš prvih 10 minut zjutraj, torej, na kar misliš zjutraj najprej, cel dan
oblikuje tvoje življenje, zato se lahko odločiš, da boš vsak dan, ko se zbudiš, najprej začel s
Svetopisemskim odlomkom.

_______________________________________
VAJA ŠT. 4: DELO IN VSAKODNEVNO OPRAVILO
Jezus je delal za preživetje, velik del življenja kot gradbinec. To ni bil nepomemben del Njegovega
življenja, v njem se je učil. Njegove prilike so prepolne podob, povezanih z njegovim delom, npr. o
gradnji hiše in njenih temeljih. Delovno mesto je žarišče duhovne preobrazbe. Pri delu se naučimo
potrpežljivosO, ponižnosO, uslužnosO. Na delovnem mestu imamo priložnost za skrito služenje drugim.
Pri delu lahko iščemo priložnosO za služenje drugim. Svoje naloge lahko vestno opravimo. Na delovnem
mestu moramo tudi moliO.
Navodila:

-

Na delovnem mestu naredi nekaj dobrega na skrit način in nikomur o tem ne povej;
delovne naloge opravljaj vestno, najbolje kot zmoreš in z mislijo na Boga;
delaj Bogu v čast in za dobro ljudi - tega nikoli ne pozabi;
med delom večkrat obudi vero, da te Bog vidi, misli nate, te ljubi, spremlja, varuje in te
blagoslavlja;
moli med delom, ko je mogoče;
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bodi raje prej v službi, kot kasneje in si nekaj minut pred začetkom dela vzemi čas za umiritev in
prošnjo za blagoslov pri delu;
zavedaj se, da delo ni le Osto, kar opravljaš na delovnem mestu, ampak tudi doma, v družini,
domovini, kraju, v kakšnih društvih, organizacijah, kjer deluješ kot prostovoljec in seveda v Cerkvi;
če se da, poskusi sodelavcem z besedo in/ali vzgledom oznaniO veselo novico o Jezusu;
vsak dan si zabeleži v postni dnevnik / shemo, ali si prinesel na svoje delovno mesto Boga in kako.

____________________________________________________
VAJA ŠT. 5: SAMONADZOR, PREPROSTOST IN VELIKODUŠNOST
Jezus je o denarju in imetju govoril več kot o čemerkoli drugem. Problem je, da bogastvo časOmo kot
hlapci. Za Jezusa je pomembno to, kar zahteva našo pozornost in trud. “Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi
tvoje srce.“ Sam je živel preprosto življenje. Kar je imel, mu je bilo podarjeno. Vedel je, kako je dajaO in
prejemaO podarjeno. Celo grob si je na koncu moral izposodiO, na srečo samo za nekaj dni. Tudi mi si
želimo preprostejšega in manj zahtevnega življenja. Velikokrat sanjarimo, da bi vse pusOli in šli živet
svobodno, preprosto življenje. Danes imamo več, kot katerakoli družba v celotni zgodovini. Lahko se
sicer znebimo nekaj navlake, a vprašaO se moramo pri temelju: Zakaj sem sploh nabral vso navlako?
Zato, ker mislimo, da bomo s stvarmi napolnili našo notranjo praznino. BiO preprost pomeni, da
pozornost preusmerim na zares pomembne in nujne stvari. No, edina zares pomembna in nujna “stvar“
je Bog. PreusmerjaO misli Nanj je v temelju postnega časa.
Navodila:
Poskusi se posOO od nečesa, v čemer preveč uživaš in od česar postajaš cel oodvisen in kar O je morda
poemmbnejše od Boga ali O jemlje čas, moč, pozornost in navdušenje za Boga. Lahko se posOš od
spleta, kupovanja, zabav, cigaret, televizije, česarkoli, vendar predlagam, da se ob tem v postu dejansko
posOš tudi od hrane in pijače. Nekaj možnih predlogov.

-

En dan v tednu, ki si ga vnaprej določiš (tradicionalno so to srede in petki, lahko pa izbereš tudi
drug dan, ki O odgovarja) ne jej, pij samo vodo, a ne uživaj hrane (pazi na zdravje, če si bolan, tega
ne počni);
lahko pa se posOš od kosila do kosila ali pa se čez dan izogibaj hrani in nekaj preprostega pojej
zvečer;
lahko preživiš nekaj časa (dan ali več dni skupaj) samo ob (navadnem) kruhu in vodi;
čas, ki bi ga sicer porabil za prehranjevanje, nameni molitvi, branju Svetega pisma, duhovnemu
čOvu, ...;
za ves post se odpovej sladicam, alkoholu, mesu, ... vendar naj to ne bo dovolj. Dejansko se poskusi
vsaj en dan na teden odpovedaO vsaki hrani ali pa jej samo 1x dnevno.

____________________________________
VAJA ŠT. 6: IZDELOVANJE, USTVARJALNOST
Jezus je bil zelo ustvarjalen. Ves čas je nekaj izdeloval. Dobesedno je naredil stvari, iz vode vino, iz par
ribic in hlebov kruha hrano za 5000 ljudi, ... Izdeloval je metafore in prilike, zgodbe, pridige in nagovore.
Bil je dolga leta graditelj, tesar in je izdeloval stvari, če niO ne omenimo, da je kot Očetova Beseda
sodeloval pri stvarjenju sveta. Kot Bogu podobni imamo tudi mi ustvarjalnost v sebi. Zaupano nam je,
da oblikujemo svoje življenje in iz njega ustvarimo umetniško delo. Ustvarjalni smo lahko z rokami,
mislimi, peresom, s kuhalnico, z besedami, s sočutjem, s čopičem, ... Ustvarjalnost nas poveže z Bogom.
Navodila:
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Bodi ustvarjalen in ne sledi tem navodilom dobesedno;
nauči se nekaj novega, pouči se o nečem, kar si se vedno želel naučiO, vpisi se v tečaj, preberi
priročnik, ...;
obudi konjiček, ki si ga zapostavil zaradi dela ali si najdi novega: fotograﬁranje, kuhanje, izdelovanje
iz odpadnega lesa, pisanje pesmi, opazovanje zvezd, obnova starega predmeta, zlaganje lego kock
ali puzzle, ... nekaj, kar ni tvoje redno delo in te sprošča in veseli;
pojdi ven, žagaj, reži, kopli, lepi, zabijaj, ...;
piši dnevnik, zabeleži zanimive ugotovitve, sanje, ideje, nova spoznanja, ...

____________________________________________
VAJA ŠT. 7: PRAZNOVANJE, VESELJE IN HVALEŽNOST
Jezus praznuje praznike, gre na poroko, razglasi jubilejno leto, govori o dobrih novicah, ... Krščanstvo je
oznanjevanje VESELE novice. V postu ne bodimo čemerni in cinični. Naj ne postane to naša tovarniška
nastavitev, izberimo raje veselje. Bodimo poziOvni. Z ponavljanjem neke navade se spremeni naš
nevronski sistem in možgani. Lahko se navadimo biO veseli. Trenirajmo poziOvnost. Preživimo več časa s
prijatelji, bodimo prijazni do ljudi, morda celo na delovnem mestu. Iščimo razloge za praznovanje, ne
načine. Vsaka nedelja je razlog za praznovanje, prav tako vsak lep dogodek. Žena, ki je našla drahmo, je
povabila prijateljice na praznovanje. Ni treba narezkov, dovolj je nekaj tople vode za čaj. Tudi kozarec
vina ne bo pomenil pretrganje posta, razen če se seveda odločimo za post od alkohola. Upijanjenje pa
je seveda nasprotje pravega praznovanja in izražanja hvaležnosO. Ne porabimo več časa za pripravo
praznovanja kot za samo praznovanje. Praznujmo spontano, bodimo veseli, da smo z ljudmi in zanje
hvaležni.
Navodila:

-

Pred obrokom zmoli(te) in se zahvali(te) za vse dobrote od Boga in ljudi, vseh v živilski verigi, ki je
pripeljala do tvoje hrane na mizi, za vse dobrotnike;
vsak dan se zjutraj, ko se prebudiš in zvečer, ko zaspiš, Bogu zahvali, da obstajaš in da si živ;
zahvali se za stvari, ki jih imaš in O lajšajo življenje;
vsak dan se spomni 5 stvari, ki jih imaš, napiši jih v dnevnik ali na listek in se zanje konkretno
zahvaljuj;
zahvali se Bogu za sitne, tečne, naporne, celo hudobne ljudi v svojem življenju;
ne pozabi se zahvaljevat za težave, bolezni, skrbi, ...
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________________________________________________________________________________
SHEMA ZA VSAK DAN:
Morda si pomagaš s shemo za vsak dan, kamor vpišeš, kako boš in kako si opravil dnevne vaje z
Jezusom. Res O priporočam, da vsak dan opraviš vse vaje, nikakor pa ne izpusO vaj št. 2: molitev, št. 3:
Sveto pismo in št. 5: post. Vsekakor pa bi bilo dobro, da ne pozabiš na vse ostale.
Dan: ____________________________
vaja
1. Tišina

2. Molitev

3. Sveto pismo

4. Delo

5. Post

6. Ustvarjalnost

7. Praznovanje

načrt: kje, kdaj, kako

poročilo o izvedbi

opazka, zanimivost
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_____________________________________________________________________
Prvih 7 dni molitve: priznanje grehov, kesanje in očiščenje
Dan 1 - 26. 2. 2020:
Jezus pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki
prihaja iz Božjih ust. (Matejev evangelij 4,4)
Moli in predaj svoje telo in dušo Njegovemu Duhu, prosi Ga, naj te napolni in posveO. Začni braO /
poslušaO Njegovo Besedo dnevno. To je tvoje življenje in tvoja moč v naslednjih 40 dnevih. Spregovoril
O bo.
Dan 2 - 27. 2. 2020:
“Če pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se
odvrnilo od svojih hudobnih poF, bom prisluhnil iz nebes, jim odpusFl greh in ozdravil njihovo
deželo.“ (2 Kroniška 7,14)
Priznaj svoj greh ponosa in sebičnosO, ki te vodi v tvojem življenju, da ne delaš, kar je v skladu z Božjo
voljo. Božja volja se mora uresničiO v tebi.
Dan 3 - 28. 2. 2020:
“Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosF in vseh vaših malikov vas
očisFm.“ (Ezekijel 36,25)
Prosi Svetega Duha, da O pomaga odkriO in priznaO idole v tvojem življenju in v Jezusovem imenu uniči
njihovo moč nad teboj (ljudje, delo, kariera, odvisnosO, razvade, tehnologija, grešne drže, ...). Naj O On
pomaga, da boš izpusOl iz prijema vse stvari in ljudi, ki se jih preveč oklepaš in jih položil k Jezusovim
nogam. Išči najprej božje kraljestvo in vse boš prejel v obilju.
Dan 4 - 29. 2. 2020:
“Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpusFl in nas očisFl vse krivičnosF, saj je zvest in
pravičen.“ (1 Janezovo pismo 1,9)
Kaj in o čem si mislil, govoril in delal, kar ni bilo prav v božjih očeh? (Laži, prevare, zavist, ljubosumnost,
manipulacija, jeza, zloraba, ...) Dovoli, da SveO Duh preišče tvojo dušo in razkrije področja, na katerih
nisi ubogal Boga. Prinesi jih k Jezusu in se jih pokesaj.
Dan 5 - 1. 3. 2020:
“Priznali bodo svojo krivdo in krivdo svojih očetov, da so nezvesto ravnali proF meni, da so se mi celó
postavljali po robu...“ (3 Mojzesova 26,40)
Premisli danes, kaj so tvoji predniki (starši, stari starši, krvni sorodniki, ...) storili proO Bogu; nato v
njihovem imenu priznaj Bogu njihove grehe (upor, nezvestoba, nasilje, zlorabe, družinski spori, prepiri
in delitve zaradi dediščine, splav, idolatrija, vraževerje in opusOtev vere, bogokletje, ...). Prosi zanje,
tudi če ne veš, če so kaj napačno storili. Prosi, naj te Gospod loči in odreši vseh preteklih grehov tvojih
prednikov in ozdravi v korenini tvojo družinsko preteklost.
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Dan 6 - 2. 3. 2020:
“Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiF proF kateremu.
Kakor je Gospod odpusFl vam, tako tudi vi odpuščajte.“ (Kološanom 3,13)
Moli in prosi Svetega Duha, naj O pomaga najO, iz podzavesO prinesO Oste, ki so te prizadeli (čustveno /
ﬁzično / psihično ali verbalno zlorabili, te zapusOli, prevarali, sovražili, te napadali, ustrahovali, bili do
tebe nepošteni, ...). Prinesi vsako osebo (po imenu) h Gospodu in Ga prosi, da jim boš lahko odpusOl;
izroči jih Gospodu in jih blagoslovi.
Dan 7 - 3. 3. 2020:
“Slavi, moja duša, Gospoda,
vsa moja notranjost njegovo sveto ime.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega dejanja njega,
ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni,
ki iz jame rešuje tvoje življenje,
ki te krona z dobroto in usmiljenjem,
ki tvoja leta nasičuje z dobrinami;
kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.“ (Psalm 103,1-5)
IzkorisO ta dan, da slaviš Gospoda zaradi njegove dobrote, ljubeče prijaznosO in nežne milosO do tebe.
Prepoznaj in priznaj Njegovo obljubo, da bo ozdravil tvojo dušo in telo. Sprejmi njegovo zdravljenje.

_____________________________________________________________________
Naslednjih 7 dni molitve (dan 8 - 14):
Priznanje Boga, ki ima mnoga imena in nam obljublja vse, kar potrebujemo
Dan 8 - 4. 3. 2020:
“V začetku je Bog (Elohim) ustvaril nebo in zemljo.“ (1 Mojzesova 1,1)
Bog je Stvarnik, vedno je ustvarjalen Bog, vedno ustvarja nove stvari. Je Lončar, Ustvarjalec, Arhitekt in
Graditelj vsega.
Kaj želiš, da bi Bog ustvaril novega v tvojem življenju? Novo srce (uravnovešenost čustev); prenovljen
um; ﬁzično prenovo, ozdravitev ali okrevanje; obnovitev skrhanega ali prekinjenega odnosa; nove
priložnosO za popravo napak; novo služenje, kariero, spremembo poklica; novo hišo, avto, druge
potrebe, ...)
“Razveseljuj se v Gospodu, pa F bo dal, kar želi tvoje srce.“ (Psalm 37,4)
Prosi Gospoda, da O položi svoje želje v tvoje srce in potem ga prosi za svoje želje. Bog bo odgovoril.
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Dan 9 - 5. 3. 2020:
“Toda trden ostaja njegov lok in gibčne njegove lakF in roke. To ima od Močnega Jakobovega, od tam
prihaja PasFr, Izraelova skala.“ (1 Mojzesova 49,24)
“Gospod, spomni se Davida,
vse njegove bede,
ko je prisegel Gospoda,
obljubil Močnemu Jakobovemu:
»Ne bom stopil v šotor svoje hiše,
ne bom se povzpel na ležišče svoje postelje,
ne bom dal spanja svojim očem,
dremanja svojim trepalnicam,
dokler ne najdem mesta za Gospoda,
bivališča za Močnega Jakobovega.“ (Psalm 132,1-5)
Mogočni Bog, Močni Jakobov, ima moč nad vsem. Priznaj, da je njegovo ime nad vsem in da ima oblast
nad vsem, tudi nad vsakim področjem tvojega življenja: nad tvojimi čustvi, ﬁnancami, življenskimi
okoliščinami, družino, delovnim mestom, ... On je Mogočni in ima oblast tudi nad tvojim življenjem in
vsemi tvojimi stvarmi.
Dan 10 - 6. 3. 2020:
“Zato je Abraham FsF kraj imenoval »Gospod bo preskrbel«, kakor pravijo danes: Na gori Gospodovi
bo preskrbljeno.“ (1 Mojzesova 22,14)
Bog (Jahve Jireh), Gospod bo preskrbel, je božje ime, ki ga je pomnil Abraham, ko je Bog priskrbel
ovna, ki bo žrtvovan namesto njegovega sina Izaka. Bog je tvoj skrbnik, skrbnik tvoje skupnosO. Moli in
prosi Boga, da O preskrbi Osto, kar potrebuješ (hrano, zavetje, ﬁnance, mir, ...). Gospod bo preskrbel.
Dan 11 - 7. 3. 2020:
“Rekel je: »Če boš res poslušal glas Gospoda, svojega Boga, in delal, kar je prav v njegovih očeh, in
ubogal njegove zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nadte nobene od bolezni,
ki sem jih poslal nad Egipt; kajF jaz sem Gospod, tvoj zdravnik.“ (2 Mojzesova 15,26)
On sem Bog Zdravnik (Jahve Rafa), ki te ozdravlja, tako telo kot dušo. Telo, ko ga varuje in zdravi
bolezni; dušo, ko odpušča grehe.
Pred Gospoda prinesi svoje skrbi, žalosO, bolečine in strahove. Ozdravil te bo.
Dan 12 - 8. 3. 2020:
“Zato govori Gospod, Bog nad vojskami, Močni Izraelov: Gorje! Obračunal bom s svojimi nasprotniki,
maščeval se bom nad svojimi sovražniki.“ (Izaija 1,24)
“Gospod nad vojskami je z nami, trdnjava nam je Bog Jakobov.“ (Psalm 46,8)
Bog (Jahve Sabaot): Gospod nad vojskami. Vojske so množice angelov in ljudi. Pripravljeni so služiO in
se boriO zate. Njegovo vojsko imaš na svoji strani. Mi, božji otroci, imamo angele, da nas varujejo in
zaščiOjo. Prosi jih v Jezusovem imenu, da pridejo in O pomagajo. Prosi Gospoda, da O razodene njihovo
prisotnost.
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Dan 13 - 9. 3. 2020:
“Tedaj je Gideón tam postavil oltar GOSPODU in ga imenoval »GOSPOD je mir.« Do tega dne je še
vedno v Ofri Abiezerjevcev.“ (Sodniki 6,24)
Bog (Jahve - Šalom): "Gospod je mir“, ime, ki ga je Gideon dal oltarju, potem, ko mu je Gospodov angel
zagotovil, da ne bo umrl potem, ko je videl Boga. Sredi vsakodnevnih okoliščin, katastrofalnih dogodkov
in vojn po svetu, še vedno lahko imaš mir, ker je Bog naš mir. Mir ni odvisen od ničesar in od nikogar.
Njegov Duh je Duh miru in živi v tebi. Najdi prostor in čas in dovoli njegovemu miru, da se pretaka skozi
tebe. Izkusi Njegovo prisotnost in Njegov mir, ki prinaša medsebojno razumevanje.
Dan 14 - 10. 3. 2020:
“Gospod je moj pasFr, nič mi ne manjka.“ (Psalm 23,1)
Bog (Jahve Raah): “Gospod je naš PasFr“. Ko je David premišljeval svoj odnos pasOrja do ovac, je
spoznal, da je to natančno OsO odnos, ki ga ima Bog z njim, tako je napisal ta psalm: “Gospod je moj
PasOr, nič mi ne manjka.“ Gospod je tvoj PasOr. Vodil te bo, vzpostavljal in varoval. Pripravil O bo mizo in
te mazilil s SveOm Duhom. Dobrotljivost in milost O bosta sledili vse dni tvojega življenja.
Dnevno premišljuj psalm 23, razglašaj Boga in hodi v zaupanju. Bog ne bo prelomil svojih obljub.
Gospod je moj pasFr,
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si F z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, F me tolažita.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.
(Psalm 23)

župnija Mozirje/Šmihel - 40 postnih dni 2020

12

_____________________________________________________________________
Naslednjih 7 dni molitve (dan 15 - 21):
Dnevi odkritja - tvoje idenFtete, tvojega smisla, tvojega poklica
Dan 15 - 11. 3. 2020:
“Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveF in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je
bil blagohotni sklep njegove volje...“ (Efežanom 1,4-5)
Bog nas je izbral ... On nas je poklical. Ti nisi Njega izbral, ampak je On izbral tebe. Pridi k Njemu v
ponižnosO in se mu predaj, da boš lahko slišal, kaj ima On zate pripravljeno.
Dan 16 - 12. 3. 2020:
“S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosF, z usF pa izpovedujemo vero, in tako smo
deležni odrešenja.“ (Rimljanom 10,10)
Preišči, kaj v resnici misliš v svojem srcu, kdo si (ali si sirota, zavržen, zguba, napaka, nihče ali morda
čisto nasprotje tega, si vse, vsemogočen, samo O, nezmotljiv, ...). Pokesaj se, če si iz sebe naredil manj
ali več, kot v resnici si. Veruj, da je Jezus Kristus prišel in plačal za tvoje grehe na križu in ga sprejmi kot
svojega Gospoda in Odrešenika. Brez Njega ne moreš ničesar storiO. Z Njim pa je vse mogoče. Vzemi si
čas in premisli (premediOraj), kdo je Jezus in kaj je storil zate.
Dan 17 - 13. 3. 2020:
“TisFm pa, ki so jo sprejeli (Besedo - Jezusa), je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo
v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.“
(Janezov evangelij 1,12-13)
Če in ko veruješ, postaneš posinovljen božji otrok. Vzemi si čas za razmislek, kaj pomeni “božji otrok“.
Zahvali se Bogu za ta čudovit privilegij in pravico.
Dan 18 - 14. 3. 2020:
“Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil,
da bi v njih živeli.“ (Efežanom 2,10)
Bog ima edinstven načrt in smisel za tvoje življenje in če se mu predaš, O bo razkril, zakaj te je postavil
na ta svet. On te je ustvaril, poklical in bo uresničil svoj načrt, ki ga ima zate, če mu dovoliš, da vlada
nad tvojim življenjem, če se mu popolnoma prepusOš, predaš nadzor. Moli in položi svoje življenje pred
Boga, ki te je ustvaril za svoja velika dela.
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Dan 19 - 15. 3. 2020:
“Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebeških področjih mnogovrstna
Božja modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem
Gospodu.“ (Efežanom 3,10-11)
Bog Oče nas je ustvaril po svojem namenu, da bi se pokazala njegova neskočna slava. Ampak zaradi
človekove neubogljivosO in padca je poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, da odreši človeka in vzpostavi
originalni načrt, ki ga ima za nas.
“Molim, da vas po bogastvu svojega veličastva okrepi, da se po njegovem Duhu močno utrdite v
notranjem človeku, da bi Kristus po veri prebival v vaših srcih.“ (primerjaj Efežanom 3,16-17)
To, da Kristus prebiva v meni, omogoča, da verujem in upam v Njegovo slavo, v Njega. Premišljuj, kaj to
pomeni in slavi Boga, da je to naredil zate in zame.
Dan 20 - 16. 3. 2020:
“In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopaF
na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.“
(Lukov evangelij 10,18-19)
Jezus je prišel zmagovit nad vsemi silami zla. Če je Jezus v tebi, imaš njegovo moč nad zlom. Zato se O ni
treba baO, da bi te zlo nadvladalo (... zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil: Rimljanom 8,37b). Aleluja!
Dan 21 - 17. 3. 2020:
“Mar ne veste, da bodo svetu sodili sveF? In če boste vi sodili svetu, ste mar nevredni, da bi bili
sodniki v najmanjših rečeh? Mar ne veste, da bomo sodili angelom, pa ne bi vsakdanjim rečem?“
(1 Korinčanom 6,2-3)
To je moja in tvoja dediščina. Poklicani smo, da sedimo z Kristusom v nebesih in da z njim vladamo.
Kako čudovito razodetje. Mi smo vladarji in sodniki v kraljestvu. Zato se moramo učiO živeO in
uresničevaO principe, pravila kraljestva sedaj, ko smo še na zemlji. Naj pride Njegovo kraljestvo tako na
zemlji kot v nebesih.
(2 Timotej 2,12 nam pravi: “Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili,
bo tudi on nas zatajil.“)
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_____________________________________________________________________
Naslednjih 7 dni molitve (dan 22 - 28):
Duhovna vojna in Gospodova molitev
Dan 22 - 18. 3. 2020:
“Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo.
Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpúsF nam
naše dolge, kakor smo tudi mi odpusFli svojim dolžnikom; in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši
nas hudega.“
(Matejev evangelij 6,9-13)
Naš Oče, ki si v nebesih. Ko začenjamo moliO molitve duhovnega boja, moramo poznaO odnos, ki ga
imamo z Bogom. On je dobri dobri Oče, ki je za nas in z nami. Vabi nas, da pridemo pred Njega moliO.
Njegova želja je, da usliši naše molitve. Premišljuj, kdo On zares je in kako te ljubi. Prihajamo pred Njega
kot otrok k očetu. Kar Ga bomo prosili v Jezusovem imenu, bo storil.
Dan 23 - 19. 3. 2020:
“Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.“ (Lukov evangelij 11,2a)
On je svet in vse je po njem sveto (posvečeno). Svet je Njegovo ime.
On je Stvarnik, nad vsem stvarstvom in vsemi bitji.
Ni višjega in bolj presegajočega od Njega.
Ko greš k Njemu greš naravnost k dokončnemu viru vseh stvari.
Tako je svet in bistveno drugačen od vsega ustvarjenega, stvari in biOj.
Očetovo ime je sveto ... zapomni si vsa njegova imena za vse svoje potrebe.
“Ne skrunite mojega svetega imena.“ (3 Mojzesova) 22,32
Tudi nas kliče, da bi bili sveO, posebni in drugačni od vsega njegovega stvarstva in biOj. To nam jasno
govori:
“... marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveF, kakor je svet FsF, ki vas je poklical, 16 saj je
pisano: Bodite sveF, ker sem jaz svet.“ (1 Petrovo pismo 1,15-16)
Dan 24 - 20. 3. 2020:
“Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.“
(Matejev evangelij 6,10)
Jezus je prišel, njegovo kraljestvo je prišlo, zato lahko molimo molitev Kraljestva na tej zemlji. Njegovo
kraljestvo je uresničuje v našem duhu, duši in telesu. V naših družinah, Cerkvah in skupnosOh. Dela
njegovega kraljestva se kažejo na zemlji. On je vladar kraljestva, njegova Oblast in Moč. To nam je
podaril skozi dovršitev dela svojega SIna Jezusa Kristusa.
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Dan 25 - 21. 3. 2020:
“Daj nam danes naš vsakdanji kruh.” (Lukov evangelij 11,3)
Prosi Gospoda, naj oskrbuje tvojega duha, dušo in telo, Jezus je kruh življenja. Njegova milost zadostuje
vsem tvojim potrebam.
Izziv: Prosi Jezusa, naj O govori. Prosi ga za besede znanja, modrosO, ... On ima tako veliko, kar želi deliO
z nami.
Dan 26 - 22. 3. 2020:
“OdpusF nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.” (Lukov evangelij 11,4)
Prosi Svetega Duha, da naredi popis vsega, kar je v tvojem srcu, mislih in duši. So tam nepriznani grehi,
ki bi jih moral ponesO pred Gospoda? Ne oklevaj, ampak prinesi vse grehe pred Gospoda in nato prejmi
Njegovo odpuščanje, s katerim te bo ozdravil in obnovil.
Ali so ljudje, ki jim moraš odpusOO, ker so te ranili in te po krivem žalili? Pojdi in jim v Jezusovem imenu
odpusO in jih izpusO, da jih Jezus blagoslovi in odreši. Ne goji do nikogar nobene zamere. Ničesar jim ne
dolguj razen LJUBEZNI. Izkusil boš svobodo, ker bodo odpadle tudi Oste vezi, ki tebe vežejo zaradi ran, ki
si jih O zadal drugim.
Dan 27 - 23. 3. 2020:
“Ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.” (Matejev evangelij 6,13)
Jezus te pozna in te lahko ohrani na Njegovi poO pravičnosO. ProsiO Ga moraš, da usmer vsako področje
tvojega življenja; tvoje vsakodnevne odločitve; tvoje prihode in odhode. Ve, kje je sovražnik položil
pasO, da te ujame, zato te lahko vodi vstran od njih. Lahko te reši pred vsem zlom, demonskim
delovanjem in spletkami. Četudi si padel, te lahko reši in osvobodi. Jezusovo ime je mogočno in močno.
Prosi Gospoda, naj O razkrije, katero zlo je na delu v tebi in zoper tebe in da ga izžene. Ne imej nič
skupnega z Zlobnim.
Dan 28 - 24. 3. 2020:
“Ker tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.“
Vse, kar smo, kar imamo in kar delamo je po Njem in za Njega. Mi nismo sami svoji, ampak nam je Bog
dal življenje z nalogo, da kažemo na Njegovo kraljestvo, Njegovo moč in Njegovo slavo. Zato vse to
vračamo Njemu.
Demonske moči bodo poskušale na nas negaOvno vplivaO na področju moči in slave, kot na primer duh
ponosa, napuha, ošabnosO, duh zavajanja. Ko poskuša napuh zavladaO tvojemu umu, kliči k Jezusu
Kristusu, ki je tvoj Gospod, Kralj in Odešenik.
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_____________________________________________________________________
Zadnjih 12 dni molitve:
Priznanje, da je Bog Gospod
Dan 29 - 25. 3. 2020:
“Kar koli boš sklenil, boš dosegel in luč bo sveFla na tvojih poteh“. (Job 22,28)
“Smrt in življenje sta v oblasF jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad.“
(Pregovori 18,21)
Premišljuj in moli za razsvetljenje, da boš sprejel življensko odločitev za Boga in jo tudi javno priznal.
Prosi Svetega Duha, da posveO tvoja usta, da boš našel prave načine in besede za oznanjevanje
Gospoda ljudem okoli sebe.
Dan 30 - 26. 3. 2020:
“Če pa je slabo v vaših očeh, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiF: ali
bogovom, katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi
prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.“ (Jozue 24,15)
Priznaj in razglasi to svojim otrokom, vnukom, družini in prijateljem. Da si se O odločil služiO Gospodu.
Dan 31 - 27. 3. 2020:
“Kdor pa ravna grešno, je od hudiča, kajF hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav
zato, da bi uničil hudičeva dela.“ (1 Janezovo pismo 3,8)
Jezus je prišel in že uničil hudičeva dela. Ti lahko v Jezusovem imenu uničiš hudičeve spletke in njegove
načrte za tvoje življenje. To je tvoja pravica, ker si božji otrok. Vsak dan na novo si to priznaj, povej in
izjavi, da imaš O v Jezusovem imenu moč nad svojim življenjem in ne hudič.
Dan 32 - 28. 3. 2020:
Glejte, dal sem vam oblast stopaF na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam
ne bo škodovalo.“ (Lukov evangelij 10,19)
Jezus, Božji Sin, je razglasil pred 2000 leO, da imaš moč nad zlom. Dal O je oblast nad sovražnikom, ki je
hudič. Trdno stoj v Njegovem imenu in priznaj Božjo oblast nad seboj in svojo družino. Jezus je že
naredil svoje, sedaj pa O vzemi, kar O je podarjeno, oblast nad zlom in jo uporabi, da zavaruješ sebe in
svoje.
Dan 33 - 29. 3. 2020:
“Orožje našega bojevanja ni meseno, človeško, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo
razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proF spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo
poslušnosF Kristusu.“ (2 Korinčanom 10,4-5)
Da, priznaj, na glas, da imaš nebeško orožje, Svetega Duha, Božjo besedo in priznaj si, da je potrebno
vsako visokost svojega duha, duše in telesa (napuh, ošabnost, ki je korenina zla) izruvaO in zavreči. Naj
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ogenj Svetega Duha použije vsak del mene, ki ni od Boga ali bo povzročil, da se Bogu uprem. Javno
izjavi, da boš ljubil Gospoda, svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in z vso močjo.
Dan 34 - 30. 3. 2020:
“Nobeno oblikovano orožje ne bo uspelo proF tebi, in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil proF tebi,
boš obdolžila.To je dediščina Gospodovih služabnikov in njihova pravičnost je od mene, govori
Gospod.“ (Izaija 54,17)
Zapomni si to Gospodovo izjavo. Gospod te bo varoval pred vsakim orožjem tvojih sovražnikov, če boš
priznal, da si Gospodov.
Dan 35 - 31. 3. 2020:
“Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upiraF hudičevim zvijačam. KajF naš boj
se ne bije proF krvi in mesu, ampak proF vladarstvom, proF oblastem, proF svetovnim
gospodovalcem te mračnosF, proF zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po
vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreF, vse premagaF in
obstaF. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosF in z nogami, obuFmi v
pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli
pogasiF vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja
beseda.“ (Efežanom 6,11-17)
Vsak dan si nadeni celotno božjo bojno opremo zoper hudiča, Jezusa.
Nadeni si pas resnice. Jezus je resnica.
Nadeni si oklep pravičnosO. Jezus je pravičnost.
Nadeni si čevlje oznanjevanja miru. Jezus je mir.
Nadeni si ščit vere. Jezus je vzor vere.
Vzemi čelado odrešenja. Jezus te je odrešil.
Vzemi meč duha, ki je Božja beseda. Jezus je Božja beseda.
Ko boš imel vse dele bojne opreme, torej, ko boš priznal in razglasil Jezusa za svojega Gospoda in Boga,
boš prejel božjo moč, Sveteg Duha, s katero boš premagal hudega duha.
Dan 36 - 1. 4. 2020:
“Odgovoril je in mi povedal, rekoč: »To je Gospodova beseda Zerubabélu: ›Ne s silo in ne z močjo,
temveč z mojim duhom,‹ govori Gospod nad vojskami.“ (Zaharija 4,6)
Božji SveO Duh je tu, v nas, nas napolnjuje in nam pomaga. Tu je za nas. Priznaj Njegovo moč in Njegova
velika dela. On rešuje in ozdravlja. Obudil je Jezusa Kristusa od mrtvih. Še vedno dela Božja dela, tudi
danes. Priznaj, da ima SveO Duh oblast nad tvojim življenjem.
Dan 37 - 2. 4. 2020:
“Toda Gospod je zvest in vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem.“ (2 Tesaloničanom 3,3)
Priznaj in izjavi v molitvi naslednje: “Bog, O si zvest. Utrdil me boš in obvaroval pred hudičem. Jaz sem
Tvoj. Zato se ne bom bal, ne obupal. Ti me boš držal, da ne padem. Hvala O, Jezus.“
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Dan 38 - 3. 4. 2020:
“Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste
razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.“ (Matejev evangelij 18,18)
Prepoznavaj dela zla v svojem življenju, vadi se, da jih boš izganjal k Jezusovim nogam. Naj Jezus
blagoslavlja tvoje življenje.
Dan 39 - 4. 4. 2020:
“Ne daj se premagaF hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim.“ (Rimljanom 12,21)
Jezus, v tvojem imenu obljubljam, da si bom prizadeval v svojem življenju premagovaO hudo z dobrim.
Delaj dobro v meni in skozi mene, v Tvojo slavo in čast. Danes priznavam moč božje dobrote in
pravičnosO v svojem življenju.
Dan 40 - 5. 4. 2020 - CVETNA NEDELJA:
“Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu.“
( 1 Korinčanom 15,57)

Moli nad svojim življenjem:
Moja zmaga je zagotovljena po Jezusu Kristusu.
Sem že zmagal. Končano je. Večni Bogu nebes in
zemlje je napisal mojo življensko zgodbo. Moji
dnevi se ne bodo končali v porazu, ker priznavam
resnico, da je Jezus Kristus zmagal na križu, s tem
pa Jezus zmaguje tudi na vsakem področju
mojega življenja, v mojem duhu, duši, mislih,
telesu. Če ga priznam. In jaz ga priznavam in
razglašam. Hvala O, Jezus. Amen!

________________________________________________________________________________
SLEDI VELIKI TEDEN GOSPODOVEGA TRPLJENJA. Sledi božji besedi velikega tedna, nadaljuj z vajami
postnega časa, praznuj s Cerkvijo in oznanjaj vsem, da bo Gospod vstal.

