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Moški pohod december 2022: Slovenska Istra – 

"POPULARNA" MOŠKA SKUŠNJAVA (za objavo) 

Šmarje nad Koprom, 17.12.2022 

 

Preizkušnje – ponovimo od zadnjič 
 

2 Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto 

veselje,  

Seveda je to ravno obratno od običajnega človeškega odziva na težave. Mnogi 

Jakobovi bralci so se verjetno soočali z revščino in preganjanjem, toda on namenoma uporabi 

besede "različne preizkušnje". Vsakdo doživlja preizkušnje. Jakob želi, da bi se verniki na težave, 

ne glede na velikost, odzvali tako, da bi to izkušnjo šteli za "veselje". Kaj za vraga bi to lahko 

pomenilo in zakaj bi Jakob trpečim ljudem napisal tako zahtevno stvar? 

 

Kot običajno je za razumevanje pomena Svetega pisma ključen kontekst. V 3. in 4. vrstici je 

ključno pojasnilo, kaj je imel Jakob v mislih. Če bi se ustavili pri tem verzu, bi povzročili globoko 

nerazumevanje. Prav tako moramo opaziti, česa Jakob NE pove. Kristjanom ne zapoveduje, naj 

se "počutijo srečne", ko pridejo preizkušnje. Pravi nam, naj jo "imejte to za čisto 

veselje", naj jo označimo kot stvar, zaradi katere se je vredno veseliti. 

 

V nekaterih prevodih je namesto besede " šteti" uporabljena beseda "upoštevati". To je iz grške 

besede hēgēsasthe, ki je računovodski izraz. Beseda se nanaša na urejanje ali zbiranje stvari. 

Jakob namiguje, da moramo svoje stiske vnesti kot vplačila v kontrolno knjižico 

svojega življenja in ne kot izplačila.  

Ne govori o našem takojšnjem čustvenem odzivu na počeno pnevmatiko, bolezen ali izgubo 

ljubljene osebe. Govori o tem, kako ta trenutek razvrstimo, ko ocenjujemo svoje 

življenje kot celoto. 

 

To je še vedno težka zapoved. In vendar priznava nekaj pomembnega, česar si ne priznamo 

vedno: lahko se odločimo, kako bomo vsak trenutek opisali sami sebi. Ne moremo nadzorovati 

svojih okoliščin, lahko pa očitno nadzorujemo, kako razmišljamo o svojih okoliščinah.  

 

To nas pripelje do naslednjega vprašanja: Zakaj bi Bog želel, da se na slabe stvari odzovemo na tak 

način? Naslednja dva verza bosta odgovorila na to vprašanje. 

 

3 saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja 

stanovitnost (ENG: endurance = vzdržljivost ali tudi perseverance = vztrajnost = nenehno 

prizadevanje, da bi nekaj naredili ali dosegli kljub težavam, neuspehu ali nasprotovanju).  
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Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,3? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

Vrstice 2, 3 in 4 je treba obravnavati skupaj, da bi v celoti razumeli bistvo, o katerem govori Jakob. 

V prejšnjem verzu je zapisal, da moramo verniki, ko nas doletijo preizkušnje, to imenovati 

veselje. Ali, če se izrazimo bolj neposredno, v slabih stvareh, ki se nam dogajajo, moramo videti 

dobro plat. V drugem verzu je uporabljen računovodski izraz, ki nima nobene zveze z našimi 

čustvi. Morda občutimo žalost ali jezo zaradi preizkušenj, vendar jih še vedno lahko zapišemo pod 

"veselje". 

V tretjem verzu Jakob poda začetek odgovora na vprašanje, zakaj nas Bog prosi, da to storimo. Na 

kratko, gre za vero. Gre za zaupanje v Boga.  

Bog želi, da se na preizkušnje - na težke stvari v našem življenju - odzovemo na način, ki 

kaže naše zaupanje vanj. Glavna tema Jakobove knjige je, da je Bogu zelo pomembna naša 

vera vanj. Vera, zaupanje, ponižno zanašanje na Boga, je način, kako smo sploh vstopili v odnos z 

njim. Tako smo začeli zaupati v Kristusa, da bi bili odrešeni. Kristjanova rastoča vera v Boga pa je 

dokaz, da njegov odnos z Njim raste. 

Zato Jakob pravi, da moramo, ko nas doleti preizkušnja ali stiska, ta trenutek označiti kot 

veselje, saj bo preizkušal našo vero. Preizkušnja uniči naše načrte. Preizkušnja nam 

odvzame zmožnost, da bi videli jasno pot do tistega, kar mislimo, da nas bo osrečilo.  

V teh trenutkih sprejemamo najbolj pomembne življenjske odločitve. Bodisi se 

bomo odločili: 1.) "Če je Bog dopustil, da se mi je to zgodilo, mu ne bom zaupal. Če ne bo preprečil 

takšnih dni, si bom poiskal nekoga drugega, ki mu bom zaupal." 2.) Ali pa nas bo boj spodbudil, da 

se obrnemo k Bogu po več pomoči, da globlje zaupamo, da je z nami in za nas, da verjamemo, da 

nas bo popeljal skozi. 

Ko se odločimo, da mu bomo zaupali, nam On priskrbi. Naša vzdržljivost - 

zmožnost, da mu zaupamo, medtem ko preizkušnje ostajajo nerešene - raste. In ker je naša vera 

za našega Boga najpomembnejša, se je tega vredno veseliti. 

 

O skušnjavah v Jakobovem pismu 1 
 

"Lahko se uprem vsemu, razen skušnjavi." - Oscar Wilde 

"Skušnjava je, da je moj pogled zame že celota." - s. Irena Marija Stele 

 

Jakobovo pismo 1: 
 

13 Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga 

namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar.  
 

Jakob je to pismo začel z navodilom kristjanom, naj na preizkušnje v svojem življenju gledajo kot 

na smiselne in na koncu koristne stvari.  
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Borbe v našem zemeljskem življenju so priložnosti, da na globlji ravni 

zaupamo Bogu.  

Lahko so tudi pasti - izgovori, s katerimi upravičimo odločitev, da mu 

prenehamo zaupati in se obrnemo stran.  

 

Skušnjava, povezana s preizkušnjami je, da bi manj zaupali Bogu.  

Lahko se odločimo, da Bog ni dovolj močan, da bi poskrbel za nas, da ni zvest, da bi zadovoljil naše 

potrebe, da ni sočuten z našo bolečino in zlomljenim srcem. Ali je Bog dober? Ali je ljubeč? Ali je 

mogočen? 

 

Jakob govori o tem, kako se odločimo odgovoriti na ta vprašanja o Bogu v naših 

najhujših dneh. Če se odločimo, da si bomo rekli, da Bog ni zvest, lahko razglasimo svojo 

neodvisnost od Njega in se odločimo, da Ga ne bomo ubogali. Če se odločimo, da je vreden 

zaupanja, se mu bomo približali in iskali več pomoči, več povezanosti. 

 

Tu Jakob jasno pove, da očitanje Bogu, da nas skuša, da bi ga zavrgli, s tem ko dopušča 

preizkušnje v naša življenja, ni ustrezen odziv.  

Bog dogodkov v naših življenjih nikoli ne načrtuje z namenom, da bi nas zvabil stran od sebe. 

Vedno si prizadeva, da bi se mu približali. Takšen je. Namen preizkušenj ni, da bi nas 

oddaljile od Boga, temveč da bi nas približale Njemu. 

 

Kristjanom nam ni bilo nikoli zagotovljeno lažje življenje kot nevernikom.  

Ravno nasprotno: biti Božji prijatelj pomeni biti sovražnik padlega sveta (Jn 16,1-4). 

Zato bodo prišle preizkušnje (Jn 15,18-20). Preizkušnje bodo preizkušale našo vero. Toda 

skušnjava, da bi bili med težavami nezvesti Bogu, ne prihaja od njega. On je po definiciji 

dober. On ne more biti skušan od zla; nobenega človeka ne skuša z zlom. 

 

Od kod torej prihaja skušnjava? V 14. vrstici bomo pojasnili, od kod pravzaprav prihaja 

skušnjava, da bi zavrnili Boga. 

14 Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja.  

V prejšnji vrstici je Jakob jasno povedal, da Bog ni odgovoren za to, da nas skuša zapeljati, da bi se 

oddaljili od njega. Tudi kadar dopusti, da v naša življenja pridejo velike preizkušnje, ne smemo 

nikoli reči, da nas želi spodbuditi, da ga ne bi poslušali. Bog nikogar ne skuša, da bi delal 

slabo. Namesto tega namerava te boje razumeti kot priložnost za poglobitev našega zaupanja 

vanj. 

Nedvomno obstaja skušnjava, da bi obupali. Zlasti sredi težkih časov čutimo, 

da nas vleče k temu, da ne bi ubogali Boga, da bi bili nezvesti, da bi se oddaljili od Njega.  
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Od kod prihaja ta skušnjava? Tu nam Jakob razkrije odgovor: Klic prihaja iz naše 

lastne hiše!  

Z drugimi besedami, sredi preizkušenj nas od Boga odvrnejo naše lastne 

poželenja. Na eni strani si preprosto želimo grešiti. Kristjani smo osvobojeni suženjstva greha, 

vendar še nismo povsem izgubili okusa za greh. Poželenje ostaja. 

 

Jakob nam pravi, da moramo to željo po grehu priznati. Odgovorni moramo biti sami 

sebi. Opozoriti nas želi, da na tej strani večnosti naš "stari človek" išče izgovor, da bi se 

vrnil v grešnost. Včasih bomo kot ta izgovor uporabili preizkušnje, da ne bomo ubogali Boga, 

namesto da bi mu zaupali na globlji ravni. V 15. vrstici bodo razkrite posledice tega, da se sami 

zatečemo k grehu. 

15 Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi 

smrt. 

V prejšnjem verzu je Jakob jasno povedal, da skušnjava za greh vedno prihaja iz naše 

notranjosti. Nikoli ni kriv Bog. Ne glede na to, kako grozne so naše okoliščine, je želja po grehu 

še vedno naša. Sami sebe spravljamo v skušnjavo, da bi grešili. Bog poskrbi za preizkušnje 

in težke preizkušnje kot način, da "vadimo" našo vero, da bi jo okrepili. Vaba, da bi obupali, grešili 

in se uprli Bogu, ni namen njegove volje. 

 

Tu nas Jakob opozori na posledico predajanja svoji želji, ki je padec v greh. Ko 

rečemo "da" želji, da bi naredili, kar hočemo, namesto da bi zaupali Bogu in ga ubogali, se rodi 

greh. Potem greh raste in povzroči smrt. 

 

Greh vedno vodi v smrt. Za tiste, ki niso v Kristusu - ki niso sprejeli Božjega brezplačnega daru 

odpuščanja greha, ki niso bili ponovno rojeni za novo življenje - je ta smrt trajna in večna.  

Kasneje v tem pismu bo Jakob zapisal, da se kristjani, kadar jim uspe drug drugega odvrniti 

od greha, rešujejo pred smrtjo (19 Moji bratje, če kdo od vas zaide od resnice in ga drug 

spreobrne, 20 vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz 

smrti. 

Skušnjava in greh 

 

Hudič skuša Jezusa: Lk 4,1-13  

 

Kompendij KKC: 106. Kaj razodevajo Jezusove skušnjave v puščavi? 538-540 

566 
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Jezusove skušnjave v puščavi so ponovitev skušnjav Adama v raju in Izraela v 

puščavi. Satan skuša Jezusa v njegovi pokorščini poslanstvu, ki mu ga je zaupal Oče. Kristus, 

novi Adam, vzdrži, in njegova zmaga naznanja zmago njegovega trpljenja, najvišjo pokorščino 

njegove sinovske ljubezni. Cerkev se pridružuje tej skrivnosti zlasti v bogoslužnem času posta.   

Kaj je skušnjava? 

• SSKJ: velika želja storiti navadno kaj neprimernega, nedovoljenega 

• Skušnjava sama po sebi ni grešna. Greh postane, ko dovolimo, da skušnjava 

postane dejanje, celo v naših mislih. Poželenje, na primer, je greh, čeprav se morda 

nikoli ne bo udejanilo (Mt 5,28). Požrešnost, napuh, pohlep in zavist so grehi 

srca; čeprav morda niso očitni nikomur drugemu, so še vedno greh (Pismo 

Rimljanom 1,29; Evangelij po Marku 7,21-22). Ko se prepustimo skušnjavi, da bi se 

ukvarjali s takšnimi mislimi, se ukoreninijo v našem srcu in nas oskrunijo (Mt 15,18-19). 

•  Ko podležemo skušnjavi, sadove Duha nadomestimo s sadovi mesa (Ef 

5,9; Gal 5,19-23). In velikokrat se zgodi, da tisto, kar se je najprej porodilo kot misel, 

postane dejanje (glej Jak 1,15). 

Komp. KKC: 596. Kaj pomeni: "Ne vpelji nas v skušnjavo"? 2846-2849 2863 

Boga Očeta prosimo, naj nas ne:  

1) pusti samih in v oblasti skušnjave. Prosimo Duha, da bi … 

2)  znali razločevati med preizkušnjo, ki daje rasti v dobrem, in skušnjavo, ki 

vodi v greh in v smrt, ter med … 

3)  biti skušan in privoliti v skušnjavo.  

Ta prošnja nas združuje z Jezusom, ki je premagal skušnjavo s svojo molitvijo. Prosi za milost 
čuječnosti in stanovitnosti do konca. 

Beg pred skušnjavo pomeni, da jo prepoznamo kot sovražnika in se brez 

oklevanja in kompromisov odpravimo v drugo smer.  

V Prvem pismu Korinčanom 6,18 piše: "18 Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori 

človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu." Čeprav skušnjava ni greh, se 

spolna nemoralnost začne s skušnjavo, da bi se spolno udejstvovali zunaj Božjih meja. Ko se tej 

skušnjavi ne izognemo, kmalu sledi dejanje. 

• Primer Egiptovskega Jožefa in Putifarjeve žene (preberi 1 Mz 39,6-12) 

Skušnjava je prijatelj vernikom: Ko smo v skušnjavi, nam je ponujena priložnost, 

da izberemo dobro oziroma Kristusa v vseh teh situacijah. 
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Bog želi, da izberemo dobro. To je krepost, da izberemo dobro, ko smo skušani. Eva in 

Adam sta trenirala svobodno voljo. Imamo priložnost boriti se in priložnost dokazati ljubezen.  

Kot priložnost in izziv. Kot bi rekli: »Jaz bi res bil kreposten, jaz bi res bil svetnik, 

če ne bi bil nikoli skušan.«  

Nas vodijo po lestvi k svetosti. Bog želi, da jih premagamo in daje nam tudi milost, ki jo 

potrebujemo. A mi se moramo odločiti za pot kreposti. 

Skušnjava NI ENAKO greh! Vse se zgodi v volji. Ideja namena in privolitve se bo 

pogosto pojavila, a se lahko odločimo da se izognemo privolitvi. V GREH MORAMO 

PRIVOLITI, in če ne privolimo, greha ni. 

 

Kaj je greh:  
 

Komp. KKC (točka 395): “Smrtni greh storimo, ko gre hkrati za  

• veliko stvar (smrtni greh),  

• za popolno spoznanje (veš da je to greh) in 

•  za premišljeno privolitev (kljub temu to narediš).” 

 

Primer pomanjkljivo oblečene ženske:  
 

• Opaziš (vidiš-oči) razgaljeno žensko. To je skušnjava, ki bi lahko vodila v 
greh. 

• A do tu še ni greha, še ni šlo za premišljeno privolitev.  

• Se odločiš, da boš recimo “pestoval” misel o tem, kako bi imel spolni odnos s to 

žensko. Evo, tu je pa greh. Gre za premišljeno privolitev in za dejanje, četudi 
storjeno samo v mislih. 

 

Seveda, da je odgovornost moškega, če na ta način greši, popolnoma nesporna in 

edino njegova. Nobenega izgovora. A gre tudi za greh ženske, če se odloči, da se tako 

obleče z namenom zapeljevanja. 
 

Več v članku:  Kako smo spustili standarde spodobnosti “zakmašne” obleke 
 
 

Nečistost in krepost čistosti 
 

Pohota (nečistost) – 6. Božja zapoved - Ne nečistuj:  
 

KKC – Kompendij:  491. Na kakšen način so vsi poklicani živeti čistost? 2348-

2350, 2394 

http://preprostost.si/2020/08/12/kako-smo-spustili-standarde-spodobnosti-zakmasne-obleke/
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Vsi so v hoji za Kristusom, ki je vzor vsake čistosti, poklicani, da živijo čisto življenje v skladu s svojim 

življenjskim stanom: eni živijo v čistosti ali posvečenem celibatu, odličnem načinu, kako sebe 

lažje predati Bogu z nerazdeljenim srcem; drugi, če so poročeni, živijo zakonsko čistost; če niso 

poročeni, živijo čistost v vzdržnosti. 

 

492. Kateri so glavni grehi zoper čistost? 2351-2359 2396 

Grehi, ki vsak po naravi svojega predmeta hudo nasprotujejo čistosti, so: prešuštvo, 

masturbacija (samozadovoljevanje), nečistovanje, pornografija, prostitucija, 

posilstvo, homoseksualna dejanja. Ti grehi so izraz glavnega greha nečistosti. Če so 

zagrešeni nad mladoletnimi, so takšna dejanja še hujša, ker so  napad na njihovo fizično in nravstveno 

integriteto (neokrnjenost). 

 

POHOTA = posedovati in uporabiti drugo osebo za tvoje zadovoljstvo na škodo druge osebe. 

(Primer pornografije – druga oseba je pač tam, da te zadovolji).  

 

POLASTITEV vs. PODARITEV 

 

Papež Janez Pavel II. je nekoč dejal, da pornografija ni napačna zato, ker 

prikazuje preveč človeškega bitja, ampak ker prikazuje premalo. Pornografija nas 

zreducira na kup mesa, katerega edini namen je zadovoljevanje naših spolnih potreb in potreb 

drugih.  

 

Lahek dostop – večja je nevarnost za pornografijo. 

 

Krepost: čistost (= spoštujemo drugega v popolnem dostojanstvu). Ne moremo 

napredovati v duhovnem življenju brez nje. Bog nas ne želi kaznovati, sami si zapiramo odnos.  

 

Kako si prizadevati za čistost? Poznati sebe, vedeti kje so priložnosti za nečistost (npr. 

nedolžno ko plakati v trgovini ali ob 2 ponoči "preverjati e-pošto") in se jih izogibati. 

 

Skrb za pogled (Custodia Ocularum) 
 

Na najosnovnejši ravni skrb za oči preprosto pomeni nadzor nad tem, kaj si dovolite videti. 

Nemogoče je, da bi v svoje misli, četudi nedolžno, spustili na stotine nespodobnih podob in ostali 

čisti. 

• Filmi, oddaje – zavrnemo 

• Srečanje z nespodobno oblečeno žensko:  
o ne moreš se izogniti,  
o takoj poglej v oči (nemogoče je poželjivo gledati žensko v obraz),  
o izogibajte se krajem, za katere veste, da so za vas še posebej problematični (npr. 

plaža),  
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o Nazadnje se postite in molite. To bi moralo biti samoumevno, a kljub temu me 

vedno znova preseneti, da moški mislijo, da se lahko obvladujejo brez Božje 

pomoči. 
• Potrebo po čistosti moramo jemati resno, to pa pomeni, da moramo skrbno varovati, kaj 

si dovolimo videti. Z molitvijo, postom in vadbo se lahko naučimo prevzeti nadzor nad 

svojimi očmi in se izogniti skušnjavi. 

• Imeti oči pod kontrolo – preventivno se izogibati krajem, kjer je nespodobnost 

pričakovana. Biti pozornost.  

• Lepa prostitutka: Mož jo je plačeval, da je bil z njo in se z njo samo pogovarjal. So ga videli 

in ga izgnali - kompromitiran. Se je spreobrnila. Ji je vrnil človekovo dostojanstvo. 

 

Primer kralja Davida:  
 

Preberemo in razčlenimo: 2 Sam 11,1-12,12 

 

David se pregreši 

11 
1 Ko se je leto obrnilo, ob času, ko hodijo kralji na vojsko, je David odposlal Joába in z njim 

svoje hlapce ter vse Izraelce. Porazili so Amónce in oblegali Rabo. David pa je ostal v 
Jeruzalemu. 

2 Proti večeru je David vstal s svojega ležišča in se sprehajal po strehi kraljeve hiše. Tedaj je s 
strehe videl ženo, ki se je kopala. Žena je bila zelo lepa na pogled. 3 David je dal poizvedeti o 
ženi. Rekli so: »Ali ni to Eliámova hči Batšéba, žena Hetejca Urijája?« 4 David je poslal sle in jo je 
vzel. Prišla je k njemu in je legel z njo – prav tedaj se je očistila svoje nečistoče. Potem se je 
vrnila v svojo hišo. 

5 Žena pa je spočela in poslala sle; sporočila je Davidu in rekla: »Spočela sem.« 6 Tedaj je 
David sporočil Joábu: »Pošlji mi Hetejca Urijája!« Joáb je poslal Urijája k Davidu. 7 Ko je Urijá 
prišel k njemu, ga je David vprašal, kako se godi Joábu, kako se godi ljudstvu in kako kaže 
boj. 8 Potem je David rekel Urijáju: »Pojdi v svojo hišo in si umij noge!« Ko je Urijá odšel iz 
kraljeve hiše, je prišlo za njim kraljevo jedilo.   

9 Urijá pa je spal pri vhodu v kraljevo hišo z drugimi hlapci svojega gospoda in ni šel v svojo 
hišo. 10 Povedali so Davidu: »Urijá ni šel v svojo hišo.« David je rekel Urijáju: »Mar nisi prišel s 
pota? Zakaj nisi šel v svojo hišo?« 11 Urijá je rekel Davidu: »Skrinja, Izrael in Juda bivajo v šotorih; 
tudi moj gospod Joáb in hlapci mojega gospoda taborijo na polju. In jaz naj bi šel v svojo hišo, 
da bi jedel in pil in spal s svojo ženo! Kakor živiš in kakor živi tvoja duša, ne bom storil 
tega!« 12 Tedaj je David rekel Urijáju: »Ostani še danes tu! Jutri te odpošljem.« Tako je ostal Urijá 
v Jeruzalemu ta in naslednji dan. 13 David ga je povabil, da je jedel in pil pred njim in ga je 
upijanil. Zvečer pa je odšel spat na svoje ležišče pri hlapcih svojega gospoda in ni šel v svojo 
hišo. 

14 Zjutraj je David Joábu napisal pismo in ga poslal po Urijáju. 15 V pismu je napisal: 
»Postavite Urijája spredaj v najhujši boj! Potem se umaknite od njega, da bo zadet in bo 
umrl!« 16 Ko je tedaj Joáb oblegal mesto, je dal Urijája na kraj, o katerem je vedel, da so tam 
junaški možje. 17 Ko so možje prišli iz mesta in se bojevali z Joábom, jih je padlo nekaj iz 
ljudstva, izmed Davidovih hlapcev. Tudi Hetejec Urijá je umrl. 

18 Joáb je dal Davidu sporočiti o vsem, kar se je zgodilo v boju. 19 Zapovedal je slu in rekel: 
»Ko poveš kralju do konca vse, kar se je zgodilo v boju, 20 in če se kralj razsrdi in ti reče: ›Zakaj 
ste se šli bojevat tako blizu mesta? Ali niste vedeli, da bodo streljali z obzidja? 21 Kdo je ubil 
Jerubéšetovega sina Abiméleha? Mar ni ženska vrgla nanj gornjega mlinskega kamna z obzidja, 

javascript:note('ly000001','img000001');


9 
 

da je umrl v Tebécu? Zakaj ste se približali obzidju?‹ – tedaj reci: ›Tudi tvoj služabnik Urijá je 
umrl.‹« 

22 Sel je šel in prišel k Davidu ter povedal vse, kar mu je bil Joáb naročil. 23 Sel je torej rekel 
Davidu: »Možje so bili močnejši od nas. Prišli so ven proti nam na polje, mi pa smo jih potisnili do 
mestnih vrat. 24 Toda strelci so streljali na tvoje hlapce z obzidja in tako so nekateri izmed 
kraljevih hlapcev umrli. Tudi tvoj hlapec Hetejec Urijá je mrtev.« 25 David je rekel slu: »Tako reci 
Joábu: ›Naj te ta stvar ne vznemirja, kajti meč žre zdaj tako zdaj drugače. Okrepi svoj napad na 
mesto in ga razdeni!‹ Tako ga opogumi!« 

26 Ko je Urijájeva žena slišala, da je njen mož Urijá mrtev, je žalovala za svojim 
soprogom. 27 Ko je bilo žalovanje mimo, je David poslal ponjo in jo pripeljal v svojo hišo. Postala 
je njegova žena in mu je rodila sina. Toda to, kar je storil David, je bilo hudo v GOSPODOVIH očeh. 
Natán obsodi Davidov greh 

12 
1 In GOSPOD je poslal Natána k Davidu. Prišel je k njemu in mu rekel: »V nekem mestu sta bila 

dva moža, prvi je bil bogat, drugi ubog. 2 Bogatin je imel zelo veliko drobnice in 
goveda, 3 ubožec pa ni imel ničesar razen edine majhne ovčice, ki jo je kupil. Vzredil jo je in 
zrasla je pri njem skupaj z njegovimi otroki. Od njegovega grižljaja je jedla in iz njegovega 
kozarca je pila. V njegovem naročju je spala in mu bila kakor hči. 4 Pa pride popotnik k bogatinu. 
In mu je bilo žal vzeti od svoje drobnice in goveda, da bi pripravil pojedino popotniku, ki je prišel 
k njemu; vzel je marveč ovčico ubožcu in jo pripravil možu, ki je prišel k njemu.« 5 David se je 
silno razsrdil nad tistim možem in je rekel Natánu: »Kakor živi GOSPOD, mož, ki je to storil, mora 
umreti! 6 Četverno mora poplačati ovčico, ker je to storil in mu ni bilo žal!« 

7 Natán pa je rekel Davidu: »Ti si ta mož! Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Mazilil sem te za 
kralja nad Izraelom in te rešil iz Savlove roke. 8 Dal sem ti hišo tvojega gospoda in v tvoje 
naročje žene tvojega gospoda. Dal sem ti Izraelovo in Judovo hišo. Če bi bilo to premalo, bi ti 
dodal še to ali ono. 9 Zakaj si zaničeval GOSPODOVO besedo, da si storil, kar je hudo v njegovih 
očeh? Z mečem si pobil Hetejca Urijája in vzel njegovo ženo sebi za ženo, njega pa si ubil z 
mečem Amóncev. 10 Zato se zdaj meč nikoli ne bo umaknil od tvoje hiše, ker si me zaničeval in 
vzel ženo Hetejca Urijája, da bi bila tvoja žena.‹ 11 Tako govori GOSPOD: ›Glej, iz tvoje hiše bom 
spravil nesrečo nadte. Pred tvojimi očmi bom vzel tvoje žene in jih dal tvojemu bližnjemu, in 
legel bo s tvojimi ženami pred očmi tega sonca. 12 Ti si sicer to storil na skrivaj, jaz pa bom to 
storil pred vsem Izraelom in pred soncem.‹« 
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Viri:  
 

Kaj pravi Sveto pismo o skušnjavi? 
https://www.gotquestions.org/Bible-temptation.html 

Skušnjava je po svoji naravi napačna. Božji moralni zakon je zapisan v srcu vsakega človeka (Pismo 

Rimljanom 1,20) in ko se pojavi grešna skušnjava, naša vest takoj začuti 

nevarnost. Vendar skušnjava sama po sebi ni greh. Jezus je bil v skušnjavi (Mk 1,13; Lk 4,1-13), 

vendar ni nikoli grešil (Hebrejcem 4,15). Do greha pride, ko skušnjavo slabo obvladamo. 

 

Obstajata dve poti, po katerih smo v skušnjavi: Satan in naše grešno telo. V 

Apostolskih delih 5 je naveden primer osebe, ki jo je skušal satan. Ananija in njegova žena Sapfira 

sta se v želji, da bi bila videti bolj duhovita, kot sta v resnici, zlagala apostolom in se pretvarjala, da 

dajeta v dar celotno ceno nekega premoženja, ki sta ga prodala. Peter ju je soočil: "Kako to, da je 

satan tako napolnil vaše srce, da ste lagali Svetemu Duhu in obdržali zase del denarja, ki ste ga 

dobili za zemljišče?" (3. vrstica). V tem primeru je Peter vedel, da je skušnjava, da bi lagali, prišla od 

satana. Ananija in njegova žena sta podlegla tej skušnjavi (vrstice 7-10). Tudi izdaja Jezusa, ki jo je 

izvedel Juda Iškarijot, se pripisuje Satanovemu vplivu (Lk 22,3; Jn 13,2). 

 

Ker je satan "vladar tega sveta" (2 Kor 4,4) in oče laži (Jn 8,44), vse zlo izvira od njega. Vendar pa 

je naša sebična narava Satanova zaveznica. Satan nas ne spodbuja, da bi se nam 

porodile grešne ideje. Jakob 1,13-14 pravi: "Ko sem v skušnjavi, naj nihče ne reče: 'Bog me 

skušnjavi'. Bog namreč ne more biti v skušnjavi zla in nikogar ne mika; toda vsak človek je v 

skušnjavi, ko ga vleče njegova lastna slaba želja in ga zapelje." 

 

Čeprav si morda želimo delati dobro, smo vsi v skušnjavi. Nihče ni nad njo, celo nekdo, kot je 

apostol Pavel. Ta je delil svoj lastni boj mesa proti duhu, ko je v Pismu Rimljanom 7,22-23 zapisal: 

"V svoji notranjosti se namreč navdušujem nad Božjim zakonom, vendar vidim, da v meni deluje 

drug zakon, ki se bori proti zakonu mojega uma in me dela ujetnika zakona greha, ki deluje v 

meni." 

 

Skušnjava sama po sebi ni grešna. Greh postane, ko dovolimo, da skušnjava postane dejanje, celo 

v naših mislih. Poželenje, na primer, je greh, čeprav morda nikoli ne bo delovalo (Mt 5,28). Lakota, 

ponos, pohlep in zavist so grehi srca; čeprav morda niso očitni nikomur drugemu, so še vedno 

greh (Pismo Rimljanom 1,29; Evangelij po Marku 7,21-22). Ko se prepustimo skušnjavi, da bi se 

ukvarjali s takšnimi mislimi, se ukoreninijo v našem srcu in nas oskrunijo (Mt 15,18-19). Ko 

podležemo skušnjavi, sadove Duha nadomestimo s sadovi mesa (Ef 5,9; Gal 5,19-23). In velikokrat 

se zgodi, da tisto, kar se je najprej porodilo kot misel, postane dejanje (glej Jak 1,15). 

 

Najboljša obramba pred podleganjem skušnjavi je, da pobegnemo že ob prvi pobudi. Jožef je 

odličen primer nekoga, ki ni dovolil, da bi skušnjava postala greh (1 Mz 39,6-12). Čeprav je bil v 

skušnjavi, da bi spolno grešil, skušnjavi ni dal časa, da bi se ukoreninila. Uporabil je noge, ki mu jih 

je dal Bog, in fizično pobegnil. Namesto da bi ostal v potencialno nevarni situaciji in se poskušal 

pogovarjati, utemeljevati, opravičevati, razlagati ali kako drugače oslabiti svojo odločnost, je Jožef 

pobegnil. Skušnjava zanj ni bila greh, ker se je z njo spopadel na Bogu spoštljiv način. Če bi Jožef 

ostal in skušal skušnjavo premagati z lastnimi močmi, bi zlahka postala greh. 

 

https://www.gotquestions.org/Bible-temptation.html
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Pismo Rimljanom 13,13-14 (ESV) nam daje smernice za izogibanje situacijam, ki lahko vodijo v 

skušnjavo. "13 Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v požrešnosti in v popivanju, ne v 

posteljah in v razuzdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. 14 Pač pa si oblecite Gospoda 

Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem." Če se odločimo, da "ne 

bomo poskrbeli za meso", se bomo izognili situacijam, ki bi se lahko izkazale za preveč mamljive. 

Če se znajdemo v situacijah, za katere vemo, da nas bodo skušale, si s tem samo nakopljemo 

težave. Bog obljublja, da bo poskrbel za "izhod", ko bomo v skušnjavi (1 Kor 10,13), vendar je 

pogosto ta izhod v tem, da se situaciji popolnoma izognemo. "Béži pred mladostnimi poželenji. 

Prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda." (2 

Timoteju 2,22). Jezus nas je učil moliti: "Ne vpelji nas v skušnjavo" (Lk 11,4), vendar smo odgovorni, 

da smo pozorni na smer, v katero nas vodi Bog, in se skušnjavi izognemo, kadar koli lahko. 

 

Kaj pomeni bežati pred skušnjavo? 
https://www.gotquestions.org/flee-temptation.html 

Beg pred skušnjavo pomeni, da jo prepoznamo kot sovražnika in se brez oklevanja in 

kompromisov odpravimo v drugo smer. V Prvem pismu Korinčanom 6,18 piše: "18 Bežite pred 

nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu 

telesu." Čeprav skušnjava ni greh, se spolna nemoralnost začne s skušnjavo, da bi se spolno 

udejstvovali zunaj Božjih meja. Ko se tej skušnjavi ne izognemo, kmalu sledi dejanje. 

 

Najboljši in najbolj dobesedni svetopisemski primer, kako nekdo beži pred skušnjavo, najdemo v 

39. poglavju Prve Mojzesove knjige, ko je mladega Jožefa, Jakobovega sina, zaradi prešuštniške 

afere zasačila gospodarjeva žena. Skušala ga je dan za dnem, vendar je Jožef trdno vztrajal pri 

svojih prepričanjih in zavrnil njene namere. Ne le, da ni hotel iti z njo v posteljo, ampak je modro 

odklonil, da bi bil "celo z njo" (1 Mz 39,10). Toda nekega dne, ko v hiši ni bilo nikogar več, je ujela 

Jožefa, ga potegnila k sebi in ga skušala zapeljati: "Ujela ga je za plašč in rekla: 'Pojdi z menoj v 

posteljo! Toda on je pustil plašč v njeni roki in pobegnil iz hiše" (12. vrstica). To je odličen primer 

bega pred skušnjavo. Jožef ni ostal na mestu, da bi se prepiral ali si dal čas za premislek. Pobegnil 

je. 

 

Naravno je, da bežimo pred nevarnostjo. Ko zagoreva stavba, v kateri smo, zbežimo na varnejši 

kraj. Ko je orkan tik pred tem, da doseže kopno, zbežimo z obale. Na žalost pa mnogi ljudje, ko 

vidijo prihajajočo skušnjavo, ne zbežijo. Namesto da bi bežali pred skušnjavo, se v njej poigravajo, 

jo odklanjajo, prelagajo ali analizirajo, nekateri pa jo sprejmejo. Ali je to mogoče zato, ker večina 

ljudi ne prepozna nevarnosti, ki jo skušnjava prinaša? Zdi se, da nas bolj skrbijo fizične nevarnosti, 

ki ogrožajo telo, kot pa duhovne nevarnosti, ki ogrožajo dušo. 

 

Pismo Rimljanom 13,14 pravi: "Oblecite si Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za telo, da bi 

zadovoljili njegove želje." Poskrbeti za telo je nasprotno od bežanja pred skušnjavami. Za svoje 

telo poskrbimo, ko se prilagajamo stvarem, ki vodijo v greh, in se dejansko pripravljamo na greh. 

Tisti, ki poskrbijo za svoje telo, so podobni pretirano popustljivemu staršu, ki se nasmiha 

otrokovemu slabemu vedenju in zadovoljuje vsako njegovo muho. Ko si dovolimo ostati v 

skušnjavih situacijah, namesto da bi iz njih pobegnili, nespametno zaupamo mesu. Verjamemo 

laži, da bo naše grešno telo nekako našlo moč, da se v zadnjem trenutku upre. Potem pa smo 

šokirani in osramočeni, ko namesto da bi se uprli, popustimo. 

 

Bog zagotavlja moč in pogum vsem svojim otrokom, ki bodo živeli predani njegovi volji (2 

https://www.gotquestions.org/flee-temptation.html


12 
 

Tesaloničanom 2,16-17; Hebrejcem 12,10-12). "Gospodovo ime je utrjen stolp; pravični tečejo k 

njemu in so varni" (Pregovori 18,10). V celotnem Svetem pismu nam je zapovedano, naj stojimo 

trdno in se upiramo hudičevim spletkam (Pismo Efežanom 6,10-18; Jakob 4,7; 1 Petrovo pismo 

5,9). Satanove pasti so številne in raznolike, običajno pa se začnejo z mamljivo mislijo ali situacijo. 

Eden od načinov, kako se zoperstaviti hudiču, je, da pobegnemo ob prvem skušnjavi. 

 

Ko bežimo pred skušnjavo, seveda bežimo k nečemu drugemu in Pavel nam pove, kaj naj bi to 

bilo: Timotej 2,22: "Beži od zlih mladostnih želja in si prizadevaj za pravičnost, vero, ljubezen in mir 

skupaj s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda" (2 Timotej 2,22). Modrost prepozna nevarnost v 

skušnjavi in nam naroča, naj bežimo pred njo. "Preudarni vidijo nevarnost in se zatečejo, preprosti 

pa vztrajajo in plačajo kazen" (Pregovori 22,3). 

 

SKRBNIŠTVO NAD OČMI: KAJ JE IN KAKO GA IZVAJATI 

https://catholicgentleman.com/2014/06/custody-of-the-eyes-what-it-is-and-how-to-practice-it 

O, koliko ljudi je izgubljenih, ker se prepuščajo svojemu pogledu! - Sveti Alfonz de Liguri 

 

Če te tvoje oko žali, si ga iztrgaj. - Jezus 

 

Živimo v hiperseksualizirani, celo pornografizirani kulturi, in če si moški, ki hoče biti čist, boš 

vključen v nenehno vojno proti poželenju. Vse, od oglasov za zobno pasto do oglasov za hujšanje, 

ima nekakšen seksualni pridih. Navsezadnje, kot pravijo, seks prodaja. 

 

Poleg tega je tu še razbohotena neskromnost ženskih oblačil (žal celo v cerkvi), vključno z mini 

kratkimi hlačami, zgornjimi deli in gamašami, ki se nosijo kot hlače. Priljubljene televizijske oddaje 

so polne nazornega seksa, zvezdniki pa se oblačijo v prosojna oblačila - torej kadar ne objavljajo 

svojih golih fotografij. 

 

Te skušnjave so tako močne, ker vključujejo naš vid - enega najmočnejših čutil, zlasti za nas moške. 

Kar vidimo, se nam neizbrisno vtisne v spomin in nikoli ne moremo ničesar zares odmisliti. Poleg 

tega je naš pogled močno povezan s tem, kar si želimo. Radijski oglasi ne bodo nikoli tako 

učinkoviti kot televizijski, ker sluh preprosto ni tako močan čut kot vid. 

 

Danes želim govoriti o starodavni katoliški praksi, ki nam lahko pomaga v boju proti skušnjavam 

poželenja: O tem, kako se lotiti poželenja, govorimo v knjigi Custodia occulorum ali skrb za oči. 

 

Kaj je to? 

Na najosnovnejši ravni skrb za oči preprosto pomeni nadzor nad tem, kaj si dovolite videti. Pomeni 

skrbno varovati svoj vid in se zavedati, da bo to, kar vidite, pustilo neizbrisen pečat v vaši duši. 

 

Mnogi svetniki v svoji gorečnosti za čistost nikomur niso pogledali v obraz. "Da bi se izognili 

pogledu na nevarne predmete, so imeli svetniki navado, da so imeli oči skoraj neprestano uprte v 

zemljo in so se vzdržali celo pogleda na nedolžne predmete," pravi sveti Alfonz de Liguori. 

 

Zdaj je gledanje v tla za večino od nas nekoliko skrajno, vendar kaže na resnost, s katero so 

svetniki gledali na pomembnost čistosti. Učijo nas, da je preprosto nemogoče, da bi v svoje misli, 

četudi nedolžno, spustili na stotine nespodobnih podob in ostali čisti. 
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Seveda se sodobnemu človeku to varovanje oči zdi precej nenavadno in celo smešno. Mnogi bi si 

mislili, da je preudarno, če bi mislili, da bi morali imeti nadzor nad tem, kaj vidimo. A če nam je mar 

za naše duše, nimamo druge možnosti. 

 

Kako jo izvajati 

Najbolje je, da začnemo vaditi skrb za oči pri stvareh, ki jih lahko nadzorujemo, kot so filmi, revije 

ali televizijske oddaje. Če je v vaši najljubši televizijski oddaji vsakih pet minut prizor seksa, jo 

morate izločiti iz svojega življenja. To ni vredno skušnjave. Skratka, ne glejte stvari, ki so 

priložnosti za greh. Brezskrbno izpostavljanje duhovni nevarnosti na ta način je že samo po sebi 

hud greh, zato ga vzemite resno. 

 

Pravzaprav je precej enostavno urediti, čemu se izpostavljate. Kaj pa stvari, ki jih ne moremo 

nadzorovati, kot je nespodobno oblečena ženska, ki gre mimo vas? Za to je potrebna veliko večja 

disciplina in praksa, ki ju spodbuja molitev. Kljub temu je tu nekaj predlogov. 

 

Prvič, če se spopadate s tem, kako je ženska oblečena, ji takoj poglejte v obraz. Ne glede na to, 

kako lepa je ženska, je v bistvu nemogoče poželjivo gledati po njenem obrazu. Obraz je ikona 

človeškosti vsake osebe in veliko lažje je spoštovati dostojanstvo ženske, če gledate njen obraz in 

ne njeno telo. 

 

Drugič, včasih je morda le primerno gledati v tla, zlasti če se skušnjavi ne morete izogniti drugače. 

Ni nujno, da je to norma, a če situacija to upravičuje, je nespametno, da tega ne storite. 

 

Tretjič, izogibajte se krajem, za katere veste, da so za vas še posebej problematični. Za večino 

moških je plaža problematična. Na desetine žensk v drobnih bikinkah je preprosto preveč. Če to 

velja za vas, se izogibajte plaži. 

 

Nazadnje se postite in molite. To bi moralo biti samoumevno, a kljub temu me vedno znova 

preseneti, da moški mislijo, da se lahko obvladujejo brez Božje pomoči. To preprosto ni mogoče. V 

boju proti sprijenosti vedno potrebujemo milost, in če zaupamo vase in v svojo moč volje, ne 

bomo naredili nič drugega kot propadli. 

 

Zaključek 

Da, skušnjava je povsod, vendar nismo nemočne žrtve. Potrebo po čistosti moramo jemati resno, 

to pa pomeni, da moramo skrbno varovati, kaj si dovolimo videti. Z molitvijo, postom in vadbo se 

lahko naučimo prevzeti nadzor nad svojimi očmi in se izogniti skušnjavi. To ni nekaj nenavadnega 

in arhaičnega - to je osnovno za duhovno preživetje. 

 

Pokličimo našo najčistejšo Gospo in njenega čistega moža svetega Jožefa ter ju prosimo za 

priprošnjo za našo čistost. 

Avtomatski prevodi DeepL. 


