
Kam
si

namenjen?

„Vstopíte skozi ozka vrata, 
kajti široka so vrata in 

prostorna je pot, 
ki vodi v pogubo, 
in veliko jih je, 

ki vstopajo po njej.

Kako ozka so vrata 
in kako tesna je pot, 
ki vodi v življenje, 

in malo jih je,
ki jo najdejo.“

Matej 7, 13-14



KLIC V ŽIVLJENJE
1. Ali poznaš cilj poti, ki jo hodiš?  

Mar veš, kako blizu stojiš pred prepadom? 
Si pred nevarnostmi gluh res in slep,  
kakor vsi, ki stoje na cesti široki?

Refren: Kam si namenjen?

2. Malo le časa imaš pred seboj, 
potem si prestopil v vèliko večnost. 
Uro izrabi v njenem poslednjem nihaju,  
kakor bi danes bil zadnji tvoj zemeljski dan, 

Refren: Kam si namenjen?

3. Jezus še vedno ponuja rešitev, 
edini zares, ki more ti biti v pomoč.  
Moreš li videti roke široko razprte, 
da nič bi srca ne ganilo, ko šel bi tam mimo? 

Refren: Kam si namenjen?

4.  Po cestah širokih išče ta dobri pastir  
še vedno, kar je zavedeno, ‚zgubljeno.  
Si ti, ki ljubezen njegova danes te najde,  
in tvoje rešitve nebo se vse razveseli? 

Refren: Tebe išče ta pastir!

      Avtorske pravice: S. Mechthild von Herff
              Diakonissenmutterhaus Aidlingen.

Slikar neznan

 Greh je po Satanu, padlem knezu angelov (Izaija 
14,12) prišel na svet. Ta upor je moral biti izločen, 
da bi bila Božja slava in harmonija na nebu znova 
vzpostavljena. Zato je Bog sklenil postaviti križ 
„pred stvarjenjem sveta” (Efežanom 1,4).
Zaradi te mojstrovine je troedini Bog sklenil: 
„Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo 
podobnost!” (1 Mojzes 1,26).
 Ker pa je vedel, da bo človek v preizkušnji 
padel in bo grešil, je videl eno samo rešitev: JEZUS 
KRISTUS. Ta je bil pripravljen: „Tedaj sem rekel – 

Jezus Kristus, Božji sin –: Glej, prihajam; v zvitku 
knjige – v Bibliji – je pisano o meni: Izpolnjevati 
tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v 
mojem srcu” (Psalm 40,8-9). In tako je prišel Jezus 
Kristus, Izraelov mesija in odrešenik sveta, pred 2000 
leti, da bi na križu pred jeruzalemskimi vrati umrl kot 
daritveno jagnje za naše grehe. Kakor je sam govoril: 
„Izpolnjeno je” (Janez 19,30), je Bog čistega za 
nas naredil za greh in pravičnega za prekletstvo (2 
Korinčanom 5,21; Galačanom 3,13) „in da je po 
njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo 
njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je 
na zemlji in kar je v nebesih” (Kološanom 1,20).
 Človek ima vedno rad srednjo pot, da bi se tako 
izognil odločitvam. A v življenju vendarle obstajata 
le dve poti: široka pot ali pa ozka pot. Široka pot pelje 
v pogubo, ozka pot vodi v življenje. Po kateri poti 
hodiš ti?
 Po Adamovem grehu je vsakdo od svojega 
rojstva dalje na široki poti. Zato je gospod Jezus 
rekel pobožnemu Nikodemu, učitelju Svetega pisma: 
„Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi 
od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva … Če 
se kdo ne rodi iz vode in Duha – iz Božje besede in 
Svetega Duha – ne more priti v Božje kraljestvo. 
Kar je rojeno iz mesa, je meso – po grehu pokvarjeno 
in izgubljeno – in kar je rojeno iz Duha, je duh – 
večno doma pri Bogu. – Ne čudi se, da sem ti rekel: 
Morate se roditi od zgoraj – od Svetega Duha – … 
Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš?” (Janez 3,3.5-
7.10).
 Novo rojstvo je menjava cestišča. To menjavo 
potrebuješ, da bi prišel na pot življenja, iz naravnega 
v duhovno življenje. To je, kar slika kaže: po široki 
cesti hodi naravni človek. Mora jo zapustiti, da bi 
po ravni poti prek križa dospel do veličastja. Kdor 
se spokori in Gospodu iskreno prizna svoje grehe in 
ga prosi, naj pride v njegovo srce, ta doživi čudovito 
večno resnico iz Kološanom 1,13 in 2,13: „On nas 
je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v 

kraljestvo svojega ljubljenega Sina … Skupaj 
z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi 
prestopkov … Odpustil nam je vse grehe.”
 Bog je delo odrešitve opravil. Ti pa si ga 
moraš z vero usvojiti. Tedaj si na strani življenja. 
Vera si usvoji resnico in jo nato izkusi.
 Le kdor gre skozi ozka vrata, gospoda 
Jezusa, in hodi po ozki poti, Jezusu Kristusu, 
ima življenje. – Kje je cilj tvoje poti? Kam si 
namenjen?                                         Gerhard Schadt-Beck
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