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NARAVNANOST POBEGA / NARAVNANOST  

VZDRŽLJIVOSTI 
 
 

 
“Poslušaj, o Bog, mojo molitev, ne skrivaj se pred mojo prošnjo! Pazi name in me usliši! 

Blodim okrog v svojem žalovanju. Vznemirjen sem zaradi glasu sovražnika, zaradi 

stiskanja krivičnika; zakaj name valijo zlobo, v jezi me obtožujejo. Moje srce se krči v 

moji notranjosti, smrtni strahovi so me obšli. Strah in trepet prihaja name, groza me je 

pokrila. Tedaj sem dejal: »Kdo mi bo dal peruti kakor golobu? Odletel bi in 

poiskal bivališče. Glej, daleč bi pobegnil, prenočeval bi v puščavi. Hitro bi si 

poiskal zavetje pred besnečim vetrom, pred viharjem.” (Psalm 55:2-9). 
 

 

 
“Zakaj torej praviš, o Jakob, govoriš, o Izrael: »Moja pot je zakrita GOSPODU, moja 

pravica uhaja mojemu Bogu.« Mar ne veš, ali nisi slišal: GOSPOD je večni Bog, 

Stvarnik koncev zemlje. Ne omaga in ne opeša, njegova razumnost se ne da raziskati. 

Omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost. Mladeniči omagujejo in 

pešajo, mladci se spotikajo in padajo, tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA, obnavljajo svojo 

moč, vzdigujejo trup kakor orli (dvigujejo se k višku s perutmi kakor 

orli), tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.” (Izaija 40: 27-31).  
 

But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they 

shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint. King James Bible 
           

                               
                                    Larisa Čanji, november 2019 
 

https://www.biblehub.com/kjv/isaiah/40.htm
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David izliva pred Gospodom stanje svojega srca: 
- Blodim okrog v svojem žalovanju.  
- Vznemirjen sem…  
- Moje srce se krči v moji notranjosti.  
- Smrtni strahovi so me obšli.  
- Strah in trepet prihaja name,  
- Groza me je pokrila.  

 
NJEGOVA ŽELJA JE ŽELJA POBEGA: Tedaj sem dejal: »Kdo mi bo dal peruti 
kakor golobu? Odletel bi in poiskal bivališče. Glej, daleč bi pobegnil, 
prenočeval bi v puščavi. Hitro bi si poiskal zavetje pred besnečim vetrom, 
pred viharjem.” (Psalm 55:2-9). 
 
KDO SE NAHAJA V MOJEM SRCU, KDO STRAŠI IN PREGANJA MOJO HIŠO? 

 

 BREZUPJE 

 ŽALOST, OBŽALOVANJE 

 

 ZAMERA 

 SMRTNI STRAHOVI, GROZA 
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Poskušam PREGNATI vse strahove, negativna občutenja, travmo, pa se ne premaknejo. 
Spremenim okolje, pa ne pomaga; zamenjam družbo, pa jih spet srečam v svoji notranjosti; 
zamenjam službo in se spet prikažejo,… NE MOREM UBEŽATI TEMU, KAR V SEBI NOSIM. 
VEDNO IZ NOVA ME PRESENETIJO BOLEČINE, VERIGE,…Težko se je soočiti s »stvarmi,« ki se 
nahajajo v mojem srcu. Zato se odločim, da ne bom več živel iz srca, temveč iz glave. Tako v 
bistvu samo še životarim. Če bi šlo za zunanjega sovražnika, bi lahko pobegnil. Če bi šlo za 
eksplozijo, bi se pravočasno umaknil. Tudi, če poskušam zaklicati: »Haleluja!« bolečina še 
vedno kriči. V sebi slišim: »Ne moreš!…boli!….Osamljen sem!…Kriv sem!…Strah me je!« 

ČE BOLEČINI ŽE NE MOREM UBEŽATI, SE JO PA LAHKO VSAJ ZAVEDAM, JO RAZKRIJEM, 
OBSIJEM Z  BOŽJO LUČJO IN SE Z NJO TAKO DEJANSKO SOOČIM. 
 
DEJSTVO: STRAH DELUJE NAJBOLJE V POVEZAVI Z ELEMENTOM PRESENEČENJA. ČE NAS 
USPE PONOVNO PRESENETITI, NAS PONOVNO PREMAGA! 

 
KO SE SOOČIMO S SVOJIMI STRAHOVI – SE JIH ZAVEDAMO, POTEM JIH 
KONČNO LAHKO PREŽENEMO/ JIM ODVZAMEMO MOČ Z GOSPODOVO 
LUČJO: 
GOSPOD je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? GOSPOD je trdnjava 

mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Ko se mi hudobneži približajo, da bi 

požrli moje meso, moji nasprotniki in sovražniki proti meni, se spotaknejo in padejo. 

Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne boji; tudi če proti meni 

izbruhne vojna, jaz pri tem zaupam.  

Za eno prosim GOSPODA, to skušam doseči: da bi prebival v GOSPODOVI hiši vse dni svojega 

življenja, da bi zrl GOSPODOVO milino, premišljal v njegovem templju. Zakaj on mi daje 

varstvo v svojem zavetišču na dan nesreče, skriva me v skrivališču svojega šotora,  
na skalo me vzdigne. In zdaj se dviga moja glava nad mojimi sovražniki, ki me 

obdajajo; daroval bom v njegovem šotoru daritve ob vzklikanju; peti in igrati hočem 

GOSPODU. Poslušaj, GOSPOD, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši! Tebi 

pravi moje srce: »Iščite moje obličje!« Tvoje obličje, GOSPOD, iščem.” (Psalm 27:1-8). 

  

TEŽAVE, KI JIH OBSIJE BOŽJA LUČ: 
 

-  BREZUPJE– ŠE VEDNO SI VIDETI BREUPNO, VENDAR 
SEDAJ TE VIDIM KOT PRILOŽNOST ZA BOLJ PREPRIČANO VERO. 
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-  ŽALOST, OBŽALOVANJE– MOJE NAJVEČJE 
OBŽALOVANJE POSTANE MOJA NAJVEČJA MOČ. 

 
 

-  ZAMERA – SEDAJ TE VIDIM KOT PRILOŽNOST ZA 
IZKAZOVANJE BOŽJE MILOSTI. 

 

- STRAH PRED SMRTJO – IZGUBIL SI SVOJO MOČ, KER 
TUDI ČE UMREM, BOM KRALJEVAL S KRISTUSOM! ČEPRAV SE MORDA 
MOJA KOLENA ŠIBIJO, ME STRAH VEČ NIMAŠ V OBLASTI, KER ZAUPAM 
V BOGA! 

 
 
 

IMAM KRILA, PA NE VEČ GOLOBJA (PRIPRAVLJENA NA POBEG). MOJA KRILA 
SO ORLOVA KRILA.  
 

 KAKŠNA SO ORLOVA KRILA?  
Orlova krila ne pobegnejo pred težko, neprijetno, strašljivo situacijo! Zavedam se, da moram 
živeti IZ SVOJEGA SRCA, kjer se nahajajo raznorazne rane, brazgotine, spomini,…Temu NE 
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morem ubežati. KAJ STORIJO ORLOVA KRILA? ORLOVA KRILA SPREMENIJO 
NADMORSKO VIŠINO! Z drugimi besedami, DVIGNEJO SE NAD SITUACIJO!  

 
1.KRILO: BOŽJA BESEDA.  
Božja Beseda nikoli ne mine in se je ne da razvezati! Gospod je nadvse poveličal Svojo 
Besedo in Svoje ime! 
»Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« (Matej 24:35). 
»Pismo se ne more razvezati (Tj. ovreči, spremeniti, zanikati). (Janez 10:38). 
»Ker si nadvse poveličal svoje ime in svojo obljubo.” (Psalm 138:2b).  
 

2.KRILO: SLAVLJENJE.  
»Hvaljen bodi, kličem GOSPODU, in že sem rešen svojih sovražnikov.” Psalm 18:4).  
 
 

Kaj naredi Gospod, ko se znajdemo v stiski? Tako zelo nas ima rad, da se nahaja z 

nami tudi v stiski in nas reši, ter nam izkaže čast! »Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi, 

branil ga bom, ker spoznava moje ime. Kliče me, pa ga uslišim, z njim sem, ko je v 
stiski, rešim ga in mu izkažem čast. Z dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom svoje 

rešenje.” (Psalm 91:14-16).  
   
 

ZAUPAJMO V BOŽJO LJUBEZEN, DA SE LAHKO OHRANJAMO V MIRU 
V DUHU, DUŠI IN V TELESU 
 
»Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni/ Ali posveti v celoti. In vse, kar je vašega, 
duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus 
Kristus.« (1. Tesaloničanom 5:23).  
 
Da bi se lahko naš duh, duša in telo ohranjalo v CELOVITOSTI, moramo obravnavati svoje 
čustvene izzive na miren, premišljen način. Gospod ne želi, da se v ta namen nenehno 
zanašamo na zdravila, ki le potiskajo težave. Če se ne soočimo s težavami duševnega stanja 
in s težavami duha, se bodo le-te pojavile v obliki bolezni. Soočanje s skrbmi, travmami, 
depresijami je zelo pomembno. To niso bolezni, temveč RANE v naši DUŠI.  
 

- POIŠČIMO VZROK NAŠIH BOLEČIN, SE Z NJIM SOOČIMO IN GA PREOBLIKUJMO Z 
NENEHNO KOMUNIKACIJO S SVETIM DUHOM. 

- TRAVMATIČNI DOGODEK PREOBLIKUJMO Z BOŽJO LUČJO V NOV KONCEPT – NOV 
NAČIN RAZMIŠLJANJA IZ DRUGEGA ZORNEGA KOTA, KAR PRINAŠA ZDRAVJE 
MOŽGANOM IN TELESU. 

- NE POSKUŠAJMO UBEŽATI TRAVMAM, TEMVEČ SPREMENIMO NAČIN SVOJEGA 
RAZMIŠLJANJA O NJIH. 

- IMITIRAJMO JEZUSOV PRIMER SOOČANJA Z AGONIJO V GETSEMANSKEM VRTU. 
- OBNAVLJAJMO SVOJ RAZUM IN SE ODLOČAJMO SPREJETI GOSPODOV POGLED NA 

SVOJ PROBLEM. ZAČNIMO ODPUŠČATI SEBI IN DRUGIM. 
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- NE ZAVRZIMO RAZBITE POSODE, TEMVEČ SE ODLOČIMO, DA BOMO NJENE KOŠČKE 
PONOVNO SESTAVILI Z NEČEM TAKO LEPIM IN DRAGOCENIM KOT JE ZLATO – 
POSEBNOST IN LEPOTA VSAKE INDIVIDUALNE OSEBE, KI JO GOSPOD OBLIKUJE. 

- NAŠA PREIZKUŠNJA TAKO POSTANE NAŠE PRIČEVANJE. 
 

POMEMBNOST BESEDE, KI PRAVI:  
»Orožje našega bojevanja ni meseno/ Tj. Človeško,ampak ima v Bogu moč, da 
podira trdnjave. Podiramo razmisleke  in vsakršno visokost, ki se dviga proti 
spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu.” 
(2.Korinčanom 10:4-5). 
 

“In nikar se ne prilagajajte temu svetu/ Ali veku, ampak se tako preobražajte 
z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog (kaj je Božja 
volja), kaj je dobro, njemu všečno in popolno.” (Rimljanom 12:2).  
   
 
NENEHNA KOMUNIKACIJA S SVETIM DUHOM 
 
Poslušaj, GOSPOD, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši! 
Tebi pravi moje srce: »Iščite moje obličje!« Tvoje obličje, GOSPOD, iščem.” 
(Psalm 27). 
 

- Božji otrok naj bi zavestno molil h Gospodu vsakih 10 sekund. Na ta način dejansko 
spreminja svoje možgansko valovanje in vpliva na pretok krvi. Človek misli na dan 
približno 30.000 misli. S tem, ko se v molitvi pogovarja s Svetim Duhom, se njegovo 
življenje spreminja v molitveno življenje, ki aktivira pravilno valovanje beta, gamma, 
delta valov. Vse to ima pozitivne učinke za telo. 

- Naši možgani so v teku tudi, ko spimo. 
- Spanec nam ne ponuja čustvene olajšave; še vedno se moramo zavestno soočiti s 

travmo. 
- Ljudje se nahajamo v krizi obnove razuma. Naša duhovna narava zajema kar 99%, 

telo in razum predstavljata le 1% tega, kar dejansko smo. 
- Mi sami odločamo v kakšni meri bomo uravnani na pravilni frekvenci z Gospodom. 
- Znanost je dokazala, da resnična izpoved ljubezni vpliva na rast telomer, ki varujejo 

končiče kromosomov in s tem vplivajo na obnovo našega zdravja. Naše misli torej 
učinkujejo na rast telomer, ki posledično vplivajo na kri. Če ne zaspimo v Božjem 
miru, se zjutraj zbudimo utrujeni. Za dober in miren spanec je obnova razuma in 
kontrola misli izrednega pomena. 

- Ne krivimo hudiča, če sami nismo povrgli vsako misel poslušnosti Kristusu in s tem 
opravili svojo nalogo! 
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KAJ MORAMO STORITI V TEŽKIH SITUACIJAH: 
 

- Ostanimo v nenehni komunikaciji z Gospodom, saj to prinaša celovitost 
duha, duše in telesa. 

- Ko pride do neprijetne situacije, ne bodi presenečeni, saj nam je zato 
Gospod v naprej poklonil svoje duhovno bojno orožje: “Sicer pa zajemajte 

moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se 
boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš/ vaš boj se ne bije proti krvi in 
mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem 
te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po 
vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse 
premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep 
pravičnosti  in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. 
Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice 
hudega/ Tj. hudiča. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja 
beseda. Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V 
ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete.« (Efežanom 6:10-18). 

 

- Nenehno premišljajmo o Božji ljubezni, ki jo ima do nas, da bi se lahko 

uspešno zoperstavil strahu. »O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota (#2617 

CHASAD/ NESPREMENLJIVA LJUBEZEN, ZVESTOBA, MOJA 

ZAŽELJENOST PRI TEBI)! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti. 

Opajajo se z obiljem tvoje hiše, v reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj v tebi je 

izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč.” (Psalm 36:8-10).   

- Glasno priznavajmo Jezusa za Gospoda, za Božjega Sina. »Kdor priznava, da 

je Jezus Božji Sin, ostaja/ Ali prebiva Bog v njem in on v Bogu.  Mi smo spoznali 
ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja/ 
Ali prebiva v ljubezni, ostaja/ Ali prebiva v Bogu in Bog ostaja/ Ali prebiva v njem. 
Ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da imamo zaupnost na dan 
sodbe, kajti kakor biva On, tako bivamo tudi mi na tem svetu.  V ljubezni ni strahu, 
temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo, in kdor 
se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil.” (1. 
Janez 4:15-19).  

 
- Znanost dokazuje, da je človek narejen iz valov ljubezni. Nahajati se bi 

morali znotraj ljubezni in biti povsem preplavljeni z ljubeznijo. Vsakih 10 
sekund bi morali govoriti z Ljubeznijo o ljubezni. Govorimo drug z 
drugim na ljubezniv način in govorimo besede ljubezni. Govorimo 
Gospodu: “Oče, ljubim Te z vsem srcem, z vso dušo, z vso pametjo, z vso 
močjo in svojega soseda kot samega sebe. Svoje brate in sestre ljubim 
tako, kot jih ljubiš Ti, Gospod.” Ljubezen je ta, ki nikoli ne mine, ki ji nikoli 
ne spodleti, ki v vsem uspe! “Ljubezen nikoli ne mine.« (1. Korinčanom 
13:8a).  
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