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1. VRLA ŽENA  SLIKA CERKVE ŽIVEGA BOGA 

 
PREGOVORI 31:10 Vrlo ženo (ZMOŽNO, SPOSOBNO, INTELIGENTNO, KREPOSTNO, Z MORALNIMI 
STANDARDI) kdo jo (KDO JE TA, KI JO) najde! Njena vrednost je daleč nad biseri.  
»Vrla žena je krona svojemu možu, ostudna pa je kakor trohnoba v njegovih kosteh.« (Preg. 12:4). 
»Kdor je našel ženo, je našel nekaj dobrega, prejel je milost od GOSPODA.« (Preg. 18:22). 
»Hiša in imetje sta dediščina po očetih, dojemljiva žena pa je od GOSPODA.« (Preg. 19:14). 

11 Srce njenega moža zaupa vanjo (NANJO SE ZANESE, VANJO VARNO VERJAME), 

povračila (POŠTENEGA DOBIČKA) ne pogreša.  

 

12 Izkazuje mu dobroto (ONA GA TOLAŽI, OPOGUMLJA, DELA LE DOBRO) in ne hudega 

vse dni svojega življenja.  

 

13 Skrbi za volno in lan (IŠČE VOLNO IN LAN) in dela s pridnimi rokami (DA BI GA 

RAZVIJALA). Ovčke (Božji otroci) imajo volno-misel na razvoj drugih; lan je slika duhovnih 

del (duhovniki so morali nositi lanena oblačila, da se ne bi spotili…torej sleči lastne napore, 

vstopiti v Božji počitek in si odpočiti od svojih mesenih del). 

 

14 Je kakor trgovčeva ladja (KI JE NAPOLNJENA S PREHRAMBENIMI ARTIKLI-SLIKA 

VSAKOVRSTNE DUHOVNE HRANE), od daleč prinaša svoj kruh. (KRUH JE SLIKA 

OZDRAVLJENJA. ONA SE POTRUDI IN PRIPELJE TO HRANO OD DRUGOD). Trgovci-

prodajalci olja (oznanjevalci maziljene Božje Besede), h katerim je bilo napotenih pet ne-modrih 

devic, katerim je pošlo olje. 

 

15 Vstaja, ko je še noč, in daje (DUHOVNO HRANO) hrano svoji družini, obrok svojim deklam 

(JIM NALOŽI OPRAVILA. Dekla = služabnica: to je lahko slika angelov, ki so Božji poslanci, ki 

služijo dedičem zveličanja in poslušajo navodila iz Božje Besede. »Mar niso vsi ti le duhovi, ki 
opravljajo službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja?« Hebrejcem 
1:14)  

16 Ogleda (DOBRO PREMISLI, PREDEN KUPI) si (NOVO) njivo in jo kupi (Gospod nas vabi, 

da kupimo belih oblačil BREZ denarja…torej po veri! ONA KUPI BREZ, DA BI 

ZANEMARILA NJENE ŽE OBSTOJEČE VSAKODNEVNE DOLŽNOSTI), z zaslužkom (S 

PRIHRANKI SVOJEGA ČASA IN MOČI) svojih rok zasadi vinograd (INVESTICIJA 

SEJANJA BOŽJE BESEDE V ŽIVLJENJA DRUGIH LJUDI; roke so slika vere, ki sprejme; 

vinograd je pa slika: Boga (ki ima vinograd), trte (Jezusa) in mladik (nas, Božjih otrok). Torej, Božje 

kraljestvo je kot njiva z vinogradom: ona to njivo kupi-skrbi še za druge, brez da bi zanemarjala 

dolžnosti, ki jih ima do svoje družine). »Moj lastni vinograd (SLIKA LASTNEGA ŽIVLJENJA)je pred 

mano: Tistih tisoč naj bo zate, Salomon, in dvesto za varuhe njegovega sadu!« (V. Pesem 8:12) 

17 Opasuje z močjo(Z DUHOVNO, UMSKO, FIZIČNO MOČJO ZA OD BOGA DANE 

NALOGE) svoje boke in utrjuje svoje lakte (BOŽJI LAKET JE SLIKA MOČI, 

VSEGAMOGOČNOSTI. ONA JE POSTALA DEDIČ KRISTUSOVIH MOČI, KI SE V NJEJ 

KREPIJO).  

 

18 Čuti, kdaj je kupčija (ZASLUŽEK, KOT POSLEDICA NJENEGA DELA – DELO POMENI 

VERJETI V GOSPODA »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Janez 6:29). 

zanjo ugodna, njena svetilka (BOŽJA BESEDA JE SVETILKA; MI SMO TUDI LUČ, SVETILKA 

ZA DRUGE) ponoči (NOČ JE TAKRAT, KO VSI SPIJO. TO JE SLIKA STISK, 
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POMANJKANJ, BOLEČIN) ne ugasne (ONA ODVRAČA STRAH, DVOM IN 

NEZAUPANJE).  

 

19 Svoje roke (DEJAVNA VERA ŠE ZA MNOGE DRUGE) izteguje k preslici, njene dlani 

prijemajo vreteno.  

 

20 Svojo dlan odpira potrebnemu (REVNEMU-REVNEMU V VERI), svojo roko podaja 

ubogemu (POTREBNEMU ALI V TELESU, UMU ALI DUHU).  

 

21 Za svojo družino se ne boji snega, kajti vsa njena družina ima dvojno obleko (OBLEČENI 

SO V ŠKRLAT – V ZAVEZO Z BOGOM + BITI OBLEČEN V KRISTUSA). »Glej, ko pridemo 

(Izraelci) v deželo, boš namreč to vrv (Rahaba) iz škrlatnih vlaken pripela na okno, skozi katero 

si naju spustila dol. V hiši tedaj ob sebi zberi svojega očeta, svojo mater, svoje brate in vso hišo 

svojega očeta. 19 Kateri koli bo stopil ven skozi vrata: njegova kri na njegovo glavo in midva sva 

oproščena. Vsak pa, ki ostane s teboj v hiši: njegova kri na najino glavo, če bo roka na njem.« 

(Jozue 2:18-19). 

»Ko je namreč Mojzes oznanil vsemu ljudstvu vse zapovedi, kakor so v postavi, je vzel kri 

juncev in kozlov z vodo, s škrlatno rdečo volno in s hizopom, poškropil knjigo in vse ljudstvo  in 

rekel: To je kri zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal.  Prav tako je s krvjo pokropil tudi šotor in 

vse bogoslužno orodje.  In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja..« 

(Hebrejcem 9:19-22). 

»Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.« (Galačanom 3:27). KDOR JE KRŠČEN V 

KRISTUSA, JE OBLEČEN V KRISTUSA. TO JE EDINO OBLAČILO, KI JE ZA BOGA SPREJEMLJIVO. KO JE 

GOSTITELJ PRIŠEL NA POROKO IN NAŠEL TAM GOSTA, KI NI BIL OBLEČEN V TO OBLAČILO, SO GA 

VRGLI VEN! 

PRINCIP: RAZODETJE 12:11  

 Toda oni so ga premagali: 

1) zaradi krvi Jagnjeta  

2)zaradi besede svojega pričevanja,  

3)saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.  

 

2. Primer Šadraha, Mešaha in Abed Negoja: 

 
 

- Beseda pričevanja - Daniel 3: »16 Šadráh, Mešáh in Abéd Negó so kralju 
Nebukadnezarju odgovorili in rekli: »Ne zdi se nam potrebno, da bi se tebi zaradi tega 
opravičevali. 17 Če nas naš Bog, ki ga častimo, more osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče, 
ognjene peči in iz tvoje roke, o kralj. 18 Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvojih 
bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil.« 
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POSLEDICA: ŠE HUJŠA SITUACIJA KOT NAVADNO: »19 Tedaj se je Nebukadnezar raztogotil in izraz 
njegovega obraza se je spremenil nasproti Šadráhu, Mešáhu in Abéd Negóju. Spregovoril je in 
rekel, naj peč sedemkrat bolj zakurijo, kakor so jo prej. 20 Najmočnejšim možem v svoji vojski pa je 
rekel, naj zvežejo Šadráha, Mešáha in Abéd Negója ter jih vržejo v gorečo, ognjeno peč.« 
 

- Pomen oblačil - KAKO SO BILI VRŽENI? »Brž so te može zvezali in jih oblečene v 
njihove suknje, pokrivala in druga oblačila vrgli v gorečo, 
ognjeno peč.« 

 

- Niso ljubili svojih življenj vse do smrti – »28 Nebukadnezar je spregovoril in rekel: 
»Hvaljen bodi Bog Šadráhov, Mešáhov in Abéd Negójev, ki je poslal svojega angela in 
osvobodil svoje služabnike, kateri so zaupali vanj, prestopili kraljev ukaz in bili pripravljeni 
žrtvovati svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in ga ne molili, razen svojega 
Boga.« 

 

POSLEDICA- POPOLNO ZMAGOSLAVJE: »27 Tedaj so se zbrali satrapi, kraljevi 
namestniki, upravniki in kraljevi uradniki ter videli te može, pri katerih ogenj ni imel 
nobene moči nad njihovimi telesi: lasje na njihovih glavah niso bili osmojeni, njihova 
oblačila niso bila spremenjena in nanje ni prišel vonj po ognju.« 

 

ŠADRAH, MEŠAH IN ABDENEGO SO BILI VRŽENI V OGNJENO PEČ KAR V OBLAČILIH IN 

POKRIVALIH. KER SO IMELI NA SEBI OBLEČENEGA KRISTUSA, JIM OGENJ NI MOGEL DO 

ŽIVEGA! OBLAČILO KRISTUS JE NADVSE POTREBNO! 

_______________________________________________________________________ 

22 Pripravlja si odeje, njena obleka sta tančica in škrlat (KAKRŠNA SO OBLAČILA 

DUHOVNIKOV IN SVETA TEMPELJSKA OBLAČILA).  

»Silno se veselim v GOSPODU, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z 

oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor 

nevesto, ki se okrasi z nakitom.« (Izaija 61:10).  

»Tako naj ravnajo tudi ženske, in sicer v urejeni obleki. Zaljšajo naj se s sramežljivostjo in 

razumnostjo. Ne s spletanjem las in z zlatnino, ne z biseri ali dragoceno obleko,  ampak z 

dobrimi deli, kakor se spodobi ženskam, ki javno izpovedujejo svoje strahospoštovanje do 

Boga.« (1. Timotej 2:9-10). 

»Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, 

ampak ga bom priznal pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli.« (Razodetje 3:5). 

»Dana ji je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice. Tančica so namreč pravična dela svetih. Na 

belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo in čisto tančico.« (Razodetje 19:8,14). 

 

23 Njen mož je poznan pri mestnih vratih, ko sedi med starešinami dežele (ZNAK MODROSTI 

IN UGLEDA). »Poslušaj nasvet in sprejemaj vzgojo, da boš nekoč postal moder.« (Pregovori 

19:20).  
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24 Platno izdeluje in ga prodaja, pasove oddaja trgovcu (TA OGRINJALA IN PASOVI, KI JIH 

ONA IZDELUJE IN PRODAJA DRUGE OSVOBAJAJO, DA LAHKO ZAČNEJO S SLUŽBO 

SLUŽENJA!!!) . ZA SLUŽBO SLUŽENJA MORAŠ BITI NAJPREJ SAM OSVOBOJEN!) 

 

25 Moč in čast sta njeno oblačilo (NJENA POZICIJA JE MOČNA IN SIGURNA!), smeji se 

prihodnjemu dnevu (RADUJE IN VESELI SE PRIHODNOSTI, KER 

VE, DA JE SAMA Z DRUŽINO PRIPRAVLJENA NANJO).  

 

26 Svoja usta odpira modro (NJENA USTA SO POLNA IZVEDENE, RAZODETE BOŽJE 

MODROSTI), dober pouk je na njenem jeziku (NA NJENEM JEZIKU JE ZAKON 

PRIJAZNOSTI, KI DRUGIM DAJE NASVETE IN NAVODILA).  

 

27 (DOBRO) Pazi na poti svoje družine in ne jé lenuharskega kruha (NE JE KRUHA 

BREZDELJA, OPRAVLJANJA, NEZADOVOLJSTVA IN SAMO-POMILOVANJA).  

»Hkrati se privadijo tudi brezdelnosti in hodijo po hišah. Pa ne le brezdelnosti, ampak tudi 
klepetavosti in zvedavosti, in govorijo, česar ne bi smele.« (1. Timoteju 5:13). 
 
»Tako bodo mogle vzgajati mlade žene, da bodo ljubile svoje može, svoje otroke, 5 da bodo 
razumne, spodobne, dobre hišne gospodinje, da bodo ubogale svoje može. Tako Božje besede ne 
bodo preklinjali.« (Tit 2:4-5) 
 

28 Njeni sinovi (OTROCI) vstajajo in jo blagrujejo (OKLICUJEJO JO ZA 

BLAGOSLOVLJENO, SREČNO IN ZAVIDANJA VREDNO), njen mož vstaja in jo hvali (Z 

NJO SE HVALI):  

 

29 »Veliko hčerá si je pridobilo imetje (MNOGO HČERA JE RAVNALO KREPOSTNO, 

PLEMENITO IN DOBRO S KARAKTERJEM, KI JE MOČAN IN TRDEN), ti prekašaš vse .«  

 

30 Milina je varljiva in lepota je prazna (ZAVAJUJOČA JE ŠARMANTNOST IN LEPOTA JE 

ZAMAN, KER NE TRAJA), žena, ki se (SPOŠTLJIVO IN ČASTILNO/SLAVILNO) boji 

GOSPODA, pa je vredna hvale.  

 

31 Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih.  

 

KLJUČ USPEŠNOSTI KREPOSTNE /VRLE ŽENE JE V STRAHO - SPOŠTLJIVEM, ČASTILNO – SLAVILNEM 

ODNOSU DO NJENEGA GOSPODA! Ta duhovna in praktična predanost Gospodu odseva v vsakem 

najmanjšem delčku njenega življenja in odnosa do drugih ljudi. Vseh sedem Kristusovi vrlin se 

nahaja v njej : »Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost, kreposti 

spoznanje,  spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo 

pobožnost,  pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen.  Če imate te kreposti in so vedno 

večje, vas ne bodo pustile nedejavne in brez sadov za spoznanje našega Gospoda Jezusa 

Kristusa.« (2. Peter 1:5-8). Njena skrivnost je očitna vsem, ki jo gledajo: to je prisotnost Svetega 

Duha v njenem življenju. 
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3. OBLAČILA     

                       
ZBUDI SE,  

ODVRZI,  

OBLEČI SE! 

»Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša 

rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli.  Noč se je pomaknila naprej in dan se je 

približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči.  Živimo pošteno, kakor 

se podnevi spodobi: ne v požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v 

prepirljivosti in v nevoščljivosti.  Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne 

skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem« Rimljanom 13:11-14. 

»Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna 

poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po 

Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.« Efežanom 4:22-24. 

Ta tekst nas direktno vzpodbuja naj si oblečemo Kristusa, oblačilo Božje slave. Vsak 

kristjan (mali Kristus) mora nositi Njegovo oblačilo karakterja, dispozicij, naravnanosti, 

navad in kreposti. Postajamo kot ta, ki Ga častimo.  

»Zdaj pa tudi vi odvrzite vse to: jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno  

govorjenje svojih ust.  Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z 

njegovimi deli vred  in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi 

svojega Stvarnika.  Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, 

ne barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus.« 

Kološanom 3:8-11. 

Tukaj jasno govori o pretekliku, o določenem času, ko smo slekli starega človeka in 

oblekli novega. Govora je o REŠITVI. To podkrepi s »Kajti vsi, ki ste bili krščeni v 

Kristusa, ste oblekli Kristusa.«  Galačanom 3:27. GRE TOREJ ZA OBLAČENJE KRISTUSA OB 

REŠITVI.  
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SEDAJ PA PRIMERJAJMO CITATE IZ RIMLJANOM, EFEŽANOM IN 

KOLOŠANOM! Če smo ŽE oblekli Kristusa, zakaj nas potem vzpodbuja, da si znova 

oblačimo Kristusa? 

Gre namreč za dve različni stvari…za dvojno oblačilo! 

 

PRVA DIMENZIJA - OPRAVIČENJE: Ob rešitvi smo si oblekli 

Kristusa v smislu, da smo vzeli Njegovo pravičnost, svetost in 

naravo kot dar po veri. GOVORIMO O NOVI POZICIJI! Sedaj 

nas Gospod vidi skozi Kristusa v povsem novi luči. Gre za NOVO 

KAPACITETO, ki smo jo pridobili in jo sedaj že imamo.  
Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo.« 

Rimljanom 3:22 

»Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja 

pravičnost v njem.« 2. Korinčanom 5:21. 

 

»Silno se veselim v GOSPODU, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z 

oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si 

nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom.« Izaija 61:10.  
 

 »Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske 
obleke.  Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske 
obleke?‹ Ta pa je molčal.  Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga 

vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Matej 22:11-13. 
 

»Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo 

pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. 4 Po njiju 

nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni 
božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo.« 2. Peter 1:3-4. 

 

DRUGA DIMENZIJA - POSVEČENJE: to, kar smo doživeli pozicijsko, se 
mora uresničevati tudi praktično! Eno je, da smo sprejeli in imamo 
Božjo pravičnosti kot osebno darilo, drugo je, da temu primerno 
tudi živimo! GRE ZA TO, DA RESNIČNO DEJANSKO POSTANEMO TO, 
KAR SMO! NAJ POZICIJA POSTANE VSAKODNEVNA REALNOST! Prav 
zato, ker ŽE IMAMO novo kapaciteto za pravičnost, si oblačimo 
Kristusa in odložimo starega človeka. 
 
»Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, 

dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.  Prenašajte drug drugega in 
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odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je 

Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.  Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je 

vez popolnosti.« Kološanom 3:12-14. 

 

»Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim 

zvijačam. Kajti naš 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. Vzemite tudi čelado 

odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda. 18 Ob vsaki priložnosti molíte 

v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso 

vztrajnostjo in molíte za vse svete.« Efežanom 6:11-17. 

Govori o celotni Božji bojni opremi kot o oblačilu!  

 

»Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za 
čelado pa upanje odrešenja.« 1. Tesaloničanom 5:8. 

Mi pripadamo DNEVU! SPANEC POMENI PASIVO, IZGUBO ZAVESTI IN ZMANJŠANO 

ODZIVNOST ZA AKCIJO. 

Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči.  Živimo pošteno, kakor se podnevi 

spodobi: ne v požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v 

prepirljivosti in v nevoščljivosti.  Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne 

skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem« Rimljanom 13:11-14. Obleči si 

moramo OROŽJE LUČI kot oblačilo. KRISTJANSKO ŽIVLJENJE POMENI BITKO. OBLEČI SI 

OROŽJE LUČI POMENI OBLEČI SI KRISTUSA! POSTALI SMO BOŽJI OTROCI, SEDAJ PA SE 

TEMU PRIMERNO OBLECIMO IN SE BORIMO KOT BOŽJI OTROCI!!! OBLAČILA OROŽJA 

LUČI NAS NE NAREDIJO ZA BOŽJE OTROKE, TEMVEČ KAŽEJO, DA SMO OTROCI 

BOŽJI! OROŽJE LUČI JE: VERA, UPANJE IN LJUBEZEN. TE VRLINE NAS DRŽIJO 

BUDNE! LE TE LAHKO UNIČIJO USPAVALNE TABLETKE TELEVIZIJE, SPREVRŽENE 

SPOLNOSTI, PIJANČEVANJA, SLAVE, ODOBRAVANJA LJUDI,... 

OBLECIMO SE V VERO  GOSPODA JEZUSA; OBLECIMO SE V UPANJE V 

GOSPODA JEZUSA; OBLECIMO SE V LJUBEZEN DO GOSPODA JEZUSA 

KRISTUSA! 

»Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, 
posvečenje in odkupitev.« 1. Korinčanom 1:30 

Vsaki dan si oblačimo Kristusa kot našo modrost, našo pravičnost, naše posvečenje, našo 

odkupitev. 
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KAKO SI DEJANSKO – PRAKTIČNO OBLAČIMO KRISTUSA? 

»Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo – kakor bi 

odsevalo v ogledalu, se spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo, prav 

kakor od Gospoda, Duha.« 2. Korinčanom 3:18. 

S TEM, da GLEDAMO Božjo slavo, veličastvo; PREUČUJEMO Njegovo Besedo, 

MOLIMO, MEDITIRAMO BOŽJO BESEDO. Tako nas Sveti Duh prestavlja iz ene 

ravni Gospodovega veličastva v drugo. Postajamo vedno bolj skladni s Kristusovo 

podobo. Ko motrimo Njegovo veličastvo, Njegovo osebo, Njegovo lepoto, se znajdemo 

oblečeni v Kristusa in poželenja mesa zgubijo svojo moč.  

VERA PRIHAJA PO POSLUŠANJU (oblačimo si Kristusa tako, da poslušamo Božjo 

Besedo o Kristusu). 

UPANJE PRIDE IZ BOŽJIH OBLJUB (oblačimo si Kristusa ob spominjanju se 

Kristusovih obljub). 

LJUBEZEN PRIDE PO KRISTUSOVI LJUBKOSTI (oblačimo si Kristusa s predstavo 

Njegove lepote). 

 

»Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa.« 

Galačanom 5:16. 

GRE ZA UKVARJANJE SE Z MISLIMI, KI PELJEJO V POŽELENJE MESA, 

GREŠNE ŽELJE. Lahko naštejemo pijančevanja, spolne sprevrženosti, senzualnosti, 

želje po pozornosti, pomembnosti, kontroli, ipd. Te pa nas povedejo v prepire, 

ljubosumja. 

Čisto praktično:  

- Če ste zdolgočaseni, osamljeni, utrujeni, brez poguma, brezupni,…NE razmišljajte o 

alkoholu kot o pomoči iz dane situacije. Ta le krepi duhovno zaspanost. Pavel to 

poimenuje dela teme. Ne dopustimo si teh misli! 

- Žene, poročene z možmi, ki ne znajo (se niso nikoli naučili) izkazovati pozornosti, 

ljubezni in se pogovarjati o vam zanimivih stvareh – NE SANJARITE O »GOSPODU 

POPOLNEMU.« Ne dopustite svojim mislim, da bi šle v to smer! 

- Možje, samski moški, katerim se zdi, da ne obstaja žensko bitje, ki bi vas želelo objeti, 

ne dopuščajte nedovoljenim mislim dostop v vašo glavo. Ne glejte pornografije na 

vaših računalnikih! Ne sledite smernicam tega sveta, sveta temačnosti, teme. Oblecite 

se rajši v orožje Luči! 

- Če so vas opeharili, po krivem prizadejali, okrivili, zapustili, poniževali, spregledali, 

NE DOPUSTITE TEM MISLIM VSTOP V GLAVO! Te pomenijo streči mesu. 

Prebujajo jezo, zavidanje, pohlep, ljubosumje, odpor,... 
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KAKO SE UPRETI TEM MISLIM?  

Seveda se jim moramo upreti in jim reči: NE! Poglavitni del odgovora na zastavljeno 

vprašanje pa je: OBLEČI SI JEZUSA KRISTUSA! To pa pomeni spominjanje se Božjih 

Besed, ki prebujajo vero v Jezusa; Božjih obljub, ki krepijo upanje v Jezusa in gledanje – 

predstavljanje si Kristusove lepote, ki vzpodbuja še večjo ljubezen do Jezusa. 

»Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil.« 2. Timoteju 4:7. 

»Ne bodite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč 

ljubi drugega, je izpolnil postavo.  Kajti zapovedi Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne 

kradi! Ne požêli! pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi: Ljubi svojega 

bližnjega kakor samega sebe.  Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega; ljubezen je 

torej izpolnitev postave.« Rimljanom 13: 8-10. 

Ljubezen je ta, ki drži glavo v čistoti in ohranja skupnost s Kristusom jasno, kot s krvjo 

kupljeni blagoslov. Oblačenje v Kristusa narekuje konec ljubosumju in prepirom. 

 

»Hvala Bógu, ki nas v Kristusu kar naprej venča z zmagoslavjem ( NAM VEDNO 
DAJE ZMAGO).« 2. Korinčanom 2:14. 

 

 
 

KRISTUS KOT OBLEKA JE DVOJNA: POZICIJSKA IN PRAKTIČNA IN JE KOT 

TAKŠNA NEPREBOJNA ZA SOVRAŽNIKOVE NAPADE! PRIHODNOST JE 

VIDETI SVETLA NE GLEDE NA SOVRAŽNIKOVE STRATEGIJE. VARNOST, KI 

JO IMAMO V KRISTUSU, JE NEPRECENLJIVA! 

 

»Če: 
- ostanete v meni  
- in moje besede ostanejo v vas,  

prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.« Janez 15:7 


