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VEČNO ŽIVLJENJE
Andrew Wommack
Eden od najbolj poznanih verzov v Svetem pismu je Janez 3,16. Zdi se, kot da
vsakdo pozna ta verz že od mladosti, toda verjamem, da v resnici ni pravilno
razumevan in je napačno uporabljen. Janez 3:16 pravi, Bog je namreč svet tako
vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Tradicionalno se ta verz uporablja za učenje, da je Jezus prišel in umrl za
naše grehe, da bi mi ne bili pogubljeni. Čeprav je to res, ta verz pravi, da je bil
dejanski namen Jezusovega prihoda na to zemljo in Njegove smrti za nas ta, da
bi mi imeli večno življenje. Je pa tako naneslo, da so bili naši grehi prepreka, ki
je stala med nami in tem večnim življenjem.
   Res je, da je Jezus umrl za naše grehe in res je, da če verujemo v Kristusa,
ne bomo pogubljeni; toda Evangelij je mnogo več kot to. Resnično sporočilo
Evangelija je, da ti Bog hoče dati večno življenje. Naj zdaj to razložim.
   Na večer pred Njegovim križanjem je Jezus molil in rekel je naslednje, Večno
življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga
poslal, Jezusa Kristusa (Janez 17,3).
   Ta verz pravi, da je večno življenje spoznavanje Očeta, edinega resničnega
Boga in spoznavanje Jezusa Kristusa, katerega je poslal. T o je večno življenje.
Mnogi ljudje mislijo, da večno življenje pomeni živeti za vedno. Pa vendar, vsaka
oseba živi za vedno. Zmotno je mišljenje, da oseba, ko umre, preneha obstajati.
Duh in duša se vrneta k Bogu. Telo propade v grobu. V resnici bo vsaka oseba, ki
je kdaj živela na obličju zemlje, še naprej živela v obliki duha. Zato je reči, da je
večno življenje življenje, ki traja za vedno, le delna resnica – vsi živijo za vedno.
Ta verz zelo jasno pove, da večno življenje ni dano vsakomur.
Nekateri ljudje bi rekli, »Večno življenje je živeti večno v nebesih in ne
živeti večno v peklu.« Toda večno življenje je točno to, kar je rekel Jezus v Janezu
17,3 – spoznavanje Boga in Jezusa Kristusa. To je več kot intelektualno znanje.
Ta beseda, »spoznavanje,« je uporabljena vseskozi Sveto pismo kot opis najbolj
intimnega, osebnega odnosa, ki ga je možno imeti.
   Resnični namen odrešenja ni večno živeti v nebesih, čeprav bo to dobro.
Resnični namen odrešenja je imeti intimnost – oseben odnos z Gospodom
Bogom. Množice ljudi so že klicale k Bogu za odpuščanje svojih grehov, a jim
intimnost z Bogom nikdar ni bila cilj.
   S tem, da ne razložimo resničnega namena odrešenja, delamo medvedjo
uslugo Evangeliju. Ko predstavimo odrešenje kot nekaj, kar se tiče le duhovnih
stvari, ki nam bodo koristile le v bodočnosti, v večnosti, ljudem nismo v pomoč.
Učeništvo | 1. stopnja
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Nekateri ljudje prav zdaj živijo dobesedno v peklu, tu, na zemlji. Mnogi so
depresivni, živijo v revščini, so v stiski zaradi razdorov, zavrnjenosti, ranjenosti,
propadlih zakonov. Ljudje skušajo enostavno preživeti iz dneva v dan. Skušajo le
obdržati glavo nad vodo. S tem, da delamo iz odrešenja nekaj, kar se tiče samo
prihodnosti, mnogi ljudje odložijo to odločitev, ker so preobremenjeni že s
samim preživetjem današnjega dne.
   Resnica je, da Jezus ni prišel le zato, da vpliva na naše večne usode, da bi
torej živeli za vedno v nebesih v blagoslovu, namesto v kazni in prekletstvu pekla;
ampak je prišel tudi zato, da bi nas rešil iz sedanjega pokvarjenega sveta ( Gal
1,4). Jezus je prišel, da bi ti dal intimnost in oseben odnos z Bogom Očetom
danes.
   Jezus je prišel, da bi te privedel nazaj v tesen, oseben odnos z Njim. Jezus te
ljubi. Jezus te želi spoznati osebno. Jezus ti hoče dati kvaliteto življenja ki je večja
kot karkoli, kar bi lahko dobil potom kateregakoli drugega vira.
Jezus je to v Janezu 10,10 povedal takole: Tat [govori o Satanu, Op. avt.]
prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje
in ga imeli v obilju. Bog ti hoče dati večno življenje. Bog ti hoče dati življenje v
obilju, in verjamem, da ga danes potrebuješ – da si tega želiš. Kristus ni umrl le
zato, da bi odpustil tvoje grehe, temveč da bi te privedel prav k sebi. Če ne poznaš
Gospoda, imaš potrebo, da ga spoznaš s tem namenom. Če si že novo rojen, je
potrebno, da greš dlje kot le do odpuščanja grehov in vstopiš v večno življenje z
Očetom.
Dejstva večnega življenja
Jn 3,16
Jn 17,3
1 Kor 6,16-17
1 Jn 5,12
Raz 3,20
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a.
b.
c.
d.
e.

Namen Evangelija je večno življenje.
Večno življenje je spoznavanje Boga.
Spoznavanje Boga je intimen odnos.
Večno življenje je na voljo zdaj.
Bog si želi imeti oseben odnos s teboj.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Jn 3,16. S kakšnim namenom je Bog poslal Jezusa na ta svet?
2. V Svetopisemski uporabi beseda »spoznavati« pomeni imeti intimen, oseben
odnos z neko osebo (1 Moj 4,1). Preberi Jn 17,3. Kaj je večno življenje, v skladu
s tem verzom?
3. Preberi 1 Jn 5,11-12. V skladu s tem verzom, kdaj se začne večno življenje oz.
življenje, ki traja vekomaj?
4. Preberi Jn 10,10. Jezus je prišel, da nam dá kakšne vrste življenje?
5. Razloži z lastnimi besedami kakovosti ali značilnosti večnega življenja.
6. Ali verjameš, da je Bog poslal Svojega Sina Jezusa v ta svet, da bi umrl za grehe
sveta ter tako dal nam, ki verujemo, večno življenje/življenje, ki traja vekomaj)?
7. Ali jasno razumeš, da večno življenje ni le dolžina časa (večnost), temveč kakovost
in količina življenja?

Verzi k vprašanjem
Janez 3,16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
1 Moj 4,1 Človek je spoznal svojo ženo Evo. Spočela je in rodila Kajna. Rekla je: »Dobila sem
moža od Gospoda.«
Janez 17,3 Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega,
ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.
1 Jn 5,11-12 Pričevanje pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem
Sinu. 12 Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina, nima življenja.
Janez 10,10 Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje
in ga imeli v obilju.

1 Večno življenje
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi Jn 3,16. S kakšnim namenom je Bog poslal Jezusa na ta svet?
Da bi svet odrešil s tem, da vsem, ki verujejo v Jezusa, dá večno življenje
tako, da odstrani kazen za greh.
		
2. V Svetopisemski uporabi beseda »spoznavati« pomeni imeti intimen, oseben
odnos z neko osebo (1 Moj 4,1). Preberi Jn 17,3. Kaj je večno življenje, v skladu
s tem verzom?
Večno življenje je spoznavanje Boga in Jezusa Kristusa (ne fizično temveč
intimno).
3. Preberi 1 Jn 5,11-12. V skladu s tem verzom, kdaj se začne večno življenje oz.
življenje, ki traja vekomaj?
Ko sprejmemo Sina (Jezusa Kristusa) v naše življenje.
4. Preberi Jn 10,10. Jezus je prišel, da nam dá kakšne vrste življenje?
Življenje v obilju.
5. Razloži z lastnimi besedami kakovosti ali značilnosti večnega življenja.
Življenje v obilju je nasprotno od tega, zaradi česar je po Jezusovih
besedah prišel tat.
6. Ali verjameš, daje Bog poslal Svojega Sina Jezusa v ta svet, da bi umrl za grehe
sveta ter tako dal nam, ki verujemo, večno življenje/življenje, ki traja vekomaj?
Ja.
7. Ali jasno razumeš, da večno življenje ni le dolžina časa (večnost), temveč kakovost
in količina življenja?
Ja.
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ODREŠENJE PO MILOSTI
Don Krow
Jezus je pogosto uporabljal prispodobe, zgodbe, ki so ilustrirale duhovne resnice.
Luka 18,9-14 se takole prične, Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so
zaničevali druge, je povedal tole priliko: … Jezus je meril na določeno poslušalstvo:
tiste, ki so zaupali, da so pravični in so avtomatično prezirali in vzvišeno gledali
na vse druge. On je to priliko povedal tem ljudem, ki so zaupali v lastna dela. Mi
bi jih imenovali ‘samozvani pravičneži’, kar je to, o čemer je govoril Jezus ko je
rekel, da so s prezirom gledali na druge rekoč, »Boljši sem od tebe.«
  V verzu 10 Jezus pravi, »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Mi bi v sodobnem jeziku rekli, da sta šla molit v cerkev in
eden je bil farizej. Farizej je bil zelo religiozen človek. Beseda dejansko pomeni
‘ločeni’, nekdo, ki je bil tako religiozen, da je v bistvu govoril, »Ne oskruni me!
Nikar se mi preveč ne približaj. Nisem kot drugi ljudje! Boljši sem od drugih!«
Drugi mož, ki ga je Jezus omenil, pa je bil cestninar. Cestninarji so bili izterjevalci
davkov ter dajatev in so bili na slabem glasu kot zelo zlobni, grešni ljudje, ki so
goljufali in oškodovali druge. Davke so pobirali na vse možne načine, si natlačili
veliko denarja v lastne žepe, nekaj pa so ga dali rimskim oblastem, tako da med
ljudmi niso imeli naklonjenosti.
   Pripoved se nadaljuje v verzu 11, Farizej se je postavil in pri sebi molil
takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki,
prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Želim da to opazite. H komu je molil? V
resnici je molil sam k sebi, čeprav je rekel »Bog« in uporabljal prave besede. Bog
ni priznaval njegove molitve in kasneje bomo videli, zakaj je bilo to tako. Opazi,
da je molil, »nisem kakor drugi ljudje.« Ta farizej, ta religiozen človek, je rekel,
»Nisem kakor drugi ljudje. Nisem grešen. Nisem izterjevalec, nisem krivičen,
nisem prešuštnik, in nisem kot ta cestninar tukaj, ki je prišel molit.« Vidite,
zaničeval je in vzvišeno je gledal na druge, ker je mislil, da je boljši od njih.
  V verzu 12 je farizej rekel, Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od
vsega, kar dobim.‹ Govoril je, »Ali si opazil kaj delam?« Ali veste, kaj pomeni
postiti se? Pravzaprav pomeni, da se vzdržiš hrane. Tudi cerkvi je dajal denar.
Bil je eden od tistih ljudi, ki pravijo, »Pusti me pri miru! Dobro življenje živim!
Dajem v dobrodelne namene! Denar dajem v cerkvi!«
   Potem pa pridemo do cestninarja v verzu 13: Cestninar pa je stal daleč proč in
še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!‹ Opazite njegovo telesno govorico: ‘stal je daleč proč’.
Ni šel niti v cerkev samo. Tako se je sramoval svojega življenja in stvari, ki jih je
počel, da je stal daleč proč in ni niti dvignil pogleda, ne dvignil oči k nebu, temveč
se je tolkel po prsih. Ko Sveto pismo v Stari zavezi govori o tolčenju po prsih je
pogosto govora tudi o trganju lastnih oblačil, kar je bil način izražanja, »Bog, žal
mi je tega kar sem storil !« To je bilo znamenje spreobrnjenja, skrušenega srca in
Učeništvo | 1. stopnja
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potrtega duha, katerega Bog ne zaničuje. Ta cestninar, grešnik kakršen je bil, je
klical k Bogu in molil, »Bog, bodi mi milostljiv, grešnik sem!«
  Verz 14 pravi, Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak,
kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Cestninar je šel
domov opravičen, razgalašen za pravičnega pred Bogom, spravljen z Bogom, Bog
mu je odpustil. Zakaj mu je bilo odpuščeno? Zakaj je šel on domov spravljen z
Bogom in ne religiozni farizej? Zato, ker se je farizej poviševal rekoč, »Boljši sem
od drugih ljudi! Nisem grešen! Nisem kot drugi ljudje,« medtem ko je davčni
izterjevalec vedel, da v svoji krivičnosti ne more pravno stati pred Bogom, da Mu
nima kaj darovati. Bil je grešen človek. Sveto pismo pravi, da Jezus ni prišel rešit
pravične ampak grešne in da smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Ta davčni
izterjevalec se je ponižal ter našel odpuščanje in pomilostitev.
   Govorimo o odrešenju po milosti. Milost je čudovita beseda; dal vam bom
sprejeto definicijo njenega pomena, čeprav milost pomeni še mnogo več.
V grškem jeziku, v katerem je bila napisana Nova zaveza, je milost charis. Sprejeta
definicija besede ‘milost’ je ta: zastonjska, nezaslužena naklonjenost Boga do
ljudi, ki je niso vredni. Ta cestninar si ni ničesar zaslužil od Boga, toda našel je
Njegovo naklonjenost, ker se je ponižal. V grščini je še ena beseda, charisma, ki
je charis s končnico -ma. Pomen le-te je specifična manifestacija ali oblika Božje
milosti in ta cestninar je našel pomilostitev, opravičen je stal pred Bogom in to
je bil dar.
  Rimljanom 5,17 pravi, … bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru
pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.
Bog meni in tebi ponuja, da opravičena stojiva pred Njim, kot milostni dar; in v
skladu z našim odlomkom je cestninar našel ta dar opravičenja, ta dar pravičnosti,
ki prihaja samo po Jezusu Kristusu. Sveto pismo pravi (Janez 1,17), Postava je bila
namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Ta milost je ponujena eni vrsti osebe — tistim, ki se ponižajo in vedo, da ne
morejo stati pred Bogom, ki kličejo po Božjem usmiljenju. Ti ljudje bodo našli
Božje usmiljenje in pomilostitev.
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Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Lk 18,9. Kaj je prilika?
2. Preberi Lk 18,9. Na koga je Jezus meril s to priliko?
3. Preberi Lk 18,9 (zadnji del verza). Ljudje, ki so ‘samozvani pravičneži’ vedno
kažejo določeno notranjo držo do drugih. V skladu z Lk 18,9, kakšna drža je to?
a. Radi imajo druge ljudi. b. Zaničujejo druge ali na njih vzvišeno gledajo.
c. Ljubijo druge ljudi.
4. Preberi Lk 18,10. Dva človeka sta šla molit; v sodobnem jeziku, kam sta šla
molit?
5. Preberi Lk 18,10. Kdo sta bila ta dva človeka?
6. Preberi Lk 18,11. Kakšna je bila molitev farizeja?
7. Preberi Lk 18,12. Kaj pomeni, da se postiš?
8. Preberi Lk 18,12. Kaj pomeni dajati desetino?
9. Preberi Lk 18,13. Kje je stal cestninar?
Zakaj?
10. Preberi Lk 18,13. Zakaj je cestninar povešal glavo in je ni dvignil?
11. Preberi Lk 18,13. Kakšna je bila molitev cestninarja?
12. Preberi Lk 18,14. Kateri od teh dveh možakarjev je bil razglašen za pravičnega,
ko je šel domov?
13. Preberi Lk 18,14. Zakaj je bil davčni izterjevalec razglašen za pravičnega in ne
farizej?
14. Preberi Lk 18,14. Ali je Bog odpustil temu davčnemu izterjevalcu?
15. Preberi Rimljanom 10,13. Če bi šel ti prav zdaj na kolena in klical k Bogu iz
srca, »Bog, bodi milostljiv meni grešniku,« ali bi Bog ravnal s teboj enako kot s
cestninarjem?
2 Odrešenje po milosti
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Verzi k vprašanjem
Luka 18,9 Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so zaničevali druge, je povedal tole
priliko:
Luka 18,10 »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar.
Luka 18,11 Farizej se je postavil in pri* [Ali k] sebi molil takóle:
›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki,
prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar.
Luka 18,12 Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹
Luka 18,13 Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je
tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹
Luka 18,14 Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo
ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Rimljanom 10,13 In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.
1 Janez 1,8-9 Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas.
9 Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti,
saj je zvest in pravičen.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Lk 18,9. Kaj je prilika?
Svetopisemska zgodba, ki ilustrira duhovno resnico.
2. Preberi Lk 18,9. Na koga je Jezus meril s to priliko?
Meril je na tiste, ki so zaupali vase, da so pravični; to je, na samozvano
pravične.
3. Preberi Lk 18,9 (zadnji del verza). Ljudje, ki so ‘samozvani pravičneži’ vedno
kažejo določeno notranjo držo do drugih. V skladu z Lk 18,9, kakšna drža je to?
b. Zaničujejo druge ali na njih vzvišeno gledajo.
4. Preberi Lk 18,10. Dva človeka sta šla molit; v sodobnem jeziku, kam sta šla
molit? V cerkev.
5. Preberi Lk 18,10. Kdo so bili ti ljudje? Farizej in davčni izterjevalec/cestninar.
6. Preberi Lk 18,11. Kakšna je bila molitev farizeja?
Bog, hvala ti, da nisem kot drugi ljudje (da nisem grešnik). Nisem prevarant, nepravičen, prešuštnik, ali celo tak kot ta cestninar.
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7. Preberi Lk 18,12. Kaj pomeni, da se postiš?
Da se vzdržiš hrane.
8. Preberi Lk 18,12. Kaj pomeni dajati desetino?
Dajati desetino lastnih dohodkov.
9. Preberi Lk 18,13. Kje je stal cestninar?
Daleč proč. Zakaj?
Sramoval se je iti v cerkev (ali tempelj) ker je bil tako hudo grešen, zato je
ostal kar zunaj.
10. Preberi Lk 18,13. Zakaj je cestninar povešal glavo in je ni dvignil?
Sram ga je bilo. Si ti kdaj naredil kaj narobe in ne gledal ljudem v obraz?
11. Preberi Lk 18,13. Kakšna je bila molitev cestninarja?
Bog, bodi usmiljen do mene; grešnik sem!
12. Preberi Lk 18,14.
Kateri od the dveh možakarjev je bil razglašen za pravičnega, ko je šel domov?
Davčni izterjevalec.
13. Preberi Lk 18,14.
Zakaj je bil davčni izterjevalec razglašen za pravičnega in ne farizej?
Ker se je ponižal pred Bogom. Farizej je bil poln ponosa; ni se mu zdelo, da
bi potreboval Odrešenika.
14. Preberi Lk 18,14. Ali je Bog odpustil temu davčnemu izterjevalcu?
Ja.
15. Preberi Rimljanom 10,13. Če bi šel ti prav zdaj na kolena in klical k Bogu iz
srca, »Bog, bodi milostljiv meni grešniku,« ali bi Bog ravnal s teboj enako kot s
cestninarjem?
Ja, bi. Odpustil bi mi in me očistil vse krivičnosti. Glej 1 Janez 1,8-9.

2 Odrešenje po milosti
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PRAVIČNOST PO MILOSTI
Don Krow
Danes si bomo ogledali predmet pravičnosti po milosti.
Rimljanom 3,21-23 pravi,
Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. 22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer
vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike [nobenega razlikovanja, Op. avt.]: 23
saj so vsi grešili in so brez [ne dosegajo, Op. avt.] Božje slave,
   Opazite, da ta citat pravi, Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost.
Nekoč sem nekega moža vprašal, »Kaj pa vi mislite da morate storiti, da bi šli v
nebesa?« Odgovoril je, da bi se moral držati desetih zapovedi, biti zvest svoji ženi,
živeti moralno življenje in še precej drugih stvari. Rekel sem, »Ali veste, kaj morate
storiti, da bi šli v nebesa, da bi lahko bili v Božji prisotnosti ali pa v Njegovem
kraljestvu? Imeti bi morali pravičnost, ki je enakovredna pravičnosti Boga.«
Dejal je, »Kako, prosim? Nihče ne more imeti pravičnosti, ki je enaka Božji. Samo
en človek je imel takšno pravičnost in to je bil Jezus Kristus!« Rekel sem, »Prav
imate! Točno tako je! Nihče izmed nas v lastni moči ni še nikdar izpolnil postave
ali zapovedi brezhibno, navznoter ali navzven, ampak potrebujemo pravičnost,
ki je enakovredna Božji, da bi bili pred Njim sprejemljivi.«
   To je natančno to, kar je rečeno v verzih 21-22, Zdaj pa se je brez postave
pokazala Božja pravičnost … Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa,
in sicer vsem, ki verujejo. … Pravičnost, katero Bog ponuja tebi in meni je
pravičnost, ki je po veri v Jezusa Kristusa, in je do vseh in na vseh, ki verujejo. Dve
vrsti pravičnosti obstojata – človeška pravičnost in Božja pravičnost. Človeška
pravičnost je najboljše vedênje in najboljša dela ki jih oseba zmore, toda to te ne
more narediti sprejemljivega pred Bogom. Potrebna je pravičnost, ki je enaka
Božji; in On ti jo ponuja – Božjo pravičnost, ki je brez postave.
   V grščini ni določnega člena, kar pomeni, da to besedilo v resnici pravi,
da Bog ponuja Svojo lastno pravičnost brez Postave. Pravičnost, ki je v skladu
s Postavo je pravičnost po delih, služenju, doseganju z namenom, da bi bili
sprejeti pred Bogom. Vse sodobne svetovne religije so mnenja, da je potrebno
delati, zaslužiti si ter dosegati, da bi te Bog sprejel. Beseda ‘Evangelij’ pomeni
‘dobra novica’, ‘veselo oznanilo’, in to veselo oznanilo Evangelija je, da Bog ponuja
Svojo lastno pravičnost in sprejemljivost vsem, ki bodo verovali v to, kar je Jezus
zagotovil – Njegovo smrt na križu za naše grehe, po kateri nam je prišteta Božja
pravičnost ki je brez (ločeno od) postave, ne da bi mi sami kaj delali, si prislužili
in karkoli dosegali; in ta pride po veri v Jezusa Kristusa.
   Opazi, v verzu 22, da je to Božja pravičnost ki je po veri v Jezusa Kristusa
vsem in na vseh. Zakaj Bog Svojo pravičnost ponuja vsakomur? Ni namreč nobene
razlike [nobenega razlikovanja, Op. avt.]: 23 saj so vsi grešili in so brez [ne dosegajo, Op.
avt.] Božje slave. Ti si grešil, jaz sem grešil in nihče od nas ne dosega Božjega
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standarda popolnosti. Zaradi našega greha je naša največja potreba ta, da smo
sprejeti, da imamo prav odnos in stojimo pravični pred Bogom … in Bog nam
je to ponudil ne po delih postave, ampak po veri v Jezusa Kristusa. Ta Božja
pravičnost ne pride po tvojih delih, tvojih naporih, tvojemu udinjanju ali tvojih
poskusih, da bi nekaj dosegel; pride po veri v, odvisnosti od ter zanašanju na Gospoda Jezusa Kristusa.
   Kako je bil Abraham (prednik Judov) rešen? Sveto pismo pravi, da je verjel
Bogu – verjel obljubi, ki mu jo je Bog dal – in potem mu je bila prišteta na račun
pravičnost. Dejstvo, da je bil Abraham pred Bogom razglašen za pravičnega
po njegovi veri, ni veljalo le zanj. V Rimljanom 3, 21-22 beremo, da je človek
razglašen za pravičnega po svoji veri v Jezusa Kristusa. Sveto pismo pravi, da bo
zaradi plačila, ki ga je Kristus plačal na križu ko je prelil Svojo kri za naš greh,
pravičnost (praven položaj) prišteta na račun vsake osebe, ki preprosto veruje v
Jezusa.
  Rimljanom 5,17 pravi, Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala
po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj
kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu [poudarek avtorjev]. Bog ti ponuja
dar pravičnosti, dar pravnega stanja pred Njim. Darilo ima neko ceno toda ni
zaračunana osebi, ki jo prejme. Če bi mi ti dal darilo in hotel zanj plačilo, to ne
bi bilo darilo; toda tebe je to darilo nekaj stalo. Bog nam je zagotovil pravičnost
kot dar, in ta dar pravičnosti, oprostilna sodba in praven položaj, pride po veri v
Jezusa Kristusa.

Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Titu 3,5. Ali je pravičnost katero potrebujemo pravičnost, ki jo lahko
proizvedemo sami?
2. Preberi 2 Kor 5,21. Kakšno vrsto pravičnosti potrebujemo?
3. Preberi Rim 3,22. Kako prejmemo pravičnost?
4. Preberi Flp 3,9. Kaj je pravičnost, ki je po Postavi?
5. Preberi Gal 2,21. Kako lahko zametujemo Božjo milost?
6. Preberi Rim 5,17. Božja pravičnost je prejeta kot kaj?

Učeništvo | 1. stopnja
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Verzi k vprašanjem
Titu 3,5 nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem
usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
2 Kor 5,21 Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja
pravičnost v njem.
Rim 3,22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni
namreč nobene razlike:
Flp 3,9 in da bi se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak
s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni
na veri,
Gal 2,21 Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po postavi, potem je Kristus umrl
zaman.
Rim 5,17 Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo
obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu
Kristusu.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Titu 3,5. Ali je pravičnost katero potrebujemo pravičnost, ki jo lahko
proizvedemo sami?
Ne.
2. Preberi 2 Kor 5,21. Kakšno vrsto pravičnosti potrebujemo?
Božjo pravičnost (ki je po Kristusu).
3. Preberi Rim 3,22. Kako prejmemo pravičnost?
Po veri v Jezusa Kristusa.
4. Preberi Flp 3,9. Kaj je pravičnost, ki je po Postavi?
Pravičnost, ki pripada meni – pravičnost, ki jo proizvedem sam, po lastnih
delih.
5. Preberi Gal 2,21. Kako lahko zametujemo Božjo milost?
Božjo milost lahko zametujemo tako, da se skušamo rešiti po lastnih
dobrih delih, namesto da bi zaupali Kristusu in Njegovi smrti za nas za naše
odrešenje.
6. Preberi Rim 5,17. Božja pravičnost je prejeta kot kaj?
Kot dar.
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ODNOS Z BOGOM
Andrew Wommack
Ena najpomembnejših stvari v medsebojnih odnosih je razumevanje osebe,
s katero želimo imeti odnos in isto velja za naš odnos z Bogom. Potrebno je
razumeti osnovno naravo in značaj Boga, da lahko imamo z Njim zdrav odnos.
Napačno razumevanje Njegovega značaja in narave je eden od razlogov, da mnogi
ljudje nimajo pozitivnega odnosa z Njim. Prav to se je zgodilo v Edenskem vrtu,
ko je kača skušala Adama in Evo. Vstopila sta v skušnjavo in nazadnje padla
v neubogljivosti Bogu ter vrgla v greh celotno človeštvo. Njuno pomanjkljivo
razumevanje narave Boga je bilo dejansko del skušnjave.
Pripoved v Genezi – 1 Mz 3,1-5 – je poznana večini ljudi:
1 Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki jih je naredil
Gospod Bog. Rekla je ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega
drevesa v vrtu?« 2 In žena je rekla kači: »Od sadu drevja v vrtu jeva, 3 ›le z
drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer
bosta umrla!‹« 4 Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta umrla! 5 V resnici
Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala
kakor Bog , poznala bi dobro in húdo.«
   V tej pripovedi je Satanova subtilna, prekanjena izjava, da Bog v resnici ni
dober Bog … da je skušal Adamu in Evi nekaj pridržati … da ni hotel, da bi v
polnosti dosegla svoj potencial … da ni hotel, da bi bila Njemu enaka … in da je
bil razlog, da je Bog dal pravilo, naj ne jesta od drevesa spoznanja dobrega in slabega ta, da bi ju oviral in ju ranil. V nekem smislu je Satan meril prav proti naravi
in značaju Boga, ko Ga je blatil rekoč, da jima Bog ni privoščil vsega najboljšega.
Popolnoma isto se dogaja ljudem dandanes. Satan jim reče, »Če slediš Bogu in
ne ekperimentiraš z vsemi temi stvarmi, ki so nasprotne Njegovi Besedi, ne boš
nikdar izkusil prave sreče. Življenje bo dolgočasno … mrtvo.« Žalostno dejstvo
je, da ljudje izkusijo, da jih droge, alkohol, seks, upornost, razuzdano vdajanje
lastnim slem, uspeh v poklicu in vse druge stvari, s katerimi so eksperimentirali,
niso zadovoljile. Ko se tega zavejo, so si že uničili življenje, družino in zdravje.
   Resnica pa je, da je Bog dober Bog, in Njegova volja za nas je samo dobro. Ampak Satan nas dandanes skuša z istimi skušnjavami, katere je uperil proti
Adamu in Evi v Ednu, kjer je pretkano sugestiral, da Bog ni dober Bog. Tisti, ki
imajo le malo poznavanja Svetega pisma bi lahko dobili tak vtis, ker so določena
mesta v Besedi, kjer je Bog z ljudmi ravnal na grobe, krute načine. V 4 Mz 15,3236 je nek človek nabiral suhljad na sobotni dan in bil kamenjan do smrti, ker ni
upošteval sobotnega dne. To zveni surovo, toda v ozadju teh kazni je določen namen, čeprav večini ljudi ob nepozornem prebiranju Svetega pisma ta ni razviden.
Temeljito proučevanje kaže, da je bila starozavezna Postava dana zato, da bi se
greh, ki smo ga zagrešili, pokazal v svoji čezmerni grešnosti, kakor pravi Pavel v
pismu Rimljanom 7,13. Razlog je bil ta, da se ljudje niso zavedali smrtonosnosti
svojih prestopkov in da njihovi prestopki žalijo Boga. Naredili so napako, da so
Učeništvo | 1. stopnja
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se primerjali med seboj in ocenjevali lastna dejanja v primeri z dejanji drugih.
Če je kdo grešil in ga ni udarila smrt, so si mislili, da greh navsezadnje ne more
biti tako slab in znižali so svoje standarde. Izgubili so pravo perspektivo tega,
kar je bilo prav in kar je bilo narobe. Bog je moral pripeljati človeštvo nazaj do
pravega merila, ustreznega standarda pravičnega življenja, da bi zavrnili hudiča
ter njegove skušnjave in uvideli, kakšen bi bil končni izid napačnih odločitev. Ko
pa je bilo to merilo vzpostavljeno, je moral uveljavljati Postavo, ki jo je dal.
   Bog ni dal zapovedi Stare zaveze z namenom, da bi rekel, »Dokler ne boste
izpolnili vseh teh stvari, vas ne morem ne sprejeti ne ljubiti.« To ni ne Njegova
narava, ne značaj. Dal jih je z namenom, da bi izostril naš čut za to, kar je prav in
kar je narobe in nas pripeljal do spoznanja dejstva, da potrebujemo Odrešenika.
Težava je v tem, da so ljudje mislili, da Bog zahteva popolnost, preden bi koga
lahko vzljubil, kar je pripeljalo do zmotnega mišljenja, da je Njegova ljubezen
do njih neposredno sorazmerna z njihovimi deli. Zdi se jim, da dokler ne storijo
vsega popolnoma prav, ne bodo sprejeti pri Bogu, kar pa ni sporočilo Svetega
pisma.
   Srce Boga je človeštvo spraviti s Seboj in noče človeštva soditi … noče
človeštvu prištevati njihovih grehov … in ni Njegovo srce, da bi bil človeštvu
zaradi grehov sovražen. To je srce Boga do ljudi v Svetem pismu in to je Njegovo
srce zate danes. Potrebno je, da razumeš, kakšno je Njegovo srce v resnici, namreč,
Bog je ljubezen (1 Janez 4,8). On išče priliko, da odvzame tvoje grehe in vse drugo, kar bi te ločevalo od Njega. To je že storil po Jezusu in danes ti ponuja odnos,
ki ne temelji na tvojih dosežkih ampak na tvoji veri in sprejetju Jezusa, ki je vzel
tvoje grehe nase. Danes imaš lahko odnos z Bogom, neglede na padce v tvojem
žilvjenju. Vse kar zahteva je, da položiš svojo vero v Gospoda Jezusa Kristusa.
Vprašanja k učeništvu
1. Preberi 1 Mz 3,1. Katero vprašanje je Satan postavil Evi?
2. Preberi 1 Mz 2,17 in 1 Mz 3,3. Katero besedo ali besede je Eva dodala k temu, kar
je Bog dejansko rekel Adamu?
3. Preberi 1 Mz 3,6. Potem, ko je Satanu uspelo zasejati v um Eve dvom glede Božje
Besede, kaj je naredila v tem verzu?
4. Preberi 1 Mz 3,1-9. Potem, ko sta Adam in Eva grešila, ali je Bog z njima še
naprej govoril in skušal nadaljevati odnos z njima?
5. Preberi 1 Mz 3,22-24. Zakaj je Bog izgnal Adama in Evo iz vrta?
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6. Ali ti je razvidno, da je bilo to dejanje Božjega usmiljenja in ne kazni?
7. Preberi Rimljanom 5:17. Kako pridemo do izobilja Božje milosti in daru
pravičnosti? a. Kupimo si ga. b. Prislužimo si ga. c. Prejmemo ga.
8. Preberi Rimljanom 6:23. Kaj si v resnici zaslužimo, če grešimo?
9. Po milosti, kaj nam Bog daje v zameno?
10. Preberi Rimljanom 10:3. Če skušamo pred Bogom uveljaviti lastno pravičnost,
česa nismo naredili?
11. Preberi 1 Janez 1:9 in Rimljanom 4:3. Kaj Bog obljublja da bo storil z vsemi
našimi grehi in krivičnostjo?
12. Kaj ti to pove o značaju Boga?

Verzi k vprašanjem
1 Mz 3,1 Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod
Bog. Rekla je ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v
vrtu?«
1 Mz 2,17 le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z
njega, boš gotovo umrl.«
1 Mz 3,3 ›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer
bosta umrla!‹«
1 Mz 3,6 Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker
daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki
je bil z njo, in je jedel.
1 Mz 3,9-10 9 Gospod Bog je poklical človeka in mu rekel: »Kje si?« 10 Rekel je: »Slišal sem
tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag, in se skril.«
1 Mz 3,22-24 Tedaj je Gospod Bog rekel: »Glejte, človek je postal kakor eden izmed nas, saj pozna dobro in húdo. Da ne bo zdaj iztegnil roke in vzel še z drevesa življenja ter jedel
in živel na veke!« 23 In Gospod Bog je odpravil človeka iz edenskega vrta obdelovat zemljo, iz katere je bil vzet. 24 Izgnal je človeka in postavil vzhodno od edenskega vrta kerube in meč, iz katerega je švigal ogenj, da bi stražili pot do drevesa
življenja.
4 Odnos z Bogom
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Rim 5,17 Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo
obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu
Kristusu.
Rim 6,23 Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu
Jezusu, našem Gospodu.
Rim 10,3 Ker namreč niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo, se niso
podredili Božji pravičnosti.
1 Jn 1,9 Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj
je zvest in pravičen.
Rim 4,3 Kaj namreč pravi Pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Mz 3,1. Katero vprašanje je Satan postavil Evi?
		
»Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?«
2. Preberi 1 Mz 2,17 in 1 Mz 3,3. Katero besedo ali besede je Eva dodala k temu, kar
je Bog resnično rekel Adamu?
Da naj se ga ne dotikata.
3. Preberi 1 Mz 3,6. Po tem, ko je Satanu uspelo zasejati v um Eve dvom glede Božje
Besede, kaj je naredila v tem verzu?
Vzela je in jedla od drevesa.
4. Preberi 1 Mz 3,1-9. Potem, ko sta Adam in Eva grešila, ali je Bog z njima še
naprej govoril in skušal nadaljevati odnos z njima? Ja.
5. Preberi 1 Mz 3,22-24. Zakaj je Bog izgnal Adama in Evo iz vrta?
Da ne bi jedla od drevesa življenja in večno živela v tem grešnem stanju.
6. Ali ti je razvidno, da je bilo to dejanje Božjega usmiljenja in ne kazni?
Ja.
7. Preberi Rimljanom 5:17. Kako pridemo do izobilja Božje milosti in daru
pravičnosti?
c. Prejmemo ga.
8. Preberi Rimljanom 6:23. Kaj si v resnici zaslužimo, če grešimo?
Smrt.
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9. Po milosti, kaj nam Bog daje v zameno?
Večno življenje v Jezusu.
10. Preberi Rimljanom 10:3. Če skušamo pred Bogom uveljaviti lastno pravičnost,
česa nismo naredili?
Nismo se podredili Jezusu kot naši pravičnosti.
11. Preberi 1 Janez 1:9 in Rimljanom 4:3. Kaj Bog obljublja da bo storil z vsemi
našimi grehi in krivičnostjo?
Odstranil ji bo, jih pozabil in jih odpustil.
12. Kaj ti to pove o značaju Boga?
Da je usmiljen in ljubeč.

4 Odnos z Bogom
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BOŽJI ZNAČAJ
Andrew Wommack
Da bi lahko imeli pozitiven odnos z Bogom, moramo poznati Njegovo naravo in
Njegov resnični značaj. Je On jezen zaradi našega greha, ali je On usmiljen Bog,
ki nam želi dati Njegovo življenje in blagoslov, ki ne temelji na naših dosežkih?
Sveto pismo nam v resnici podaja dva različna pogleda na Boga, čeprav to ne
pomeni, da se je On kdajkoli spremenil ali deloval na drugačen način. Bilo pa je
časovno obdobje, ko je, po terminologiji Svetega pisma, »Bog ljudem zaračunal
njihove prestopke.«
   To je primerljivo z vzgojo otrok. Ko so zelo majhni, jim ni mogoče pojasniti
vseh stvari, jim povedati, zakaj se morajo lepo obnašati ali zakaj naj bi ne bili
sebični z igračami ter jemali igrače svojim bratom ali sestram. Povedati jim je
treba pravila in če jih prekršijo, jih je potrebno disciplinirati. Pravila morajo biti
uveljavljana, četudi ne vedo o Bogu in o hudiču, ali pa da dajejo prostor hudiču,
kadar so sebični. Lahko, da niso zmožni razumeti teh konceptov, so pa zmožni
razumeti, da bodo, če dejanje ponovijo, kaznovani.
   V določenem smislu je to primerljivo s tem, kar je Gospod naredil v Stari
zavezi. Preden so ljudje bili novo rojeni, niso imeli duhovnega dojemanja, ki ga
imamo mi pod Novo zavezo, zato je moral dati zakone in jih uveljavljati s kaznijo, včasih celo s smrtjo, da bi jih odvrnil od greha. Ker je Satan ljudi po grehu
uničeval, je bilo potrebno greh omejevati in te omejitve uveljavljati. Čeprav je
to naredilo napačen vtis, da nas Bog zaradi našega greha v resnici ne ljubi, to
ni tisto kar uči Božja Beseda. Rimljanom 5,13 pravi, greh je bil namreč na svetu,
preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave. »Preden je
nastopila postava«, pomeni do Mojzesovih dni, ko je Bog dal deset zapovedi in
druge obredne predpise, ki so se nanašale na židovski narod. Do takrat je greh
bil v svetu, toda ni bil zaračunan. Beseda ‘zaračunan’ je računovodski izraz, npr.
če greš v trgovino nekaj kupit in rečeš, »Dajte mi na moj račun.« Ko je to dano
na tvoj račun, je zabeleženo in pripisano na tvojem računu in nakup ti je bil
zaračunan. Če ga ne bi zaračunali, bi to pomenilo, da vsota ni bila zabeležena in
zaračunana tebi.
   Ta verz pravi, da do prihoda desetih zapovedi, greh ljudem ni bil zaračunan.
To je izjemna izjava. Poglej si Genezo 3 in 4. Večina ljudi ima predstavo, da ko sta
Adam in Eva grešila proti Bogu, ki je svet, medtem ko je bil človek zdaj grešen,
On ni mogel več imeti opravka z grešnim človeštvom. Mislijo, da je Bog izgnal
človeka iz vrta zato, da bi ga odstranil iz Svoje prisotnosti, ker Bog ne bi mogel imeti opravka s človekom, ki je brez svetosti. Nadalje mislijo, da dokler ne naravnaš
svojega življenja s pravimi dejanji, Bog ponovno ne more imeti nikakršnega
odnosa s tabo. To je v nasprotju s sporočilom, ki ga je prinesel Jezus. Rimljanom
5,8 pravi, da je Bog izkazal svojo ljubezen do nas in da je Kristus umrl za nas, ko
smo bili še grešniki. Zatorej Nova zaveza uči, da ti je Bog izkazal ljubezen, ko si
ti živel v grehu in ne potem, ko si poravnal svoje življenje. Ena od velikih res-
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nic Evangelija, ki bo spremenila tvoje življenje je ta, da razumeš, da te Bog ljubi
prav takšnega, kakršen si. Tako zelo te ljubi, da če bi sprejel Njegovo ljubezen, ne
bi hotel ostati tak kakršen si. Spremenil se boš, toda ta sprememba bo stranski
proizvod ljubezni Boga in ne zato, da bi si pridobi Njegovo ljubezen.
  V Genezi 4 lahko vidiš, da se je Bog še vedno družil s človekom, se je še
vedno pogovarjal z Adamom in Evo po tem, ko sta grešila. Pogovarjal se je s Kajnom in Abelom in ko sta Mu prišla darovat daritev, jima je spregovoril z slišnim
glasom. Iz njune reakcije vidimo, da sta bila navajena slišati Njegov glas in ju ni
prestrašil. Ko je Kajn ubil svojega brata Abela in postal prvi morilec na zemlji, je z
nebes prišel slišen glas Boga, »Kje je tvoj brat Abel?« Kajn je Bogu lagal, dozdevno
brez slabe vesti. To se lahko zgodi le, če je osebi tako običajno slišati Božji glas, da
ga ima za samo po sebi umevnega in se ga nikakor ne boji. Kar nam to pove je,
da se je Bog še vedno družil s človeštvom in druženja ni prekinil, kot je splošno
mnenje. On človeku ni zaračunaval greha. Ali to pomeni, da je dovoljeval njihove grehe ali da greh ni bil napačen? Ne; to je razlog, da je sčasoma dal Postavo.
Bog je moral dati Postavo, da bi človeka privedel nazaj do ustreznega standarda.
Moral je človeku pokazati, da potrebuje Odrešenika ter da se mora ponižati in
sprejeti odpuščanje kot dar. Na žalost religija s temi stvarmi ravna preračunljivo
in jih kontrolira tako, da uči, da je bila Postava dana zato, da jo izpolnjujemo in
si s tem prislužimo Božje odpuščanje in sprejetje pri Bogu. Ne! Namen Stare zaveze je bil povečati tvoj greh do take mere, da bi obupal nad vsakršno možnostjo
rešitve samega sebe in rekel, »Bog, če je to tvoj standard svetosti, ga jaz nisem
zmožen izpolnjevati. Odpusti mi, usmili se me.«
Temeljna narava Boga je bila vedno ljubezen.
Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Rim 5,13. Kaj pomeni beseda ‘prištevati’?
2. Preberi Rim 7,7. Kaj je bil namen Postave?
3. Preberi Gal 3,24. V skladu s tem verzom, kakšen je bil namen Postave?
4. Preberi Jn 8,1-11. Kako je Jezus ravnal z ženo, zaloteno pri prešuštvovanju?
5. Ali so Jezusove besede in dejanja razodevala resnično naravo Boga?
Glej Janez 3,34.
6. Preberi 1 Jn 4,8. V skladu s tem verzom, kakšna je resnična narava Boga?

Učeništvo | 1. stopnja
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7. Preberi Rim 5:6. Božja ljubezen nam je bila izkazana ko smo mi bili kakšni?
8. Preberi Rim 5:8. Bog nas je ljubil, ko smo mi bili kaj?
9. Preberi Rim 5:10. Bog nas je ljubil, ko smo mi bili kaj?
10. Če bi prosil Jezusa Kristusa, da ti odpusti in postane tvoj Odrešenik in Gospod,
s tem da zaupaš Jezusovi daritvi kot plačilu za tvoje grehe, ali bi ti Bog izkazal
Svojo resnično naravo usmiljenja in milosti?

Verzi k vprašanjem
Rim 5,13 greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva,
če ni postave,
Rim 7,7 Kaj bomo torej rekli? Je mar postava greh? Nikakor ne! Vendar greha nisem
spoznal razen prek postave, saj tudi za poželenje ne bi vedel, ko postava ne bi
govorila: Ne požêli!
Gal 3,24 To se pravi, da je postava postala za nas vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za Kristusa,
da bi bili opravičeni iz vere.
Jn 8,1-11 Jezus pa je krenil proti Oljski gori. 2 Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse
ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. 3 Pismouki in farizeji so tedaj
pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo 4 in mu
rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. 5 Mojzes nam je v postavi
ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« 6 To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi
ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. 7 Ko pa so ga kar naprej
spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže
kamen vanjo.« 8 Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. 9 Ko so to slišali, so drug
za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. 10 Jezus
se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« 11 Rekla je: »Nihče,
Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«
Jn 3,34 Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero.
1 Jn 4,8 Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.
Rim 5,6 Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za
brezbožne.
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Rim 5,8 Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili
še grešniki.
Rim 5,10 Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki,
bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Rim 5,13. Kaj pomeni beseda ‘prištevati’?
Zaračunati nekomu na njegov račun.
2. Preberi Rim 7,7. Kaj je bil namen Postave?
Da bi bil greh spoznan.
3. Preberi Gal 3,24. V skladu s tem verzom, kakšen je bil namen Postave?
Da bi človeštvu pokazal njihovo potrebo po Odrešeniku, Jezusu Kristusu.
4. Preberi Jn 8,1-11. Kako je Jezus ravnal z ženo, zaloteno pri prešuštvovanju?
Z usmiljenjem in milostjo.
5. Ali so Jezusove besede in dejanja razodevala resnično naravo Boga?
Glej Janez 3,34. Ja.
6. Preberi 1 Jn 4,8. V skladu s tem verzom, kakšna je resnična narava Boga?
Ljubezen.
7. Preberi Rim 5:6. Božja ljubezen nam je bila izkazana ko smo mi bili kakšni?
Nemočni.
8. Preberi Rim 5:8. Bog nas je ljubil, ko smo mi bili kaj? Grešniki.
9. Preberi Rim 5:10. Bog nas je ljubil, ko smo mi bili kaj? Sovražniki.
10. Če bi prosil Jezusa Kristusa, da ti odpusti in postane tvoj Odrešenik in Gospod
s tem, da zaupaš Jezusovi daritvi kot plačilu za tvoje grehe, ali bi ti Bog izkazal
Svojo resnično naravo usmiljenja in milosti? Ja.

5 Božji značaj
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SPREOBRNJENJE
Don Krow
Nekateri ljudje imajo napačno pojmovanje spreobrnjenja. Spreobrnjenje ni
popolnost, temveč sprememba smeri. Govorili bomo o priliki izgubljenega sina.
Jezus pripoveduje zgodbo, ki dovršeno ponazarja pomen osebnega spreobrnjenja. V Luka 15,11-12 Jezus pravi, In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši
med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil
jima je imetje.
   Mlajši sin je hotel svojo dediščino pred očetovo smrtjo, kar je precej nenavadno, toda oče je ustregel njegovi zahtevi in dal svojima sinovoma njuno dediščino.
13. verz pravi, Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v
daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje.
Mlajši sin je vzel vse svoje premoženje, svoj delež dediščine, odšel v daljno deželo
in vse zapravil z razuzdanim življenjem. Eden od prevodov pravi, »z žuriranjem
in zapravljanjem denarja za prostitutke.«
  
  Verza 14-15 pravita, Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in
začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki
ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Nek človek v tej deželi ga je zaposlil in
ga poslal past svinje. Verz 16 pravi, Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje,
pa mu jih nihče ni dal. Tako lačen je bil, da je že stradal in rekel je, »Dajte mi kar
svinjsko krmo – karkoli!« Toda nihče mu ni ničesar dal. Vso svojo dediščino je
zapravil. Verz 17 nadalje pravi, Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega
očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. En prevod pravi, »Ko je
prišel k sebi.« Z drugimi besedami povedano, služabniki njegovega očeta so imeli
več kot dovolj hrane, on je pa umiral od lakote.
   Prišel je do odločitve; spreobrnil se je. Spreobrnjenje je sprememba v
mišljenju, sprememba srca, ki povzroči, da se oseba spreobrne (obrne nazaj) in
nadaljuje v novo smer. V verzih 18-19 je rekel, Vstal bom in šel k očetu in mu
rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval
tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ »Kar za služabnika me naredi,
oče. Grešil sem proti tebi, zapravil tvoje premoženje in grešil proti Bogu. Naredi
me kar za slugo.« Potem se je dvignil in šel k svojemu očetu. Kesanje je več kot
le sprememba notranje drže, sprememba mišljenja in sprememba srca; človeka
vodi k dejanjem skladnim s tem, kar verjamejo, da se obrnejo nazaj (ali vrnejo) in
grejo v novo smer. Vsi smo se obrnili stran od Boga, našega Očeta, in od nebes,
ki so naš dom.
V Izaiji 53,6 Sveto pismo pravi, Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak
na svojo pot, … Toda Bog je v Njegovem usmiljenju vzel naše grehe in jih naložil
na Jezusa.
  
   Pripoved se nadaljuje v verzih 20-24: In vstal je ter šel k očetu. Nek večer
sem to zgodbo pravil človeku, ki je še nikdar ni slišal in kar vedel je, da ko bi
se sin vrnil, bi njegov oče rekel, »Sin, poglej, kaj si naredil. Zapravil si vse moje
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imetje, vse za kar sem celo življenje delal. Bodi eden mojih služabnikov.« Večina
zemeljskih očetov bi verjetno bila zelo jezna in se odzvala na ta način, a poglej si
notranjo držo tega očeta:
21 Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil [iz srca mu je privrela
ljubezen. Op.avt.]; pritekel je, ga objel in poljubil. 21 Sin mu je rekel: ›Oče,
grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj
sin.‹ 22 Oče pa je naročil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo
in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! 23 Pripeljite pitano
tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! 24 Ta moj sin je bil namreč mrtev
in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.
   Pričeli so s praznovanjem.
   To sem nekoč povedal nekemu človeku in rekel je, »Razumem, kaj hoče Jezus s tem povedati. Če bi se preprosto obrnil k nebeškemu Očetu in rekel, ›Oče,
grešil sem proti tebi, nisem vreden biti tvoj sin,‹ bi me sprejel.« Naš nebeški Oče
bo milostljiv in ne bo te naredil za služabnika. Obnovil te bo v popolno sinovstvo.
Bog čaka. Si se morda ti odvrnil stran? Zakaj se ne bi obrnil k Bogu, svojemu
Očetu, in k nebesom, svojemu domu, danes?
Vprašanja k učeništvu
1. Definiraj spreobrnjenje.
2. Preberi Luka 13,1-5. Kaj mora oseba storiti, da ne bo pokončana/pogubljena?
3. Preberi 2 Peter 3,9. Kaj je želja Boga za vse ljudi?
4. Preberi Luka 16,19-31. V Lk 16,28, zakaj je bogataš hotel, da bi nekdo vstal od
mrtvih in spregovoril njegovim bratom?
5. Preberi Luka 16,30. Kaj bi morali ti bratje narediti, da bi se izognili temu kraju
mučenja (peklu)?
6. Preberi Apostolska dela – Apd 26,18. Čeprav to ni specifično rečeno, verz govori o spreobrnjenju. Kaj se bo zgodilo tistim, ki se spreobrnejo?
7. Preberi Apd 26,20. V zadnjem delu tega verza so navedene tri stvari, ki naj bi jih
storili pogani. Katere so te tri stvari?
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8. Preberi Matej 7,21-23. Kako je Jezus rekel, da so ti ludje ravnali, namesto da bi
izpolnjevali Božjo voljo?
9. Kaj ti to pove o pomembnosti iskrenega spreobrnjenja v nasprotju s praznim
govoričenjem pred Bogom?
10. Preberi Izaija 55,7. Kaj morajo narediti krivični?
11. Kateri dve stvari morajo narediti hudobni?
12. Kaj bo Bog naredil za človeka, ki bo naredil zgoraj navedene stvari?
13. Preberi Luka 15,7. Kakšna je reakcija v nebesih vsakič, ko se grešnik spreobrne?
14. Preberi Apd 3,19. Če se spreobrneš, kaj se bo zgodilo s tvojimi grehi?

Verzi k vprašanjem
Luka 13,1-5 Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. 2 Odgovoril jim je: »Mar
mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? 3 Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. 4 Ali
pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so
bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? 5 Povem vam, da ne. A če
se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.«
2 Peter 3,9 Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le
potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje.
Luka 16,19-31 »Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan
sijajno gostil. 20 Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in
je imel polno ran po telesu. 21 Rad bi se najedel tega* [Različica drobtinic], kar je
padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. 22 Revež
je umrl, in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil
pokopan. 23 In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in od daleč videl
Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. 24 Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se
me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti
trpim v tem plamenu.‹ 25 Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju
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dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš.
26 Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k
vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam.‹ 27 Nato mu je bogataš rekel:
›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. 28 Imam namreč pet bratov
in posvari naj jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ 29 Abraham mu je
dejal: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ 30 Ta pa mu je odvrnil: ›Ne, oče
Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.‹ 31 On pa mu
je dejal: ›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo
vstane od mrtvih.‹«
Luka 16,30 Ta pa mu je odvrnil: ›Ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo
spreobrnili.‹
Apd 26,18 da jim odpreš oči, da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in
da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi.‹
Apd 26,20 ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej Judeji, nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo, obrnejo k Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna
spreobrnjenja.
Matej 7,21-23 »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak
kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. 22 Veliko mi jih bo reklo tisti
dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu
izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ 23 In takrat
jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate
nepostavno!‹«
Izaija 55,7 Krivični naj zapusti svojo pot
in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Luke 15,7 Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
Apd 3,19 Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi,

Odgovori na vprašanja
1. Definiraj spreobrnjenje.
a. Obrat k novemu posvečenju. b. Sprememba mnenja. c. Sprememba
srca, ki povzroči spreobrnjenje k Bogu, od svojih starih poti na pota Boga.
d. Sprememba smeri, ne popolnost. e. Narediti odločitev, ki popolnoma
spremeni smer življenja. f. Odvrniti se od starih poti in se popolnoma predati Bogu in Njegovim potem. g. Obrniti se k osebi, k Bogu po Jezusu.
6 Spreobrnjenje
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2. Preberi Luka 13,1-5. Kaj mora oseba storiti, da ne bo pokončana/pogubljena?
Mora se spreobrniti.
3. Preberi 2 Peter 3,9. Kaj je želja Boga za vse ljudi?
Da bi vsi dosegli spreobrnjenje.
4. Preberi Luka 16,19-31. V Lk 16,28, zakaj je bogataš hotel, da bi nekdo vstal od
mrtvih in spregovoril njegovim bratom?
Da ne bi tudi oni prišli na ta kraj mučenja.
5. Preberi Luka 16,30. Kaj bi morali bratje narediti, da bi se izognili temu kraju
mučenja (peklu)? Morali bi se spreobrniti.
6. Preberi Apostolska dela – Apd 26,18. Čeprav to ni specifično rečeno, verz govori
o spreobrnjenju. Kaj se bo zgodilo tistim, ki se spreobrnejo?
a. Njihove oči bodo odprte.
b. Obrnili se bodo od teme k luči.
c. Odvrnili se bodo od Satanove oblasti k Bogu.
d. Prejeli bodo odpuščanje grehov.
e. Prejeli bodo dediščino.
7. Preberi Apd 26,20. V zadnjem delu tega verza so navedene tri stvari, ki naj bi jih
storili pogani. Katere so te tri stvari?
a. Spreobrniti se.
b. Obrniti se k Bogu.
c. Opravljati dela, ki so vredna spreobrnjenja.
8. Preberi Matej 7,21-23. Kako je Jezus rekel, da so ti ludje ravnali, namesto da bi
izpolnjevali Božjo voljo?
Krivično ali nepostavno.
9. Kaj ti to pove o pomembnosti iskrenega kesanja v nasprotju s praznim
govoričenjem pred Bogom?
Da je odrešenje le za iskreno srce, ne po praznem govoričenju.
10. Preberi Izaija 55,7. Kaj morajo narediti krivični? Zapustiti svojo pot.
11. Kateri dve stvari morajo narediti hudobni?
Zapusti svoje misli in se vrniti h Gospodu.
12. Kaj bo Bog naredil za človeka, ki bo naredil zgoraj navedene stvari?
Usmiljen bo in velik bo v odpuščanju/obilno bo odpustil.
13. Preberi Luka 15,7. Kakšna je reakcija v nebesih vsakič, ko se grešnik spreobrne?
V nebesih je veliko veselje.
14. Preberi Apd 3,19. Če se skesaš in spreobrneš, kaj se bo zgodilo s tvojimi grehi?
Izbrisani so.
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POSVEČENJE
Don Krow
Luka 14,25-26
Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: 26 »Če kdo pride
k meni in ne sovraži* [Tj. »ne ljubi manj«] svojega očeta, matere, žene, otrok,
bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec.
Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: … (Lk 14,25). V tem obdobju Jezusovega služenja so ga spremljale množice ljudi. V prevodu to ni očitno,
toda v grškem jeziku je to zapisano v opisnem preteklem času. To pomeni, da
so takrat velike množice začele kar naprej in neprestano spremljati. To je bilo
morda zaradi Njegovih čudežev ali zato, ker jih je nahranil, ne vemo natančnega
razloga; toda velike množice so mu sledile. Prav v tem času se je Jezus obrnil in
namerno rekel nekaj, kar se zdi da je povzročilo, da so se mnogi odvrnili in mu
niso več sledili.
  »Če kdo pride k meni [Tj. hoče iti z mano, me hoče spremljati, mi hoče slediti; to je pogoj. Op. avt.] in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov,
sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec (Lk 14,26).
Ko sem gledal ta verz sem si mislil, »Gospod, ne moreš to misliti resno. Kaj naj
pomeni ta beseda sovraži ? Verjetno pomeni, da jih ljubiš manj ali kaj takega.«
Toda, ko sem se začel poglabljati sem odkril, da beseda pomeni dobesedno
»sovražiti.«
   Jezus je uporabil kar se da trdo besedo, da bi poudaril pomen. Rekel je da,
če ne sovražiš svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo lastnega
življenja, ne moreš biti Njegov učenec. Nekaj bi vas rad vprašal: kateri odnos je
najtesnejši, kar jih lahko imate tu na zemlji? To je vaš oče in mati ali zakonski
partner in otroci. Kaj se zgodi, če se ti žena zapostavi in se od tebe loči, ali če tvoja
mama in oče umreta? Kdo ti bo takrat stal ob strani? Tvoji bratje in sestre. Jezus je
rekel, da če jih ne sovražiš, ne moreš biti Njegov učenec. Kaj je to kar pravi???
   Jezus govori o najbližjih odnosih, kar jih bomo kdaj imeli. Od tebe se zahteva posvečenje, po katerem je On nad in pred vsem. On hoče biti številka ena
v tvojem življenju. Njegov odnos s teboj bo primerjal z najbližjimi odnosi, ki jih
imaš na svetu. »Sovražiti« je metafora, beseda primerjave in Jezus pravi, »Moj
odnos s teboj je tako pomemben, da hočem, da je nad vsemi stvarmi na svetu.«
Ena oseba je, katero ljubiš bolj kot svojo ženo, svoje otroke, svojo mamo, svojega
očeta, ali sestre in brate. Ali veš, kdo to je? To ni Bog … to si ti. Samega sebe ljubiš
bolj kot ljubiš svoje najbližje.
   Zakaj propadejo zakoni? Zakaj se ljudje ločijo? Ker ljubijo sami sebe bolj,
kot pa ljubijo svojega zakonskega partnerja. »Ne delaš stvari tako, kot hočem jaz,
zato se te bom znebil.«
Učeništvo | 1. stopnja
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   Jezus je rekel, da je en odnos nad katerim hoče biti On številka ena – tvoje
lastno sebično življenje. To pomeni biti resnično učenec. Ne govori o tem, kako
biti učenec na način, ki te nič ne stane. On nas poziva, da Mu sledimo. Zahteva
od nas, da je On številka ena v našem življenju.

Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Luka 9,57-62. Kaj ta odlomek uči o meri posvečenosti hoji za Kristusom?
2. Preberi Luka 8,13-14. Zakaj nekateri ljudje dozdevno odpadejo, ali se odvrnejo,
od krščanske vere?
3. Preberi Ezekiel 16,8. Bog uporablja ilustracijo zakonske zveze za opis odnosa s
Svojim ljudstvom. Čigava last postane človek v tem odnosu?
4. Preberi 1 Korinčanom 6,19. Komu pripadaš?
5. Preberi 1 Korinčanom 6,20. Komu pripada tvoje telo in tvoj duh?
6. Preberi Jakob 4,4. Ali ti je mogoče zagrešiti duhovno prešuštvo proti Bogu?
7. Kaj bi konstituiralo duhovno prešuštvo v Božjih očeh? Glej Rimljanom 1,25.
8. Preberi Janez 2,23-25. Česa se iz the verzov lahko naučimo o zavezanosti in
veri?
9. Preberi Luka 14,28-30. Ali si ti preračunal ceno hoje za Kristusom? Ali Mu želiš
slediti?
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Verzi k vprašanjem
Luka 9,57-62 Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.«
58 Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa
nima, kamor bi glavo naslonil.« 59 Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!«
A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« 60
Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje
kraljestvo!« 61 Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da
se prej poslovim od svojih domačih.« 62 Jezus pa mu je dejal: »Nihče, kdor položi
roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«
Luka 8,13-14 Na skali so tisti, ki z veseljem sprejmejo besedo, ko jo slišijo, vendar ti nimajo korenine: nekaj časa verujejo, v trenutku preizkušnje pa odpadejo. 14 Seme, ki je padlo
med trnje, so tisti, ki slišijo, vendar se zaradi skrbi, bogastva in naslad življenja na
svoji poti zadušijo, tako da ne obrodijo sadov.
Ezekiel 16,8 Tedaj sem spet šel mimo tebe in te videl. In glej, bil je tvoj čas, čas ljubezni. Razgrnil
sem čezte krajec svojega plašča in pokril tvojo goloto. Prisegel sem ti in sklenil zavezo s teboj, govori Gospod Bog, in postala si moja.
1 Kor 6,19 Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od
Boga? Ne pripadate sebi,
1 Kor 6,20 saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.
Jakob 4,4 Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče
biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik.
Rim 1,25 Božjo resnico [Ali Resnico o Bogu] so zamenjali z lažjo. Častili in oboževali so
stvarstvo namesto Stvarnika, ki je slavljen na veke, amen.
Janez 2,23-25 Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo
ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. 24 Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse
poznal 25 in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel,
kaj je v človeku.
Luka 14,28-30 Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima
dovolj, da ga dokonča? 29 Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more
dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati 30 in bi govorili: ›Ta
človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹

7 Posvečenje
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi Luka 9,57-62. Kaj ta odlomek uči o ravni posvečenja, hoje za Kristusom?
Popolno predanost.
2. Preberi Luka 8,13-14. Zakaj nekateri ljudje dozdevno odpadejo, ali se odvrnejo,
od krščanske vere?
Ker niso nikdar pognali korenin v Božji Besedi. Skrbi, bogastvo in naslade
življenja jih odvedejo stran.
3. Preberi Ezekiel 16,8. Bog uporablja ilustracijo zakonske zveze za opis odnosa s
Svojim ljudstvom. Čigava last postane človek v tem odnosu?
Last Boga.
4. Preberi 1 Korinčanom 6,19. Komu pripadaš?
Bogu.
5. Preberi 1 Korinčanom 6,20. Komu pripada tvoje telo in tvoj duh?
Bogu.
6. Preberi Jakob 4,4. Ali je mogoče zagrešiti duhovno prešuštvo proti Bogu?
Ja.
7. Kaj bi konstituiralo duhovno prešuštvo v Božjih očeh? Glej Rimljanom 1,25.
Srce, ki se obrne od Boga k idolom (k stvarem, katere si naredil za
pomembnejše od Boga).
8. Preberi Janez 2,23-25. Česa se iz teh verzov lahko naučimo o zavezanosti in
veri?
Da Jezus hoče naše srce v celoti (popolno zavezanost).
9. Preberi Luka 14,28-30. Ali si ti preračunal ceno hoje za Kristusom? Ali Mu želiš
slediti?
Ja.
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KRST V VODI
Don Krow
Vprašanje: »Rad bi vedel, če je treba biti krščen, da lahko greš v nebesa. Rad
imam Boga in bil sem krščen, ko sem bil star sedem let. Zdaj sem star osemnajst
in nekdo izven denominacijske cerkve mi je povedal, da nihče ne more biti rešen
in krščen v taki rani mladosti. Ta oseba je rekla tudi to, da je treba biti krščen, da
greš v nebesa, ampak moja Baptistična družina pravi, da ni tako. Jaz bi enostavno
rad šel v nebesa. Živim za Boga na vse možne načine in rad bi vedel, če moram
biti ponovno krščen sedaj, ko sem menda prave starosti za krst. Prosim pomagajte mi čim prej. Božji blagoslov, hvala.«
   Odgovor: Odrešenje in odpuščanje grehov prihajata kot brezplačen dar po
veri v Jezusa Kristusa. Apd 10,43 izjavlja: O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur,
ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.« Odrešenje prihaja po veri;
da dobiš po zaupanju ter odvisnosti od Jezusa in Njegove prelite krvi pravno
stanje pred Bogom. V Apostolski delih 10,44-48 je bil vernim dan Sveti Duh (kot
potrdilo njihovega odrešenja) preden so bili krščeni.
   Čeprav je to res, se v drugih primerih zdi, da je odpuščanje grehov prišlo
ob krstu (Apd 2,38). To je zato, ker je krst zunanji izraz ali dejanje vere ki je bilo
storjeno takrat, ko se je oseba obrnila k Jezusu s spreobrnjenjem in v veri (Marko
16,16 pravi, Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere,
bo obsojen.). To je bil tudi način klicanja h Gospodu za čisto vest (Apd 22,16 in
1 Peter 3,21).
   Če si se resnično obrnil k Jezusu z vsem srcem pri starosti sedmih let in bil
krščen, Bog sprejme tvojo otroško vero. Krst pa ima predpogoje. Ena zahteva je
spreobrnjenje. Ali si doživel spremembo srca in spremembo mišljenja, ki sta te
privedli iz greha k Jezusu in Njegovemu odpuščanju (Apd 2,38; Apd 20,21; Apd
17,30)? Ali si uporabil vero v Jezusa kot svojega Gospoda in Odrešenika (Marko
16,16; Janez 3,16, Rim 10,9-10)? Če nisi, se obrni k Jezusu zdaj, spreobrni se od
svojih grehov, obrni se k Njegovi milosti, da ti odpusti in zapečati odločitev, da
mu boš sledil, s krstom v vodi.
  Krst je dejanje, ki izraža človekovo vero v Jezusa. Brez te vere, dejanje
samo ne pomeni nič. Ljudje, ki so se obrnili k Jezusu kot Gospodu in Odrešeniku
so bili pripravljeni izraziti to vero in odprto izpovedati Jezusa na ta javni način.
Ljudje, ki rečejo »Ne« Jezusovi zapovedi, kažejo do neke mere mrtvo vero. Vera
je mrtva, kadar je ljudje niso pripravljeni izraziti (Jakob 2,18-19). Edino vera
rešuje, toda odrešenjska vera ni nikdar osamljena. Vedno se je pripravljena izraziti. Krst je bil način izražanja te vere. Krst ni tisti, ki rešuje; pač pa Jezus. Voda
ne izpere greha; pač pa Jezusova kri. Toda vera je tista, ki uveljavi Njegovo kri
na tebi in občasno je bila ta vera izražena takrat, ko je bila oseba krščena (Apd
22,16). Vprašanje je, ali si se spreobrnil? Ali verjameš v Jezusa? Če je tako, zakaj
odlašati – vstani in bodi krščen!
Učeništvo | 1. stopnja
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Vprašanja k učeništvu
1. Kaj je vprašanje, ki ga ta mladenič sprašuje?
2. V skladu z Apd 10,43, na kakšen način prihaja odrešenje do nas?
3. Krst je izraz vere, ki se ga običajno stori ob času odrešenja. Kako Apd 2,38 izraža
to resnico?
4. Kako Marko 16,16 izraža to resnico?
5. Krst je način klicanja h Gospodu. Kako Apd 22,16 izraža to resnico?

6. Krst je način klicanja h Gospodu za čisto vest. Ali 1 Peter 3,21 potrjuje to resnico?
7. Katere so zahteve krsta v skladu z Apd 2,38?
8. Kateri so predpogoji krsta v skladu z Marko 16,16?
9. Je novorojenček zmožen spreobrnjenja?
10. Ali je novorojenček zmožen verovanja?
11. Preberi Apd 10,43-48. Kaj je naslednji korak, ki bi ga vernik moral narediti po
tem, ko poveruje v Kristusa?
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Verzi k vprašanjem
Apd 10,43 O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu
odpuščeni grehi.«
Apd 2,38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa
Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
Marko 16,16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
Apd 22,16 In kaj še čakaš zdaj? Vstani in daj se krstiti! Operi se svojih grehov in kliči njegovo
ime!‹
1 Pt 3,21 Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežev z mesa,
ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest.
Apd 10,44-48 Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.
45 Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha
razliva tudi na pogane; 46 slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in
poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril: 47 »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha
tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« 48 In naročil
je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni
med njimi.

Odgovori na vprašanja
1. Kaj je vprašanje, ki ga ta mladenič sprašuje?
Če je potrebno biti krščen, da se lahko gre v nebesa.
2. V skladu z Apd 10,43, na kakšen način prihaja odrešenje do nas?
Brezplačno kot dar po veri v Jezusa Kristusa.
3. Krst je izraz vere, ki se ga običajno stori ob času odrešenja. Kako Apd 2,38 izraža
to resnico?
Peter je rekel, »Spreobnite se in dajte se krstiti.«
4. Kako Marko 16,16 izraža to resnico?
Jezus je rekel, Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen; kar predlaga, da se
to lahko zgodi sočasno.
5. Krst je način klicanja h Gospodu. Kako Apd 22,16 izraža to resnico?
Ta verz pravi, da ko oseba kliče Gospodovo ime, so ji grehi izprani. Zdi se,
da ja klicanje h Gospodovemu imenu lahko izraženo z glasom (Luka 18,13)
ali pa z dejanjem krsta, kar velja v tem verzu.
8 Krst v vodi
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6. Krst je način klicanja h Gospodu za čisto vest. Ali 1 Peter 3,21 potrjuje to resnico?
Ja.
7. Kateri so predpogoji krsta v skladu z Apd 2,38?
Spreobrnjenje.
8. Katere so zahteve krsta v skladu z Marko 16,16?
Oseba mora verovati.
9. Je novorojenček zmožen spreobrnjenja?
Ne.
10. Ali je novorojenček zmožen verovati?
Ne.
11. Preberi Apd 10,43-48. Kaj je naslednji korak, ki bi ga vernik moral narediti po
tem, ko poveruje v Kristusa?
Vodni krst.
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IDENTITETA V KRISTUSU – 1. del
Andrew Wommack
Drugo pismo Korinčanom 5,17 pravi,
Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.
Izraz ‘v Kristusu’ je termin, uporabljen več kot 300–krat v Novi zavezi, vedno
nanašajoč se na živ odnos zveze z Bogom. Ko se ta zgodi, postaneš nova stvaritev.
Nekateri prevodi pravijo »novo stvarstvo.«
   To vodi h kritičnemu problemu, za katerega menim, da je nujen za razumevanje tvoje nove identitete v Kristusu: do te spremembe ni prišlo na fizični ravni.
Ne govori o tvojem fizičnem telesu, da se le-to popolnoma spremeni, da bi bilo
drugega izgleda. Če je bila oseba obilna, preden je bila odrešena, bo po tem še
vedno obilna, razen, če gre na dieto. Pravtako to ne govori o tvojemu umu ali o
čustvih – kar večina ljudi misli, da je njihov ‘pravi’ jaz. Če nisi bil prav bistroumen preden si bil rešen, nisi prav bistroumen po tem, ko si rešen; še vedno boš
imel veliko istih spominov in misli.
   Obstoja še tretji del in v skladu s tem verzom po postopku eliminacije, mora
biti ta tisti del nas, ki je bil spremenjen – naš notranji, duhovni človek. Verz,
ki to potrjuje, je 1. pismo Tesaloničanom 5,23, v katerem Pavel moli za njih,
Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega,
duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus.
Ta odlomek iz Pisma pokaže, da imamo duha, dušo in telo. Telo je samo po
sebi umevno. To je del nas, ki je viden, naša zunanja oseba. Vsi prepoznamo, da
globlje od tega obstoja še drug del; naš čustveni, mentalni del; tega Sveto pismo
imenujejo duša. Vemo, da četudi se te oseba morda ne dotakne fizično, se te
lahko dotakne s svojimi besedami, na pozitiven ali negativen način. Večina ljudi
razpoznava svoje telo in dušo, ampak v skladu s Svetim pismom obstaja še en del
naše osebe in ta je duh.
   Naš duh je tisti del naše osebe, ki je spremenjen in je po odrešenju nov.
To je dejansko del, ki daje življenje. Jakob 2,26 pravi, Kakor je namreč telo brez
duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del. To prikazuje, da je pravzaprav duh tisti,
ki vdihne življenje v naše fizično telo. Ta je tisti, iz katerega izvira naše življenje.
Ko je Bog v Genezi 2 ustvaril Adama in Evo, je bilo Adamovo telo popolno, toda
potem je Bog vdihnil vanj dih življenja. Ta beseda ‘vdihnil’ v hebrejščini Stare
zaveze, je popolnoma enaka besedi, ki jo uporabljamo za ‘dih’ in je prevedena
‘duh’ drugod v Svetem pismu. Bog je ustvaril Adamovo fizično in duševno telo,
toda zatem je vdihnil vanj dih življenja in postal je živa duša. Duh je tisti del, ki
nam daje življenje.
   Pred odrešenjem, preden se je oseba popolnoma posvetila s svojim življenjem
Gospodu in je Gospod prišel vanjo, je bil duh v tej osebi mrtev. Efežanom 2,1
Učeništvo | 1. stopnja
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pravi, Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov. Vemo, da smo bili
živi preden smo bili novo rojeni, toda beseda ‘mrtvi’ govori v duhovnem smislu.
Smrt v Svetem pismu ne pomeni, da se preneha obstajanje, kakor o tem dandanes
razmišljajo nekateri ljudje. Dobesedni pomen je ‘oddvojenje’. Ko oseba fizično
umre, ne preneha obstajati. Sveto pismo uči, da gre takoj v Božjo prisotnost ali
pa v prisotnost pekla. Duh in duša živita še naprej, toda ločena, oddvojena sta od
fizičnega telesa, ki umre in propade.
  Ko Geneza 2,17 pravi, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej!
Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl,« to ni pomenilo, da bi umrla
fizično, ampak da bi postala ločena od Boga. Duh, katerega Bog vdihne v nas, ki
dejansko daje življenje in motivacijo, je postal ločen od nadnaravnega življenja
Boga … Njegovega svetega življenja, življenja v polnosti, ki ga Sveto pismo imenuje »zoe« življenje ali »življenje v absolutnem smislu ali v smislu obilja.« Po tem
se je človek pričel degenerirati. Še vedno je lahko deloval, toda deloval je neodvisno, ločeno od Boga. To je tisto kar v resnici povzroča vse težave v našem
življenju … vse naše čustvene napetosti.
   Ko oseba pride h Gospodu, prejme novega duha in je novo rojena, kar je
izraz, ki ga je Jezus uporabil v Janezu 3,5. Na isti način kot se človek rodi fizično
z duhom, dušo in telesom, človek prejme Duha Kristusa, ko je novo rojen.
Galačanom 4,6 pravi, Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega
Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Bog dobesedno položi v nas Svojega Duha in sedaj
imamo novo kakovost življenja, novo identiteto ter smo popolnoma nova oseba
v svojem duhu.
   Preostanek krščanskega življenja je v tem, da se na duševni, mentalni ravni
učimo o tem, kar se je zgodilo v našem duhu. Resnica je ta, da je tretjina našega
odrešenja dovršena, ko sprejmemo Jezusa Kristusa za svojega Gospoda. Tvoj duh
postane popolnoma spremenjen. To je prav isti duh, katerega boš imel vekomaj.
Ta že ima ljubezen, mir in je poln prisotnosti Boga. V našem duhu ni nobenega pomanjkanja ali pomanjkljivosti; toda to moraš doumeti, kar je razlog, da je
proučevanje Božje Besede tako vitalno pomembno v življenju Kristjana. Popolnoma nova oseba si; toda, dokler ne pridobiš znanja, se ne boš spremenil. Zmaga
v krščanskem življenju pride, ko si sposoben pogledati v Besedo – ki je Duh in
življenje – videti, kdo si ter začeti to tudi verjeti.
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Vprašanja k učeništvu
1. Preberi 2 Kor 5,17. Če je kdo v Kristusu, kaj je?
2. Preberi 2 Kor 5,17. Kaj se je zgodilo s starim?
3. Preberi 2 Kor 5,17. Katere stvari so postale nove?
4. Preberi Ef 2,1. Kakšno je bilo tvoje stanje, preden si bil novo rojen ali oživljen?
5. Preberi Ef 2,2. Kot nekdo ki ni veren, kako si hodil ali živel?
6. Preberi Ef 2,3-5. V čem je Bog bogat?
7. Preberi Ef 2,4. Zakaj je Bog tako usmiljen?
8. Preberi Ef 2,5. Kaj je Bog naredil za nas, ko smo mi bili še mrtvi v grehu in
prestopkih?
9. Preberi Ef 2,5. Kako nas je Bog rešil?
10. Preberi 1 Kor 6,9-10. Ti je znan kateri od opisov na tem seznamu?
11. Preberi 1 Kor 6,11. Je beseda ‘bili’ preteklo, sedanje ali bodoče stanje?
12. Preberi 1 Kor 6,11. Ko si postal ‘novo rojen’, katere tri stvari so se ti zgodile?
13. Preberi 1 Kor 6,11. Je to preteklo, sedanje ali prihodnje stanje?
14. Preberi 1 Kor 6,17. »Kdor pa se druži z Gospodom, je z Njim
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Verzi k vprašanjem
2 Kor 5,17 Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je
novo.
Ef 2,1 Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov,
Ef 2,2 v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka;
ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti.
Ef 2,3-5 Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih;
počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor
drugi. 4 Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero
nas je vzljubil, 5 čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil
– po milosti ste bili namreč odrešeni –
1 Kor 6,9-10 Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti!
Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci 10
ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega
kraljestva.
1 Kor 6,11 In taki ste bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v
imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga.
1 Kor 6,17 Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh.
But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor 6:17
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi 2 Kor 5,17. Če je kdo v Kristusu, kaj je?
Nova stvaritev/stvarstvo.
2. Preberi 2 Kor 5,17. Kaj se je zgodilo s starim?
Ni ga več.
3. Preberi 2 Kor 5,17. Katere stvari so postale nove?
Vse stvari.
4. Preberi Ef 2,1. Kakšno je bilo tvoje stanje, preden si bil novo rojen ali oživljen?
Mrtev sem bil v svojih prestopkih in grehih.
5. Preberi Ef 2,2. Kot nekdo ki ni veren, kako si hodil ali živel?
Živel sem na način tega sveta, ubogal sem hudiča (poglavarja oblasti zraka),
in živel v duhu neposlušnosti.
6. Preberi Ef 2,3-5. V čem je Bog bogat?
V usmiljenju.
7. Preberi Ef 2,4. Zakaj je Bog tako usmiljen?
Zaradi Njegove velike ljubezni do nas.
8. Preberi Ef 2,5. Kaj je Bog naredil za nas, ko smo mi bili še mrtvi v grehu in
prestopkih?
Oživil nas je skupaj s Kristusom.
9. Preberi Ef 2,5. Kako nas je Bog rešil?
Po milosti.
10. Preberi 1 Kor 6,9-10. Ti je znan kateri od opisov na tem seznamu?
Ja.
11. Preberi 1 Kor 6,11. Je beseda ‘bili’ preteklo, sedanje ali bodoče stanje?
Preteklo.
12. Preberi 1 Kor 6,11. Ko si postal ‘novo rojen’, katere tri stvari so se ti zgodile?
Bil sem umit, posvečen in opravičen (narejen za pravičnega) pred Bogom.
13. Preberi 1 Kor 6,11. Je to preteklo, sedanje ali prihodnje stanje?
Sedanje.
14. Preberi 1 Kor 6,17. »Kdor pa se druži z Gospodom, je z Njim en duh.«
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IDENTITETA V KRISTUSU – 2. del
Andrew Wommack

Ephesians 4:24 – kjv
And that ye put on
the new man, which
after God is created
in righteousness and
true holiness.
Ef 4,24
† resnični svetosti.
true holiness – kjv;
gr. alētheia hosiotēs.
Ef 4,24; Luka 1,75.
[Op. prev.]

V naši zadnji lekciji smo govorili o tem, kaj pomeni biti novo rojen, da je v našem
duhu naše srce spremenjeno. Uporabili smo 2 Korničanom 5,17, ki pravi, Če je
torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Začeli
smo spoznavati, da se, ko smo novo rojeni, v nas zgodi popolna preobrazba v
našem duhu in edini način, da vemo, do česa je prišlo v našem duhu, je po Božji
Besedi. Tega ne moremo razločiti po zunanjih stvareh, niti po naših čustvih, ker
je vse to na duševni ravni. Toda do popolne preobrazbe pride v našem duhu.
  
   Poglejmo si nekaj verzov, ki pokažejo stvari, ki so se zgodile, ko je oseba
sprejela Jezusa v svoje življenje. Efežanom 4,24 pravi, in oblečete novega človeka,
ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.† Ko je oseba novo rojena,
njen duh postane pravičen in resnično svet. Sveto pismo govori o dveh vrstah
pravičnosti.
   Obstoja pravičnost, ki jo proizvedemo z lastnimi dejanji in te vrste pravičnost
moramo gojiti v odnosih z drugimi ljudmi. Če ne živiš in ne ravnaš prav, te lahko
odpusti iz delovnega mesta tvoj nadrejeni, ali lahko zahteva ločitev tvoj zakonski
partner; zatorej potrebuješ svojo lastno pravičnost. Toda Bog te ne sprejme na
podlagi tvoje zunanje pravičnosti. Bog ti je dobesedno dal Svojo pravičnost.
  V 2 Korničanom 5,21 je rečeno, da je Bog Oče Svojega Sina zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v Njem. Zatorej obstaja pravičnost,
ki daleč presega našo zunanjo pravičnost in temelji na tem, kar je Bog naredil
za nas. Dobesedno smo prejeli Božjo pravičnost, po veri v Kristusa. Ustvarjeni
smo bili v pravičnosti in resnični svetosti. V to pravičnost ne odraščamo; smo že
pravični. Preprosta opredelitev je, da smo že v pravnem stanju z Bogom.
   Bog je z nami zadovoljen na podlagi Kristusa in ničesar drugega. Naš duh
je tisti, v katerem se je zgodila sprememba. Že smo ustvarjeni v pravičnosti in
resnični svetosti in smo popolnoma nova staritev. Efežanom 2,10 pravi, Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. V našem duhu smo
brezhibni in popolni. V njem ni ne greha ne pomanjkljivosti. Efežanom 1,13 pravi,
Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.
   Nekateri si boste morda mislili, No, ko sem poveroval v Gospoda, sem verjel,
da mi je bilo popolnoma odpuščeno, in vse je bilo dobro. Ampak zatem sem grešil,
spet sem se izneveril Bogu. Če si grešil, si padel v svojih dejanjih ter v svojem mentalnem in čustvenem človeku, toda tvoj duh ni grešil. Ta je bil zapečaten na način,
na kakršnega žena, ko nadeva marmelado v kozarec, ta kozarec zalije s parafinom, ki je neprodušna plast in ščiti pred vsako nečistočo. Bog te je zapečatil, ko
si bil novo rojen ter si prejel novega duha in greh ne prodre v tvojega duha. Novo
identiteto imaš. Da lahko imaš odnos z Bogom, se moraš družiti z Njim in Ga
slaviti na podlagi tega, kdo si v svojem duhu in ne v svojem mesu.
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   Prav to je ta velika preobrazba v krščanskem življenju: oseba mora spremeniti lastno identiteto. Tvoj odnos z Bogom mora temeljiti ne na tvojih delih
na fizični ravni, ne na tem, kar misliš v tvojem umu, temveč na tem kdo ti si v
duhu na podlagi tega, kar je On naredil zate. To je dopolnjeno delo, nekaj kar
ni nihajoče (kar pride in gre) ali spremenljivo. Ustvarjen si bil v pravičnosti in
resnični svetosti. To je del tvoje osebe, ki je duh; da se lahko družiš z Bogom, Ga
moraš slaviti v duhu in v resnici. Moraš stati v identiteti tega, kdor si v Kristusu.
Vprašanja k učeništvu
1. Preberi 1 Kor 6,17. Edini način na katerega lahko doumemo, da je do popolne
preobrazbe prišlo v našem duhu, je po Božji Besedi. Kaj ta verz pravi, da se je
zgodilo z nami?
2. Preberi Ef 3,17. Kje Kristus zdaj prebiva?
3. Preberi Ef 3,17. Kako se to zgodi?
4. Preberi 1 Janez 5,12. Koga imetniki moramo biti, da smo lahko rešeni?
5. Preberi Kol 1,26-27. Katera je skrivnost, ki je bila skrita pred veki in generacijami, a je sedaj razodeta?
6. Preberi Ef 4,23-24. Kaj je bilo ustvarjeno v pravičnosti in resnični svetosti?
7. Preberi 2 Kor 5,21. Čigavo pravičnost imamo v lasti?
8. Preberi Ef 1,4. Kakšen je položaj vernih pred Bogom?
9. Preberi Ef 1,6. Kako smo sprejeti?

Verzi k vprašanjem
1 Kor 6,17 Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh.
Ef 3,17 Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v
ljubezni,
Učeništvo | 1. stopnja
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1 Janez 5,12 Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina, nima življenja.
Kol 1,26-27 skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim svetim.
27 Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani,
namreč Kristus v vas, upanje slave.
Ef 4,23-24 da se prenovite v duhu svojega uma 24 in oblečete novega človeka, ki je po Bogu
ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
2 Kor 5,21 Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja
pravičnost v njem.
Ef 1,4 pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti
in brezmadežni. …
Ef 1,6 v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Kor 6,17. Edini način na katerega lahkou doumemo, da je do popolne
preobrazbe prišlo v našem duhu, je po Božji Besedi. Kaj ta verz pravi, da se je
zgodilo z nami?
Naš duh je bil združen z Gospodom.
2. Preberi Ef 3,17. Kje Kristus zdaj prebiva?
V naših srcih.
3. Preberi Ef 3,17. Kako se to zgodi?
Po veri.
4. Preberi 1 Janez 5,12. Koga imetniki moramo biti, da smo lahko rešeni?
Imeti moramo Sina (Jezusa Kristusa).
5. Preberi Kol 1,26-27. Katera je skrivnost, ki je bila skrita pred veki in generacijami, a je sedaj razodeta?
Kristus v nas, upanje slave.
6. Preberi Ef 4,23-24. Kaj je bilo ustvarjeno v pravičnosti in resnični svetosti?
Naš novi človek (novo rojeni duh).
7. Preberi 2 Kor 5,21. Čigavo pravičnost imamo v lasti?
Božjo pravičnost v Kristusu.
8. Preberi Ef 1,4. Kakšen je položaj vernih pred Bogom?
Sveti in brezmadežni.
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9. Preberi Ef 1,6. Kako smo sprejeti, obdarjeni?
V Ljubljenem (Jezusu Kristusu).

11

KAJ SE ZGODI, KO KRISTJAN GREŠI ?
Don Krow
Danes si želimo ogledati naslednji predmet, »Kaj se zgodi, ko Kristjan greši ?«
Sveto pismo nam v 1 Janez 1,8-9 pove,
Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas. Če pa
svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti,
saj je zvest in pravičen.
Kot Kristjani se bomo prej ali slej spotaknili in slejkoprej grešili. Kar nas naredi
drugačne od tega, kdor smo bili pred spreobrnjenjem, je to, da imamo zdaj novo
naravo. Žalosti nas, če grešimo. Nočemo grešiti; živeti hočemo pravično življenje.
Toda, kaj se pa zgodi, ko grešimo? Bi morali biti ponovno rešeni? Je to nekaj, kar
uči Sveto pismo? V tem primeru nimamo nikakršnega zagotovila in smo na nek
način še na slabšem kot svet. Svet vsaj ni v mukah zaradi grešne vesti. Kot vernim nam naj greh ne bi bil središče pozornosti. Hebrejcem 10,2 izjavlja, da naj
bi po Jezusovi daritvi verni več ne imeli vesti grehov oz. naj se ne bi več zavedali
nobenega greha. Z drugimi besedami, greh ne bi smel biti fokus zavesti našega
življenja. Bog bi moral biti naš fokus.
  Rimljanom 4,2 pravi, Če je bil namreč Abraham opravičen [razglašen za
pravičnega, Op. avt.] po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne pred Bogom. Če
bi odrešenje temeljilo na naših zaslugah, stvareh, ki jih sami delamo, potem bi se
lahko ponašali. Lahko bi rekli, »Oj, Gospod, res cenim to kar si naredil na križu,
toda spomni se stvari, ki sem jih jaz naredil!« In tako bomo vso večnost treplaji
Jezusa po rami in trepljali sami sebe po rami za stvari, ki sva jih naredila. Ne! Bog
je zasnoval odrešenje tako, da ne bo nikakršnega ponašanja ali slave na strani
človeka. Edina slava in ponašanje bosta v Gospodu Jezusu Kristusu (Rimljanom
3,27). Dar večnega življenja je resnično dar in si ga ni mogoče prislužiti (Rimljanom 6,23).
  Rimljanom 4,2 pravi, da če bi Abraham bil opravičen po svojih lastnih dejanjih, bi imel kakšen razlog za ponašanje, ampak to ni tisto, kar se je zgodilo. Kako
pravi Pismo, da je človek rešen? Po lastnih dosežkih? Po stvareh, ki jih počne?
Kako je bila Abrahamu prišteta pravičnost, oz. je bil razglašen za pravičnega? Je
bilo to po stvareh, ki jih je ali jih ni naredil, ali pa je bilo to zato, ker je preprosto
verjel, zaupal, se zanašal na Boga po veri? V Rimljanom 4,3 Sveto pismo pravi,
… »Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.«
   Kaj me ohranja v položaju in preprečuje, da bi bil pogubljen, čeprav so trenutki, ko mi ne uspe in grešim? To je dejstvo, da si je Jezus naprtil ves moj greh
na križu in po veri Vanj (ne po svojih lastnih delih), sem opravičen (narejen za
pravičnega pred Bogom).
  Rimljanom 4,6 pravi, Tako tudi David blagruje človeka, ki mu Bog prišteva
pravičnost brez del: Starozavezni David pravi, da bo prišel dan potom nove zaveze, ko bo Bog prišteval pravičnost, pravno stanje, ne da bi se človek zanjo trudUčeništvo | 1. stopnja
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il. Nato je rekel v verzu 7, »Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene in so
jim grehi pokriti.« Sledeče zaključi argument: Blagor človeku, ki mu Gospod ne
prišteva greha (Rimljanom 4,8). Ne pravi, da mu ga morda ne bo prišteval, da
mu ga bo včasih prišteval in včasih ne. Pravi, »Blagor človeku, ki mu Gospod ne
prišteva greha.« V grškem jeziku je to emfatičen izraz zanikanja. Pomeni, da On
ne bo nikoli, nikdar zaračunal greha na tvoj račun. To je veselo oznanilo Nove
zaveze. Hebrejcem 10,16 govori, »Svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov
razum jih bom zapisal, in del tega sporazuma je to, kar Bog pravi v verzu 17: »in
njihovih grehov in njihovih nepostavnosti se ne bom več spominjal.«
   Kaj te ohranja v tvojem položaju, v pravičnosti in v pravnem stanju celo
kadar grešiš in tega nimaš časa izpovedati? To je tvoja vera v Jezusa Kristusa. Ime
mu je Jezus in On reši ljudi njihovih grehov (Matej 1,21).

Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Rim 4,5. Bog opravičuje (naredi pravične) ljudi, ki so

.

2. Preberi Rim 4,2-3. Bog je nekaj prištel na Abrahamov račun (ko je verjel), česar
prej ni imel. Kaj je to bilo?
3. Preberi Rim 4,22-24. Če verjamemo, kakor je verjel Abraham, kaj nam bo Bog
prištel na račun?
4. Preberi Rim 4,6. Bog daje pravičnost (ali pravno stanje) človeku na račun:
a. glede na njegova dela. b. brez njegovih del. c. glede na njegovo prijaznost.
5. Preberi Heb 10,14. Za kako dolgo Bog naredi popolne tiste, ki verujejo?
6. Preberi Rim 5,17. Pravičnost je prejeta :
a. tako, da si jo zaslužiš. b. kot dar. c. z delom.
7. Kaj predstavlja beseda ‘dar’?
8. Verjeti Jezusu kot svojemu osebnemu Odrešeniku pomeni, da Mu moraš zaupati
vse do a. cerkve. b. nebes. c. Rusije.
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Verzi k vprašanjem
Rim 4,5 Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se
njegova vera šteje v pravičnost.
Rim 4,2-3 Če je bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne
pred Bogom. 3 Kaj namreč pravi Pismo?
Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.
Rim 4,22-24 Zato mu je tudi bilo to šteto v pravičnost. 23 To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, 24 temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker
verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda:
Rim 4,6 Tako tudi David blagruje človeka, ki mu Bog prišteva pravičnost brez del:
Heb 10,14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
Rim 5,17 Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem,
Jezusu Kristusu.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Rim 4,5. Bog opravičuje (naredi pravične) ljudi, ki so
brezbožni.
2. Preberi Rim 4,2-3. Bog je nekaj prištel na Abrahamov račun (ko je verjel), česar
prej ni imel. Kaj je to bilo?
Pravičnost, ali pravno stanje pri Bogu.
3. Preberi Rim 4,22-24. Če verjamemo, kakor je verjel Abraham, kaj nam bo Bog
prištel na račun?
Pravičnost, ali pravno stanje pri Bogu.
4. Preberi Rim 4,6. Bog daje pravičnost (ali pravno stanje) človeku na račun:
b. brez njegovih del.
5. Preberi Heb 10,14. Za kako dolgo Bog naredi popolne tiste, ki verujejo?
Za vselej.
6. Preberi Rim 5,17. Pravičnost je prejeta :
b. kot dar.
7. Kaj predstavlja beseda ‘dar’?
Nekaj, kar se daje brezplačno, ne da bi kaj stalo osebo, ki ga prejme.
8. Verjeti Jezusu kot svojemu osebnemu Odrešeniku pomeni, da Mu moraš zaupati
vse do b. nebes.
11 Kaj se zgodi, ko Kristjan greši ?
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12

CELOVITOST BOŽJE BESEDE
Andrew Wommack
Marko 4 je mogočno poglavje o celovitosti Božje Besede – o njeni moči, značaju
in o veri v njo. V teku enega samega dneva se je učilo vsaj deset prilik. Sestaviti bi
morali Marka 4 z Matejem 13 in Lukom 8, da bi jih imeli enako število. Prispodob je bilo več in ena od njih je bila o sejalcu, ki seje seme. V Marku 4,26 pravi, …
»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spomnite se, da
v verzu 14 pove, da je seme Božja Beseda. Ni ravno, da bi te Bog hotel učiti, kako
postati kmetovalec, temveč uporablja naraven pojav za prikaz duhovne resnice.
Verz 27 pravi, Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne
ve kako. Torej, jaz verjamem, da je to pomembno. Pravi, da človek pravzaprav ne
razume. Ne ve, kako se to dogaja.
   Nekateri ljudje pravijo, »Prav nič ne razumem, o čem govoriš. Kako me lahko
branje Božje Besede v resnici spremeni in povzroči, da se v meni obudi življenje
Boga?« Jaz tega sam ne razumem popolnoma, toda vem, da deluje. Ne razumem,
kako lahko daš v zemljo drobno zrno, pa zraste v celo koruzno steblo s svojim
klasjem in se pri tem stokratno pomnoži. Nihče tega ne razume popolnoma, a
deluje in povem ti, da tudi ta deluje. Branje Božje Besede, kateri dovoljuješ, da te
prične prepajati, spremeni tvojo notranjo držo, tvojo izkušjo in tvoje dojemanje.
   Verz 28 pravi, Zemlja sama od sebe poraja … Zemlja je bila ustvarjena kot
inkubator semena, da vzklije in sprosti življenje. Tvoje srce je bilo ustvarjeno za
Božjo Besedo – prav zares. Božja Beseda je bila ustvarjena zato, da se jo položi
v tvoje srce. Če Sveto pismo le vzameš v roke in ga stiskaš k sebi, ga položiš na
kavno mizico, ali pa ga nosiš s seboj, to nima nikakršne vrline. Ta dejanja ne
sprostijo moči v tvojem življenju. Besedo moraš vzeti, jo narediti za seme in jo
posaditi v svoje srce. Ko to storiš, tvoje srce samo od sebe obrodi sad, ker je tako
zasnovano. Samodejno bo spremenilo način, na katerega se odvijajo stvari v tvojem življenju. Verz se nadaljuje, najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. V
tem je posredno izraženo, da imasta rast in zrelost faze ali korake. Kar naprej
prihajajo k meni ljudje in izražajo, da verjamejo Bogu za kakšno res dobro stvar,
Bogu všečno stvar s katero se lahko strinjam. Toda, če še nikoli niso ničesar naredili, če še nikoli niso privedli nikogar h Gospodu, jim lahko zagotovim, da ne
bodo služili s svojim televizijskim ali radijskim programom v naslednjih nekaj
tednih.
   Stvari moraš delati po korakih. Sprejemanje od Boga ima faze in prav to je
tisto, kar ta prilika ponazarja. Kot prvo moraš začeti in potem pride upanje, nato
vera in zatem ta proizvede rezultate. Zmaga je vedno po korakih. Nihče ne bo
šel v trenutku iz nič na tisoč milj na uro. Čeprav je to lahko Bogu všečna želja,
stvari ne bodo šle na ta način. Ta odlomek prikazuje, da je Božje kraljestvo kakor
seme. Beseda mora biti vsajena v tvojem srcu in rast pride postopoma: najprej
bilka, nato klas in končno žito v klasu. Naslednji verz pravi, Ko pa sad dozori,
hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« Obstajajo faze, a slej ko prej bo prišel
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čas rodovitnosti in zrelosti. ¶ Prav to je poudarjeno v verzu 35; Ko se je tisti dan
zvečerilo, jim je rekel: »Prepeljimo se na drugo stran!« Jezus jih je že cel dan učil o
moči Besede, da je Beseda kakor seme in kako bo sprostila življenje Boga v tvoje
življenje. To je učil v vsaj desetih prispodobah, in tukaj jim da preizkus znanja. Reče jim, »Takole, to je Gospodova beseda – gremo na drugo stran jezera.«
Ni rekel, »Vkrcajmo se v čoln, pojdimo do polovice jezera in se tam utopimo,«
temveč, »Gremo na drugo stran jezera.« Potem se je vkrcal in zaspal. Pripoved
pravi, da je prišla huda nevihta in voda je napolnila čoln. Spomniti se morate, da
to ni bila jahta s prostori v podpalubju, kjer bi bil Jezus na suhem in ne bi vedel,
kaj se dogaja. To je bil odprt čoln in Jezus je spal premočen od vode, ki je pljuskala okrog njega. Razlog da je to pomembno je ta, da je On vedel, kaj se dogaja, a je
vseeno poskušal spati. Učenci so se razburili, prišli k Njemu in rekli, »Učitelj, kaj
ti ni mar, da bomo pogubljeni?« Z drugimi besedami, govorili so, »Naredi nekaj!
Vzemi vedro v roke in zmeči vodo ven! Veslaj, naredi nekaj! Ne pomagaš nam!«
   Mnogi ljudje enako delajo z Bogom dandanes in pravijo, »Bog, zakaj nisi
nič naredil?« Bog je nekaj naredil. Vse kar potrebujemo, je priskrbel s spravno
daritvijo Jezusa Kristusa. Proizvedel je Njegovo Besedo in nam dal vsa ta semena.
Na nas je, da seme položimo v svoja srca in ga globoko razmišljamo, dokler ne
sprosti življenja. Ampak učenci so hoteli zbuditi Jezusa in reči, »Zakaj ničesar ne
narediš?« Vstal je, zapretil vetru in valovom, prišla je globoka tišina. Potem se je
obrnil okrog in rekel Svojim učencem, »Zakaj ste tako prestrašeni? Kako to, da
nimate nobene vere?« Ni rekel, »Joj, fantje, res mi je žal. Nekaj bi bil moral storiti.« Ne, njegovo delo je bilo, da jih uči Besedo in da jim da obljube in bilo je na
njih, da vzamejo Besedo in verjamejo obljube. Bog je z Jezusovim prihodom na
svet zagotovil vse. Dal ti je vse, kar potrebuješ za uspeh na vsakem področju tvojega življenja v obliki semena, v Besedi. Vse, kar moraš narediti, je vzeti semena
Božje Besede in jih posaditi v svojem srcu tako da jo bereš, globoko razmišljaš,
meditiraš in ji dovoliš, da požene korenine v tvoji notranjosti. Ko to delaš, boš
sposoben vstati in ustaviti nevihte v svojem življenju.
   Verjamem, da je bil najboljši namen, kar jih je Bog imel za te učence ta, da bi
vzeli nauk, ki jim ga je Jezus dal tisti dan in rekli, »Gremo na drugo stran.« Lahko
bi rekli, »Glede na vse, kar nas je danes učil, je to obljuba. To je Stvarnik vesolja,
ki je rekel gremo na drugo stran in ne gremo do pol poti in se tam utopimo. Lahko
bi bili vzeli besedo, jo pridružili veri in zapretili vetru in valovom. To je točno to,
kar je rekel Jezus: »O maloverni, zakaj ste dvomili ?«
Ali veste kaj? Potrebno je, da verjamemo Božji Besedi in se po njej ravnamo.

Učeništvo | 1. stopnja
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Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Matej 13,9. Če Božje Besede ne posadimo v svojem srcu, kaj se bo z njo
zgodilo?
2. Preberi Jozue 1,8. Kdaj naj bi meditirali Božjo Besedo?
3. Preberi Janez 6,63. V skladu s tem verzom – Božja Beseda je
				
				
4. Preberi Matej 4,4. Človeštvo naj bi ne živelo le od fizične hrane marveč od

.
.

5. Preberi Efežanom 6,17. Božja Beseda je kot kakšne vrste orožje?
6. Ali meč lahko povzroči škodo svojemu sovražniku?
7. Preberi Rimljanom 8,6. Ko damo Božji Besedi pravo mesto v naših življenjih,
bomo imeli
8. Preberi 2 Korinčanom 3,18. Tega, na kar osredotočimo svojo pozornost, postanemo polni. Na kaj naj bi se osredotočili?

Verzi k vprašanjem
Matej 13,19 K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi,
kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti.
Jozue 1,8 Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč, da boš
storil povsem, kakor je zapisano v njej. Le tako boš imel uspeh na svoji poti, le tako
boš uspeval.
Janez 6,63 Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh
in življenje.
Matej 4,4 On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake
besede, ki prihaja iz Božjih ust.«
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Efežanom 6,17 Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda.
Rimljanom 8,6 Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir.
2 Korinčanom 3,18 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.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Matej 13,9. Če Božje Besede ne posadimo v svojem srcu, kaj se bo z njo
zgodilo? Prišel bo hudič in jo ukradel, da ne bi obrodila v našem življenju.
2. Preberi Jozue 1,8. Kdaj naj bi meditirali Božjo Besedo? Dan in noč.
3. Preberi Janez 6,63. V skladu s tem verzom – Božja Beseda je Duh in življenje.
				
4. Preberi Matej 4,4. Človeštvo naj bi ne živelo le od fizične hrane marveč od
vsake besede ki prihaja iz Božjih ust .
5. Preberi Efežanom 6,17. Božja Beseda je kot kakšne vrste orožje? Meč.
6. Ali meč lahko povzroči škodo svojemu sovražniku? Ja.
7. Preberi Rimljanom 8,6. Ko damo Božji Besedi pravo mesto v naših življenjih,
bomo imeli življenje in mir .
8. Preberi 2 Korinčanom 3,18. Tega, na kar osredotočimo svojo pozornost, postanemo polni. Na kaj naj bi se osredotočili?
Na Gospoda in Njegovo slavo.

12 Celovitost Božje Besede
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BOG NI KRIV
Andrew Wommack
Danes bi rad podelil eno najpomembnejših stvari, kar mi jih je Bog kdajkoli
pokazal v mojem življenju. Zdi se, da so ljudje avtomatično mnenja, da je vse,
kar se jim zgodi v življenju, od Boga; da On prevlada vse. Razlog za to je, da je,
po opredelitvi, Bog vrhoven in vse-mogočen in ljudje preprosto sklepajo, da ima
On oblast nad vsem, kar se zgodi v njihovih življenjih. Celo verniki to verjamejo.
Mnogi so Kristjani, ki širijo to doktrino, in postala je zakoreninjena v njihovih
življenjih. Verjamem, da je učenje Svetega pisma temu nasprotno in zelo pomembno je, da se to lekcijo naučiš. Jakob 1,13-17 pravi,
Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga namreč
zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. 14 Vsakogar skuša njegovo
lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. 15 Nato poželenje spočne, rojeva
greh, storjeni greh pa porodi smrt.
16 Ne varajte se, moji ljubi bratje; 17 vsak dober dar in vsako popolno
darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne
sence menjave.
   Ti verzi zelo jasno izražajo, da je Bog avtor dobrega. Jezus je rekel v Janezu
10,10, Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli
življenje in ga imeli v obilju. Če je dobro, je od Boga; če je slabo, je od hudiča. To
je zelo preprosta teologija. Razlog njene kritičnosti je ta, da Jakob 4,7 pravi,
Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.
Tu piše, da se moramo podrediti oz. predati oblast Bogu ter se upreti hudiču.
‘Upreti se’ pomeni, da se aktivno boriš proti.
   Ko ljudje mislijo, da je vse, kar se zgodi v življenju, v celoti od Boga – kot je
bolezen, poslovni neuspeh, izguba službe, uporni otroci ali ločitev – jih to postavi
v položaj pasivnosti. Če res verjamejo, da je Bog avtor neke situacije in da jo uporablja zato, da bi jih kaznoval ali spremenil, bi se borili proti Bogu, če bi se uprli.
Toda Jakob 4,7 pravi, naj se upremo hudiču in ta bo bežal od nas. Podrediti se
moramo Bogu. To nakazuje, da so določene stvari od Boga in določene stvari od
hudiča. V tem svetu deluje sila zla in ne pride vse, kar se zgodi v tvojem življenju,
od Boga. Če tega ne razumeš, se boš podrejal hudiču in dejansko ojačal Satana.
   Osvetlil bi rad odlomek iz pisma Rimljanom, ker je tako često krivo uporabljen. Dejansko sem bil večkrat na pogrebih, na katerih prisotni o Bogu ne
vedo ničesar, ne hodijo v cerkev in komaj poznajo kakšen Svetopisemski verz,
poznajo pa tega. Rimljanom 8,28 pravi, Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse
pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. To se
tolmači s pomensko razlago, da karkoli se zgodi v tvojem življenju, je povzročil
Bog in On dela tako, da se bo že kako vse dobro končalo. Bil sem na pogrebu
mladega fanta in dekleta, ki sta mešala drogo in alkohol, se vsedla v avto, vozila
prehitro po spolzki cesti, zdrsnila okrog ovinka, zadela v telefonski drog in se
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oba ubila. Pridigar je citiral ta verz takole, »Vemo, da vse stvari pripomorejo k
dobremu« in rekel, da mora imeti Bog že kak namen v tem dejanju. Bog ni ubil
teh najstnikov in v nekem smislu se ne da reči niti, da je to storil hudič. Najstnika
sta to storila. Gotov sem, da ju je hudič zavedel, da sta se uprla standardom, katerih so ju učili starši in drugi, ampak končna odločitev je bila njuna. Onadva sta
tista, ki sta vzela drogo in pila alkohol, onadva sta se zaletela v telefonski drog. To
je bil naraven dogodek in Bog mu ni bil vzrok.
   Kaj pomeni, ko pravi, »vemo, da vse pripomore k dobremu?« Kot prvo, ne
piše, vemo da vse prihaja od Boga in pripomore k dobremu. Piše, da vse pripomore k dobremu, a temu postavi predpogoj: njim, ki ljubijo Boga. Ta verz ne drži
za ljudi, ki ne ljubijo Boga. To je tako očitno, da pojasnevanje ne bi smelo biti niti
potrebno, a izjemno je, kako ljudje te besede uporabljajo v zvezi z dogodki kot je
zgoraj navedeni, v katerem sta drogirana in pijana mladinca popolnoma uporna
Bogu in Njegovim principom. Piše, da primore k dobremu tistih, ki Boga ljubijo
in so poklicani v skladu z Njegovim namenom.
  1 Janez 3,8 pravi, … Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva
dela. Bog se je razodel zato, da bi uničil Satanovo delo. To je Njegov namen, in
vse bo pripomoglo k dobremu samo tistim, ki Ga ljubijo in so poklicani v skladu
z Njegovim namenom; torej tistih, ki hodijo v tej poklicanosti, se upirajo hudiču
in so v pripravljenosti, da uničijo sovražnikova dela. Tisti, ki se upirajo hudiču
in živijo za Boga lahko rečejo, da Bog lahko, neglede na to kar hudič naredi v
njihovem življenju, vse obrne okrog in uporabi v dobro.
   Moramo začeti razpoznavati, da Bog nima v oblasti vsega v naših življenjih.
Obstaja sovražnik, ki prihaja da ubije, krade in uničuje, a Jezus je prišel da nam
da življenje. Izbrati si moramo življenje in odločno prepoznati, da Bog ni kriv za
vse, kar pride v naše življenje.
   Če bi bil Bog utelešeno človeško bitje, ki bi delalo vse te stvari katerih je
Bog obtožen, kot naprimer, da daje ljudem raka, deformacije, depresijo, žalost
in notranje stiske, vam zagotovim, da ni vlade, ki ga ne bi aretirala, ga zaprla ali
mu skušala to preprečiti. Ampak mi mislimo, da Bog, ki je veliko bolj usmiljen
od vsakega človeka, kar smo jih kdajkoli poznali ali si ga v življenju predstavljali,
hodi okrog in tolče po ljudeh ter dela tovrstne stvari. Nekatere stvari so demonski napadi in druge so naravni pojavi; niso vse nesreče določene od Boga. Zavarovalne družbe napišejo v svojih policah, »višje sile, kot so potresi in naravne
nesreče.« Ne, Bog ni avtor teh stvari.

Učeništvo | 1. stopnja
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Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Jakob 1,13. Ali Bog povzroči, da hudič skuša ljudi?
2. Preberi Jakob 1,17. Od kod prihajajo dobri darovi?
3. Preberi Janez 10,10. Kdo je tat?
				
				
4. Preberi Janez 10,10. Kateri so njegovi nameni?
5. Preberi Janez 10,10. S kakšnim razlogom je prišel Jezus?
6. Preberi Jakob 4,7. Kaj je rezultat podrejanja Bogu in upiranja hudiču?
7. Preberi Rimljanom 8,28. Ali Rim 8,28 pravi, da so vse stvari od Boga?
8. Preberi Apostolska dela 10,38. Ali je bolezen od Boga?
9. Preberi 1 Janez 3,8. S kakšnim namenom se je razodel Božji Sin?

Verzi k vprašanjem
Jakob 1,13 Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga namreč zlo ne more
skušati in sam ne skuša nikogar.
Jakob 1,17 vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave.
Janez 10,10 Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje
in ga imeli v obilju.
Jakob 4,7 Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.
Rimljanom 8,28 Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki
so bili poklicani po njegovem načrtu.
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Apd 10,38 Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je
iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo,
zakaj Bog je bil z njim.
1 Janez 3,8 … Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Jakob 1,13. Ali Bog povzroči, da hudič skuša ljudi?
Ne.
2. Preberi Jakob 1,17. Od kod prihajajo dobri darovi?
Od Očeta luči.
3. Preberi Janez 10,10. Kdo je tat?
Hudič.
				
4. Preberi Janez 10,10. Kateri so njegovi nameni?
Da krade, kolje in uničuje.
5. Preberi Janez 10,10. S kakšnim razlogom je prišel Jezus?
Da nam da življenje v obilju.
6. Preberi Jakob 4,7. Kaj je rezultat podrejanja Bogu in upiranja hudiču?
Pobegnil bo od mene.
7. Preberi Rimljanom 8,28. Ali Rim 8,28 pravi, da so vse stvari od Boga? Ne.
8. Preberi Apostolska dela 10,38. Ali je bolezen od Boga? Ne.
9. Preberi 1 Janez 3,8. S kakšnim namenom se je razodel Božji Sin?
Da uniči hudičeva dela.

13 Bog ni kriv
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14

MOČ Z DUHOM IZPOLNJENEGA
ŽIVLJENJA
Don Krow
Marko 16,15-16 sta verza znana kot Veliko poslanstvo. Jezus je rekel svojim
učencem, »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo
sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
V Apostolskih delih 8, verzih 5 in 12 vidimo, kako se je to poslanstvo odvilo v
Filipovem oznanjevanju v Samariji. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. … Ko pa so možje in žene začeli verjeti Filipu, ki jim je oznanjal evangelij o Božjem kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa, so se dajali krstiti.
   Vprašanje je, ali so ti Samarijani v skladu z Marko 16,15-16 postali Kristjani? Ja, so. Filip je šel v mesto Samarija, oznanjal Jezusa Kristusa in po veri v
Kristusa so bili krščeni, tako možje kot žene. V skladu z Velikim poslanstvom bi
lahko rekli, da so bili ti ljudje rešeni, toda, ali so prejeli krst Svetega Duha ?
   Sveto pismo govori o Janezu, ki je krščeval v vodi, a samo Jezus lahko krsti
s Svetim Duhom. V skladu s Svetim pismom so ljudje verjeli, bili rešeni ter bili
krščeni, a niso sprejeli krsta v Svetem Duhu. Apostolska dela 8,14-17 pravi, Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali
Petra in Janeza. 15 Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha.
16 Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu
Gospoda Jezusa. 17 Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha.
   Iz verzov je razvidno, da samo zato, ker je oseba verjela, bila krščena in
rešena, to ne pomeni, da je prejela krst Svetega Duha. Sveti Duh je prišel v
njihova življenja – v Janezu 20,22 vidimo, da je Sveti Duh regeneriral učence
– ampak bilo je na binkoštni dan, ko so bili krščeni s Svetim Duhom in prejeli
Božjo moč. Razlika je med prenovo Svetega Duha v odrešenju in krstom Svetega
Duha, ki pride na posameznika. Obstoja potopitev v Svetem Duhu, ki pride na
posameznike in jim da moč. Čeprav je bila oseba rešena, to ne pomeni, da je bila
krščena v Svetem Duhu.
   V Apostolskih delih 19,1-2 piše, Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je
Pavel prepotoval kraje v notranjosti in prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev 2 in
jih vprašal: »Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?« »Saj še slišali nismo,
da je Sveti Duh,« so odvrnili učenci. Pavel je rekel, »Ali ste prejeli Svetega Duha,
ko ste postali verni?« Rekli so, »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh.« Pavel je
rekel, »Če niste bili krščeni v Svetem Duhu, ko ste verovali, s čim ste bili krščeni?«
Oni so odgovorili, »Krščeni smo bili z Janezovim krstom.« Sam verjamem, da jim
je Pavel bolj celovito razložil, da je Jezus Mesija in ti verniki so se nato poistovetili z Jezusom potom krsta v vodi. V verzih 6-7 piše, Pavel je nanje položil roke in
nadnje je prišel Sveti Duh: govorili so z darom jezikov in prerokovali. 7 Bilo je vsega
skupaj kakih dvanajst mož.
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   Čeprav so bili ti ljudje učenci, ki so verjeli v Mesijo, kateri naj bi prišel, niso
bili krščeni v Svetem Duhu. Oseba je lahko novo rojena in krščena v vodi, ne da
bi bila krščena v Svetem Duhu. Krst v Svetem Duhu je ločena in od spreobrnjena
različna izkušnja.
   Kljub temu, da lahko krstim osebo v vodi, je ne morem krstiti v Svetem
Duhu; to lahko naredi samo Jezus. Če še nikoli nisi prosil Jezusa, da te krsti v Svetem Duhu, zakaj Ga ne bi prosil zdaj? Luka 11,13 pravi, Če torej vi, ki ste hudobni,
znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega
Duha tistim, ki ga prosijo.« Zakaj Ga ne bi prosil danes?

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Marko 16,16. Zdaj pa preberi Apostolska dela 8, verza 5 in 12. Ali so
ljudje, opisani v Apd 8,12 postali Kristjani?
2. Preberi Apostolska dela 8,14-16. So ti ljudje prejeli krst v Svetem Duhu?
3. Preberi Apd 19,1-5. Ali so ti ljudje verniki?
4. Preberi Apd 19,6-7. So že prejeli krst Svetega Duha?
5. Preberi Luka 11,13. Kaj Luka 11,13 pravi da moramo narediti, da prejmemo Svetega Duha?
6. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko oseba govori v jezikih, kaj dela?
7. Preberi 1 Korinčanom 14,14. Ko oseba govori v jezikih, kaj dela?
8. Preberi 1 Korinčanom 14,16-17. Ko oseba govori v jezikih, kaj dela?
9. Preberi Apd 2,4. Ko nekdo govori v jezikih, je Sveti Duh tisti, ki govori ali je
posamezna oseba?
10. Preberi Apd 2,4. Kdo daje osebi, da izgovarja?

Učeništvo | 1. stopnja
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Verzi k vprašanjem
Marko 16,16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
5 Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. …
Apd 8,5, 12 12 Ko pa so možje in žene začeli verjeti Filipu, ki jim je oznanjal evangelij o Božjem
kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa, so se dajali krstiti.
Apd 8,14-16 Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo; zato so tja
poslali Petra in Janeza. 15 Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega
Duha. 16 Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v
imenu Gospoda Jezusa.
Apd 19,1-2 Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval kraje v notranjosti in
prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev 2 in jih vprašal: »Ali ste prejeli Svetega
Duha, ko ste postali verni?« »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,« so odvrnili
učenci.
Apd 19,6-7 Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh: govorili so z darom jezikov
in prerokovali. 7 Bilo je vsega skupaj kakih dvanajst mož.
Luka 11,13 Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo
nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
1 Korinčanom 14,2 Kdor namreč govori z darom jezika, ne govori ljudem, temveč Bogu. Nihče ga
namreč ne posluša, ampak v Duhu izgovarja skrivnosti.
1 Korinčanom 14,14 Če namreč molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je brez sadu.
1 Kor 14, 16-17 Kajti če moliš zahvalno molitev v duhu, kako bo mogel človek, ki stoji na mestu
nepoučenega, na tvoje zahvaljevanje reči »amen«, ko pa ne ve, kaj govoriš. 17 Res
da se ti lepo zahvaljuješ, a drugega to ne izgrajuje.
Apd 2,4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim
je Duh dajal izgovarjati.
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Odgovori na vprašanja
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Preberi Marko 16,16. Zdaj pa preberi Apostolska dela 8, verza 5 in 12. Ali so
ljudje, opisani v Apd 8,12 postali Kristjani?
Ja.
Preberi Apostolska dela 8,14-16. So ti ljudje prejeli krst v Svetem Duhu?
Ne.
Preberi Apd 19,1-5. Ali so ti ljudje verniki?
Ja.
Preberi Apd 19,6-7. So že prejeli krst Svetega Duha? Ne.
Opomba: To pokaže, da je ta izkušnja distinktivna od odrešenja.
Preberi Luka 11,13. Kaj Luka 11,13 pravi da moramo narediti, da prejmemo Svetega Duha? Prositi.
Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko oseba govori v jezikih, kaj dela?
Govori Bogu in izgovarja skrivnosti.
Preberi 1 Korinčanom 14,14. Ko oseba govori v jezikih, kaj dela?
Njen duh moli k Bogu.
Preberi 1 Korinčanom 14,16-17. Ko oseba govori v jezikih, kaj dela?
Blagoslavlja Boga s svojim duhom in se zahvaljuje (slavi Boga).
Preberi Apd 2,4. Ko nekdo govori v jezikih, je Sveti Duh tisti ki govori ali je
posamezna oseba?
Oseba govori.
Preberi Apd 2,4. Kdo daje osebi, da izgovarja?
Sveti Duh.

13 Moč z Duhom izpolnjenega življenja
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15

KAKO PREJETI SVETEGA DUHA
Don Krow
Danes bomo govorili o tem, kako prejeti Svetega Duha. V Apostolskih delih 10,1
piše, V Cezareji je živel mož z imenom Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala
itálska. To je bil vojaški čin, verjetno je bil poveljnik ene od desetih stotnij. Drugi
verz se nadaljuje, Bil je pobožen in bogaboječ z vso svojo družino. Ljudem je delil obilno miloščino in vedno molil k Bogu. Bil je pravičen, delal je stvari kot je
prav, bil je bogaboječ, mnogo denarja je dajal ljudem, ki so bili potrebni pomoči
in Sveto pismo pravi, da je vedno molil k Bogu. Ampak ugotovili bomo, in to
bo izjemna ugotovitev, da kljub temu da je delal vse prav, bil bogaboječ in imel
molitveno življenje, ni imel osebnega odnosa z Bogom po Jezusu Kristusu.
  V verzih 3-6 pravi, Podnevi – približno ob deveti uri – je v prikazni razločno
videl, kako prihaja k njemu Božji angel, ki ga je ogovoril: »Kornelij!« 4 Kornelij se
je zastrmel vanj in preplašen vprašal: »Kaj je, gospod?« Angel mu je rekel: »Tvoje
molitve in tvoje miloščine [denarne daritve. Op. avt.] so prišle k Bogu in spomnil
se je nate. 5 In zdaj pošlji nekaj mož v Jopo, da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje
Peter! 6 Ta je gost pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.«
   Temu možu, četudi je bil bogaboječ, pravičen vsaj kar se tiče pravilnega
ravnanja in je molil pred Bogom, je bil poslan angel, ki mu je povedal, naj pošlje
po Simona Petra, ki mu bo povedal, kaj mora narediti. V Apostolskih delih 10,43
vidimo natančno kaj je bilo naročeno Petru, da pove Korneliju: O njem pričujejo
vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu [v imenu Gospoda
Jezusa. Op. Avt.] odpuščeni grehi.« Ali ni to izjemno? Mož, ki so mu bila vsa ta
dobra dela prišteta na račun, ni imel osebnega odnosa z Bogom, po osebi Jezusa
Kristusa. Bog je rekel, »Stvari, ki jih delaš so dobre, čudovite so in so meni v
spomin; a povem ti, kaj bom naredil. Poslal sem angela, da ti pove, da pošlješ po
moža, ki se imenuje Peter in on ti bo povedal, kaj moraš narediti.« V Apostolskih
delih 10,43 je Peter, ko je prišel v Kornelijevo hišo, rekel, Vsakomur, ki veruje vanj
[v Gospoda Jezusa Kristusa. Op. Avt.], so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«
   Zdaj pa poglej, kaj se je tu zgodilo. Ko je Peter še govoril te besede, je prišel
Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo (Apd 10,44). Kornelij je prejemal, ko je
poslušal o veri v Kristusa in položil je vero v Kristusa za odpuščanje grehov. Čim
je to naredil je Sveti Duh padel nanj in na vse, ki so bili v tisti hiši. V verzu 45 piše,
Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha
razliva tudi na pogane. Kako so oni to vedeli? Slišali so jih namreč, kako govorijo
z darom jezikov in poveličujejo Boga (verz 46).
   Vsakič, ko Sveti Duh pade na posameznika v Novi zavezi, se manifestira
dar Svetega Duha in dokazuje, da so prejeli izpolnitev z Duhom. V novem testamentu so običajno govorili v jezikih in prerokovali.
   Nek večer sem šel na kolena na polju v Dallasu, v Texasu, in rekel, »Bog,
jaz ne vem, kako je s tem govorjenjem v jezikih in krstom v Svetem Duhu, o
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katerem ljudje govorijo, a če obstaja način, da Te častim, način na katerega Te
lahko poveličujem, način, ki bi presegal moj človeški angleški jezik, bi ga rad
imel. Začel sem častiti Boga in, ko sem to naredil, mi je Sveti Duh dal jezik, dal
mi je izgovarjanje, ki ga nisem nikdar poznal ali se ga naučil. Sveto pismo pravi,
v Apostolskih delih 2,4, Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti
v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Kdo je govoril? Jaz. Kdo je dal,
da izgovarjam? Sveti Duh.
  Luka 11,13 pravi, Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« Vse
kar je potrebno da prav zdaj narediš je, da prosiš, verjameš da si prejel, se odpreš
Bogu, začneš slaviti Gospoda in On ti bo dal izgovarjati, da Ga častiš in slaviš v
jeziku, katerega se nisi nikdar naučil.

Vprašanja k učeništvu
1. Opiši nekaj od Svetopisemskih izrazov, uporabljenih za odrešenje.
2. Preberi Apostolska dela 11,15. Kako ta verz opisuje izkušnjo krsta v Svetem
Duhu?
3. Jezusovi učenci so prejeli Svetega Duha (Jn 20,22), a nekaj dni kasneje so bili
dejansko krščeni v Svetem Duhu (Apd 2,1-4). Oglej si in primerjaj ta dejstva v
Jn 20,22 in Apd 2,1-4.

4. Preberi Apd 1,8. Kaj je namen krsta v Svetem Duhu?
5. Preberi Apd 2,38-39 ter 1 Korinčanom 1,7. Ali je krst v Svetem Duhu tudi dandanes za nas?
6. Preberi Luka 11,13. Če še nisi prejel krsta v Svetem Duhu, kaj bi moral zdaj
narediti?
7. Preberi Apd 2,4. Ali boš prosil, prejel, govoril in častil Boga v molitvenem jeziku,
ki ti ga daje Bog?

Učeništvo | 1. stopnja
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Verzi k vprašanjem
Janez 3,3 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od
zgoraj,* [od zgoraj ali znova.] ne more videti Božjega kraljestva.«
Apd 3,19 Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi,
Marko 16,16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
Kološanom 2,13 Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe
Rimljanom 8,9 Vi pa niste v mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima
Kristusovega Duha, ni njegov.
Matej 25,46 Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«
Apd 11,15 Ko sem začel govoriti, je prišel nadnje Sveti Duh, kakor je prišel ob začetku nad
nas.
Janez 20,22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha!
Apd 2,1-4 Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 2 Nenadoma je nastal
z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
3 Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je
obstal po eden. 4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
Apd 1,8 Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.«
Apd 2,38-39 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa
Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. 39
Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi
poklical Gospod, naš Bog.«
1 Kor 1,7 tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate
nobenega daru milosti.
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Odgovori na vprašanja
1. Opiši nekaj od Svetopisemskih izrazov, uporabljenih za odrešenje.
Biti znova/novo rojen (Jn 3,3); spreobrnjenje (Apd 3,19); verjeti in biti
krščen (Kol 2,13); imeti Kristusovega Duha (Rim 8,9) in večno življenje (Mt
25,46).
2. Preberi Apostolska dela 11,15. Kako ta verz opisuje izkušnjo krsta v Svetem
Duhu? Kot da Sveti Duh pride/pade na človeka.
3. Jezusovi učenci so prejeli Svetega Duha (Janez 20,22), a nekaj dni kasneje so bili
dejansko krščeni v Svetem Duhu (Apd 2,1-4). Oglej si in primerjaj ta dejstva v
Jn 20,22 in Apd 2,1-4.
V Jn 20,22 so učenci prejeli Svetega Duha. V Apd 2,1-4 so bili prav ti isti
učenci izpolnjeni s Svetim Duhom (kar je notranja in zunanja imerzija).
Glej Apd 1,8.
4. Preberi Apd 1,8. Kaj je namen krsta v Svetem Duhu?
Da daje moč za služenje (ali pričevanje).
5. Preberi Apd 2,38-39 ter 1 Korinčanom 1,7. Ali je krst v Svetem Duhu velja tudi
dandanes, za nas ?
Ja. Darovi Svetega Duha bodo prešli ob drugem prihodu Kristusa, toda do
takrat ne bodo prešli.
6. Preberi Luka 11,13. Če še nisi prejel krsta v Svetem Duhu, kaj bi moral zdaj
narediti?
Prositi zanj.
7. Preberi Apd 2,4. Ali boš prosil, prejel, govoril in častil Boga v molitvenem jeziku,
ki ti ga daje Bog?
Ja, jaz bom govoril, toda Sveti Duh mi bo dajal, da izgovarjam ( jezik).

15 Kako prejeti Svetega Duha
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16

KORISTI GOVORA V JEZIKIH
Andrew Wommack
Ena od stvari, ki se je pripetila ob prvem prihodu krsta Svetega Duha je ta, da
so vsi prisotni govorili v jezikih. Apd 2,4 pravi, da so bili na binkoštni dan napolnjeni s Svetim Duhom in govorili v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal
izgovarjati. Dosledno, vseskozi knjigo Apostolskih del, je manifestacija Božje
prisotnosti spremljala prejem Svetega Duha.
   Seveda je Sveti Duh mnogo več kot le tisti, ki daje dar govora v jezikih, a to je
ena od pomembnih manifestacij. Prvo pismo Korinčanom 14,13-14 pravi, Kdor
torej govori z darom jezika, naj prosi, da bi mogel tudi razlagati. 14 Če namreč
molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je brez sadu. Ko moliš v jezikih,
moli tvoj duh. Ko enkrat govoriš v jezikih, moli za razlago, da bo tudi tvoj um
postal rodoviten.
   Lahko vam podelim svoje osebno pričevanje. Ko sem prejel krst Svetega
Duha in začel govoriti v jezikih, je to dramatično spremenilo moje življenje.
Verjamem, da ko sem bil novo rojen, je Kristus prišel prebivat v mene in vame
položil vso polnost, ampak, ko je name prišel Sveti Duh, se je meni in drugim
vse to manifestiralo. Dvoje stvari se je zgodilo. Ko sem prvo leto molil v jezikih,
je moj um govoril, da je to noro in da je vse, kar delam, le izguba časa. Uporabiti sem moral vero, da sem sploh lahko molil v jezikih, kar je razlog, da Judovo
pismo 20 pravi, naj se izgrajujemo v svoji presveti veri. To te odvede iz naravnega
mišljenja in razmišljanja in te prestavi v nadnaravno sfero vere.
   Druga stvar, ki sem jo izkusil je ta, da so mi med molitvijo v jezikih v misli
prišle osebe, na katere že dolga leta nisem pomislil. Začel sem moliti za njih in v
dnevu ali dveh so navezali stik z mano; izvedel sem, da se jim je pripetilo nekaj
čudežnega. To se je zgodilo tako pogostoma, da sem končno dognal, da sem med
molitvijo v jezikih molil z modrostjo, ki je presegla moje mentalne sposobnosti.
Moj duh, ki je vedel vse stvari in imel Kristusov um, je molil za ljudi na načine,
katerih bi jaz nikdar ne bil zmožen z mojim lastnim fizičnim doumevanjem.
   Nekega dne sem molil v jezikih – kot rečeno, rabil sem vero, da sem lahko
molil v jezikih – in boril sem se z nekimi mislim kot je, Lahko bi molil v angleščini
in naredil kaj dobrega, namesto da govoriš ta čvek. Opraviti sem moral s temi mislimi in jih izpodbiti, nato sem molil še naprej. Možakar, ki ga nisem videl že štiri
leta, je potrkal na moja vrata. Vstopil je, ni pozdravil ali rekel česarkoli, se usedel
in začel jokati in kar izlivati svoje srce, ker je imel kup težav. Sedel sem tam in
razmišljal, Fant, moral bi bil moliti v angleščini. Moja naslednja misel je bila, Kako
naj bi bil vedel kaj moliti zanj, ko ga pa že štiri leta nisem videl ? Končno se mi je
enostavno posvetilo, da sem molil in da me je Bog pripravljal. Posredoval sem
zanj na način, ki bi ga nikdar ne bil zmožen, če bi molil z razumom. Nenadoma
sem začel dobivati razodetje in povedal sem mu, »Lahko ti povem kaj je tvoj
problem.« Dokončal sem njegovo pripoved namesto njega in mu dal odgovor na
ta problem.
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   Razumeti morate, da se je to zgodilo, ko sem bil še v denominacijski cerkvi.
On ni vedel, kaj se mi je zgodilo in sam nisem bil gotov. Oba naju je prestrašilo.
Ampak to je bila manifestirana Božja moč in On jo je uporabil nadnaravno. To je
pomen vsega tega: ko moliš v jezikih, moli tvoj duh. Tvoj duh je bil novo rojen,
ima Kristusov um in točno ve, kaj narediti. Ima maziljenje od Boga, tako da veš
vse stvari in v tvojem duhu ni nobene omejitve. Če bi ti lahko hodil v moči in
razodetju svojega duha, bi to preobrazilo tvoje fizično življenje. En način, da to
narediš, čeprav to ni edini način, je da kar začneš govoriti v jezikih. Dojemi in verjemi, da se s tem izgrajuješ v svoji presveti veri, da tvoj duh moli skrivno modrost
Boga in da prihaja brezhibno razodetje Boga. Potem, v skladu z 1 Korinčanom
14,13, moli za razlago, da bi mogel tudi razlagati. To ne pomeni, da moraš prenehati moliti v jezikih in moliti v svojem jeziku, da bi dobil razlago; pomeni le to,
da tvoje razumevanje postane rodovitno.
   Če daš sporočilo v jezikih med slavljenjem v cerkvi, se moraš ustaviti in dati
razlago v svojem [slovenskem. Op. prev.] jeziku. Ko pa si pri molitvi sam, moli
v jezikih in zaupaj Bogu, da ti daje razodetje, kakor delam tudi jaz sam. Včasih
se preprosto spremeni moja notranja drža. Včasih nimam nobene določene besede, a nenadoma vidim stvari povsem jasno in moj pogled nanje je spremenjen.
Včasih traja teden dni preden dobim popolno razodetje, a verjamem, da je čas
preživet v molitvi v jezikih, medtem ko stojim v veri za razlago, del te celote.
   Govor v jezikih je pomemben iz mnogih razlogov, zagotovo je več kot samo
dokaz, da si prejel Svetega Duha. Moral bi biti del vsakdanjega življenja. To je
način, na katerega govoriš z Bogom naravnost iz svojega srca, s tem da obideš
svoje možgane skupaj z dvomi in strahovi. Izgrajuje te v tvoji presveti veri in
sprošča skrito Božjo modrost. Preprosto molim, da boste vsi zmožni tekoče delovati v tem, da boste sprostili svojo vero in prejeli polnost koristi govora v jezikih.

Vprašanja k učeništvu
1. Preberi Judovo pismo 20. Katera velika korist je prejeta z molitvijo v Svetem
Duhu?
2. Preberi Apostolska dela 2,4. Koliko ljudi je bilo napolnjenih s Svetim Duhom?
3. Preberi Apostolska dela 2,4. Kaj so delali kot rezultat izpolnjenja s Svetim
Duhom?
4. Preberi 1 Korinčanom 14,14. Kateri del tebe moli, ko moliš v neznanem jeziku?
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5. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko oseba govori v neznanem jeziku, s kom govori ?
6. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko oseba moli v neznanem jeziku, ali ljudje razumejo, kar je bilo rečeno?
7. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko moliš v neznanem jeziku, kaj govori tvoj duh?
8. Preberi 1 Korinčanom 14,4. Ko moliš v jezikih, kaj delaš?
9. Preberi 1 Korinčanom 14,16. Ko moliš v jezikih, kaj je to, kar delaš?

Verzi k vprašanjem
Juda 20 Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v Svetem
Duhu,
Apd 2,4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim
je Duh dajal izgovarjati.
1 Korinčanom 14,14 Če namreč molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je brez sadu.
1 Korinčanom 14,2 Kdor namreč govori z darom jezika, ne govori ljudem, temveč Bogu. Nihče ga
namreč ne posluša, ampak v Duhu izgovarja skrivnosti.
1 Korinčanom 14,4 Kdor govori z darom jezika, izgrajuje sam sebe, kdor pa prerokuje, gradi Cerkev.
1 Korinčanom 14,16 Kajti če moliš zahvalno molitev v duhu, kako bo mogel človek, ki stoji na mestu
nepoučenega, na tvoje zahvaljevanje reči »amen«, ko pa ne ve, kaj govoriš.
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi Judovo pismo 1,20. Katera velika korist je prejeta z molitvijo v Svetem
Duhu?
Ko molim v Svetem Duhu, se izgrajujem.
2. Preberi Apostolska dela 2,4. Koliko ljudi je bilo napolnjenih s Svetim Duhom?
Vsi prisotni.
3. Preberi Apostolska dela 2,4. Kaj so delali kot rezultat izpolnjenja s Svetim
Duhom?
Govorili so v jezikih.
4. Preberi 1 Korinčanom 14,14. Kateri del tebe moli, ko moliš v neznanem jeziku?
Moj duh moli.
5. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko oseba govori v neznanem jeziku, s kom govori?
Z Bogom.
6. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko oseba moli v neznanem jeziku, ali ljudje razumejo, kar je bilo rečeno?
Ne.
7. Preberi 1 Korinčanom 14,2. Ko moliš v neznanem jeziku, kaj izgovarja tvoj
duh?
Skrivnosti (ssp3); misterije (kjv); skrivnostne stvari (ncv); intimnosti samo
med mano in Bogom (msg).
8. Preberi 1 Korinčanom 14,4. Ko moliš v jezikh, kaj delaš?
Izgrajujem samega sebe.
9. Preberi 1 Korinčanom 14,16. Ko moliš v jezikih, kaj je to, kar delaš?
Blagoslavljam Boga in se mu zahvaljujem.

16 Koristi govora v jezikih
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EGOCENTRIČNOST : VIR VSEH STISK
Andrew Wommack
Egocentričnost je vir tolikih stvari, ki se nam dogodijo. V Pregovorih 13 je verz,
ki bi ga resnično morali sami poiskati, ker mi ne boste verjeli, če ga ne preberete
v svojem Svetem pismu. Verz 10 pravi, V ponosu je le prepir, pri njih, ki sprejemajo
svèt, pa je modrost. Mnogi ljudje bi temu sprva kljubovali in rekli, »Počakaj malo.
Ponos ne more biti edini vzrok prepira ali razdora. Pregovori 17,14 pravi da je
prepir začetek razdora, torej mora biti razdor povzročen z več kot le s prepirom.
To je zaradi tega kar mi je ta-in-ta naredil.« Drugi bodo rekli, »Ti ne razumeš; to
je samo moj tip osebnosti.«
Ne, Sveto pismo pravi, da samo ponos povzroča prepir. To ni eden od vzrokov; to je
edini vzrok. Ponovno, nekateri bi kljubovali in rekli, »Imam vse sorte problemov,
ampak ponos ni eden od njih. Če sploh kaj, imam tako nizko samospoštovanje,
da me nihče ne more obtožiti ponosa.«
   Na novo moramo opredeliti kaj je ponos. To ni le mišljenje, da si boljši od nekoga drugega, a z najpreprostejšimi besedami je ponos to, da se vidiš kot središče
vsega. Egocentričnost je v resnici korenina vsega ponosa. V knjigi 4 Moj 12,2 sta
Mojzesova brat in sestra, Miriam in Aron, govorila proti Mojzesu; kritizirala sta
njegovo rasno mešano zakonsko zvezo, Rekla sta: »Ali je Gospod govoril samó z
Mojzesom? Mar ni govoril tudi z nama?« Pismo nato v tretjem verzu pravijo, da
je bil Mojzes najbolj ponižen mož na površju zemlje. Namesto da bi bil užaljen
zaradi njunih besed, je začel moliti in posredovati zanju.
   Pravi, da je bil Mojzes najbolj ponižen mož na površju zemlje; ustavi se in
razmisli o tem. Ne vemo, koliko ljudi je bilo takrat na zemlji, ampak zagotovo
jih je bilo na milijone in Mojzes je bil najbolj krotek med vsemi temi ljudmi.
Kar naredi to izjavo res izjemno je to, da jo je zapisal on sam. Večina ljudi misli,
da če je nekdo ponižen ali krotek, se tega še zaveda ne. To je napačen vtis o
resničnem pomenu arogance. Ponos ni le domišljanje, da si boljši kot vsi drugi
– je egocentričnost. To je tako, kot bi imel palico z aroganco na eni in nizkim
samospoštovanjem na drugi strani. To sta nasprotna izraza iste lastnosti, ampak
oba sta na isti palici. To je egocentričnost. Ni pomembno, če misliš da si boljši
od vseh drugih ali slabši od vseh drugih; si absolutno egocentričen. Vse se filtrira preko tega. Plašna, sramežljiva oseba je polna ponosa in egocentričnosti,
razmišlja le sama o sebi.
   Smiselna poanta je, da je egocentričnost v resnici korenina vsega ponosa,
in če ta smisel vstaviš v Pregovore 13,10, V ponosu je le prepir, je to kar pravi, da
je naša egocentričnost tista, ki nas spravlja v jezo in ne tisto, kar nam naredijo
ljudje. Naša egocentričnost je tista, ki povzroči, da reagiramo na dejanja ljudi.
Nikoli ne boš sposoben preprečiti, da te ljudje na nek način žalijo; to ni mogoče.
Namen vere ni ta, da bi z njo nadvladovali druge ljudi ampak ta, da ti pomaga
obvladovati samega sebe in stvari, ki so v tebi. Zatorej ni pomembno, kaj ti ljudje
naredijo.
Učeništvo | 2. stopnja
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   Medtem, ko je bil Jezus križan, se je bil zmožen obrniti prav k ljudem, ki
so ga križali in reči, »Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo.« Ni skušal nadvladovati tem ljudem temveč je obvladoval sam sebe. Egocentričnost je tista, ki nas
spravlja v jezo. Jezus ni prišel zaradi sebe, ampak je tako ljubil svet, da je sem
prišel za nas. Mislil je na Svojo mamo, ko je visel na križu in govoril je z enim od
učencev, da poskrbi zanjo. Razlog, da je bil Jezus sposoben odpustiti in delovati
v ljubezni – sredi hude agonije, krivice in vsega, kar Ga je doletelo – je bil ta, da
ni bil egocentričen.
   Tvoja lastna sebičnost je tista, ki te spravi v jezo, a Pisma pravijo, da bi moral
biti sam sebi mrtev. Če bi imel pred sabo truplo, bi ga lahko zmerjal, brcal, pljuval
nanj ali ga ignoriral, a če je res truplo, se ne bo odzvalo. Razlog tvojih reakcij na
stvari okrog tebe niso te zunanje okoliščine ampak to, kar se dogaja v tebi. Nikdar
ne boš tako močan v veri, da bi lahko odstranil vse ovire in vse, kar ti ni po godu,
lahko pa obvladuješ sam sebe. Prideš lahko na kraj, kjer narediš Jezusa za Gospoda svojega življenja in ljubiš Njega, Njegovo kraljestvo in druge ljudi bolj kot
samega sebe. Odkril boš, ko to narediš in obvladuješ sam sebe, da se bodo prepir
in razdori v tvojem življenju prenehali.
   Eden od velikih ključev za uvajanje vseh teh stvari, ki jih je Bog naredil v
tvojem življenju je, da se zaveš, da ti ni dal Svojega kraljestva za sebične namene.
On ni naredil teh stvari samo zato, da bi bile potešene vse tvoje potrebe. Potrebno
je, da se naučiš, da v zanikanju samega sebe in izgubi lastnega življenja resnično
začneš doumevati smisel življenja. S tem, da ljubiš druge ljudi in Boga bolj kot
samega sebe, se bo začela polegati tvoja jeza in ranjenost, vse te stvari, ki so v
tebi.
   Molim, da bi danes Bog vzel teh nekaj stvari, ki sem jih povedal ter jih uporabil, da odpre tvoje srce, da dojameš, da je lastna egocentričnost tista, ki povzroča
tvoje stiske. Namesto da iščeš krivdo drugje, moraš prevzeti lastno odgovornost,
se soočiti, se ponižati pred Bogom in Ga prositi, da pride in se naredi velikega v
tvojem življenju. To je način na katerega boš živel zmagovito.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Marko 9,33-34. Glede česa so učenci razpravljali na poti v Kafernáum?
2. Ali to odseva sebičnost, ki je v vsakem od nas?
3. Preberi Marko 9,35. V skladu s tem odlomkom, če nekdo želi biti prvi, kaj mora
postati?
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4. Podrobno razloži Jezusovo učenje v Luku 22,24-27.

5. Preberi Pregovori 13,10. Katera je edina stvar, ki povzroča prepir?
6. Preberi Galačanom 2,20. Kako naj bi živeli svoja življenja?
7. Preberi Matej 7,12. Kaj je protistrup za egocentričnost?

Verzi k vprašanjem
Marko 9,33-34 Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med
potjo?« 34 Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed
njih je največji.
Marko 9,35 Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed
vseh zadnji in vsem služabnik.«
Luka 22,24-27 Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. 25 On pa jim je
rekel: »Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo ›dobrotniki‹. 26 Med vami pa naj ne bo takó, ampak največji med vami naj bo kakor
najmlajši in voditelj kakor strežnik. 27 Kdo je namreč večji: kdor sedi pri mizi ali
kdor streže? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže.
Pregovori 13,10 V napuhu [ponosu. Op. K.V.] je le prepir,
pri njih, ki sprejemajo svèt, pa je modrost. eku
Puhloglavec z ošabnostjo povzroča prepir,
pri teh, ki sprejemajo nasvet, pa je modrost. ssp3
Galačanom 2,20 živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj živim v telesu, živim
v veri božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe.
Matej 7,12 Vse torej, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim; zakaj to je postava
in preroki.

1 Egocentričnost: vir vseh stisk
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi Marko 9,33-34. Glede česa so učenci razpravljali na poti v Kafernáum?
Prerekali so se o tem, kdo med njimi je bil največji.
2. Ali to odseva sebičnost, ki je v vsakem od nas?
Ja.
3. Preberi Marko 9,35. V skladu s tem odlomkom, če nekdo želi biti prvi, kaj mora
postati?
Služabnik vsem.
4. Podrobno razloži Jezusovo učenje v Luka 22,24-27.
»Pričeli so se prerekati med sabo glede tega, kdo med njimi bo največji v
Kraljestvu, ki prihaja. Jezus jim je povedal, ›V tem svetu kralji in veljaki
gospodujejo ljudem, a so imenovani ‘prijatelji ljudstva.’ Ampak med vami
bi morali tisti, ki so največji, zavzeti najnižji rang in voditelj bi moral biti
kot služabnik. Običajno gospodar sedi pri mizi in služabniki mu strežejo.
Ampak ne tukaj! Kajti Jaz sem vaš služabnik.‹«
[Avtor parafrazira verze iz Lk 22:24-27, New Living Translation. Op. prev.]
5. Preberi Pregovori 13,10. Katera je edina stvar, ki povzroča prepir?
Ponos.
6. Preberi Galačanom 2,20. Kako naj bi živeli svoja življenja?
Po Kristusovi veri (ali veri v Kristusa), ne osredotočeni na svoje lastne vrline
ali pomanjkljivosti.
7. Preberi Matej 7,12. Kaj je protistrup za egocentričnost?
Biti osredotočen na Boga in osredotočen na druge. Ravnaj z drugimi, kakor
bi želel, da drugi ravnajo s teboj.
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KAKO MEDITIRATI BOŽJO BESEDO
Don Krow
Beseda meditirati pomeni »globoko premišljevati, preudarjati, načrtovati v
umu, nameniti ali nameravati.« Grška beseda pomeni ‘vrteti nekaj v mislih’ in je
prevedena tudi »predstavljati si.«
   Dva razloga za biblično meditacijo sta, »da preučuješ pravilno znanje, kar
je imenovano tudi obnova uma in da vstopiš v stik z Bogom, ki stoji za Svojo
Besedo« z molitvijo, slavljenjem in meditacijo; kot naprimer s preudarjanjem,
globokim premišljevanjem in razmišljanjem o Njem.
  Meditacija lahko izhaja iz predmetnega študija. Izbereš si neko temo
razmišljanja. Primer: krst. Opredeli besedo iz grškega, hebrejskega ali dobrega
slovarja. Najdi koren besede, iz katere izhaja. Preuči in preudari sobesedilo verzov, kar te bo vodilo v študij drugih sorodnih snovi, kot naprimer odpuščanje
(Apd 2,38), sprobrnjenje (Apd 2,38), vera (Marko 16,16), vest (1 Peter 3,21), klicanje Gospoda (Apd 22,16), itd.
   Potrebno je premišljevati vprašanja, ki jih imaš ali ki se porodijo iz Pisem,
kot je: ali obstajajo predpogoji, ki morajo biti zadoščeni pred krstom? Kaj je namen krsta? Kdaj se je izvajal? V kakšnem časovnem okviru?
  Meditacija lahko izhaja iz študija ekspozicije; to je, celovitega študija
posameznih verzov ene knjige Svetega pisma. Ključ je, da proučuješ in razmišljaš
knjigo tako dolgo, da si seznanjen z vsebino (z verzi in poglavji).
  Meditacija lahko izhaja iz študij besed. Kaj je pomen določenih besed ? Kaj
pomeni verovati? Kaj pomeni beseda Gospod ? Kaj pomeni beseda Jezus ? Kaj
pomeni beseda Kristus ? Kaj pomeni beseda opravičiti itd.?
  Meditiraš lahko odstavke Svetega pisma. Odstavek je miselna enota besedila,
ki jo običajno sestavlja več stavkov. Ko pisec spremeni predmet poudarka v svojem
pisanju, običajno začne nov odstavek.
   Ko meditiraš Pisma, bodi pozoren na ločila, npr., vprašaje. Zakaj je postavljeno to vprašanje? Kako se nanaša na sobesedilo itn.?
Svetopisemska meditacija ni le ogledovanje besed ampak iskanje Boga v ozadju
Besede.
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Vprašanja k poučevanju
1. Kaj pomeni beseda meditirati ?
2. Katera sta dva razloga biblične meditacije?
3. Kaj je predmetni študij?
4. Kaj je študij ekspozicije Svetega pisma?
5. Preberi Luka 6,46. Kaj ti meniš, kaj pomeni beseda Gospod ?
6. Preberi Matej 1,21. Kaj pa ti misliš da pomeni beseda Jezus ?
7. Preberi Luka 23,1-2. Kaj pa ti misliš da pomeni beseda Kristus ?
8. Kaj je odstavek?
9. Svetopisemska meditacija ni le ogledovanje besed ampak
.

Verzi k vprašanjem
Luka 6,46 »Kaj me kličete: ›Gospod, Gospod‹ in ne delate tega, kar pravim?
Matej 1,21 Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,* kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
* [Ime pomeni ‘Gospod (jhvh), pomagaj!’, ‘Gospod rešuje’, ‘Gospod, reši!’
ali ‘Gospod je rešitev’.]
Luka 23,1-2 Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu. 2 Začeli so ga tožiti in so govorili:
»Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani cesarju dajati davke ter pravi, da
je Mesija,* kralj.«
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Odgovori na vprašanja
1. Kaj pomeni beseda meditirati ?
Goboko premišljevati, preudarjati, vrteti nekaj v mislih.
2. Katera sta dva razloga biblične meditacije?
Preudarjanje pravilnega znanja (obnova uma) in stopanja v stik z Bogom,
ki stoji za Svojo Besedo.
3. Kaj je predmetni študij?
Da izbereš temo iz Svetega pisma za študij in premišljevanje.
4. Kaj je študij ekspozicije Svetega pisma?
Študij ene knjige Svetega pisma, verz za verzom.
5. Preberi Luka 6,46. Kaj ti meniš, kaj pomeni beseda Gospod ?
Nekdo, kogar ubogamo (kot šefa).
6. Preberi Matej 1,21. Kaj pa ti misliš da pomeni beseda Jezus ?
Odrešenik ki reši druge njihovega greha.
7. Preberi Luka 23,1-2. Kaj pa ti misliš da pomeni beseda Kristus ?
Nekdo, ki je maziljen za kralja.
8. Kaj je odstavek?
Miselna enota besedila.
9. Svetopisemska meditacija ni le ogledovanje besed ampak
iskanje Boga v ozadju Njegove Besede.

2 Kako meditirati Božjo Besedo
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OBNOVA UMA
Don Krow
Danes želimo govoriti o obnovi uma. Rad bi prebral dva odlomka. Prvi je iz pisma Filipljanom 4,8. Pravi,
Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar
je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. 9 Kar ste se od mene naučili, prejeli,
slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.
Apostol Pavel nam kot očitno pravi, da obstojajo stvari, o katerih bi morali
razmišljati. Drugače povedano, lahko si izberemo naše misli. Torej, jaz vem,
da imamo vsi milsi, ki so včasih nasprotne Božji Besedi, kot piše v pismu Rimljanom, 7. poglavje, v verzih 22 in 23. Postava greha, ki se bori v nas, napade
naš um. Toda Sveto pismo nam iz Filipljanov govori, da nam ni treba kar sedeti
tam in dovoliti našim mislim, da si gradijo gnezdo; da si lahko izberemo, o čem
razmišljati. Sveto pismo nam pove tudi, da kakor človek razmišlja v svojem srcu,
takšen je (Pregovori 23,7). Zatorej je res pomembno, kaj razmišljamo.
  V Rimljanih 12, verzih 1 in 2, Sveto pismo pravi, Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to
je vaše smiselno bogoslužje. 2 In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako
preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj
je dobro, njemu všečno in popolno. Sveto pismo pravi, da smo lahko preobraženi z
obnovo svojega uma. Ali ste vedeli, da je morala vesoljska ladja Apollo na poti v
vesolje narediti korekcijo kurza vsakih deset minut? Na luno so šli v nekakšnem
cikcaku. Ko so končno pristali, so imeli določeno pristajalno območje petstotih
milj in le za nekaj čevljev jim je uspelo pristati znotraj tega območja. Toda celoten let je bil uspešen. Potrebno je, da določimo smer in se popolnoma posvetimo Gospodu tako, da smo živa daritev. Težava z živo daritvijo je ta, da se
hoče občasno splaziti z oltarja, zato moramo delati poprave smeri naših misli.
Moramo imeti srce, ki pravi, »Bog, hočem tebe in hočem tvoj način.«
   Ne le, da se moramo popolnoma posvetiti, ampak del doseganja zmagovitega
krščanskega življenja zahteva, da naredimo naslednji korak in smo preobraženi
z obnovo uma. Ne moremo razmišljati kakor svet, če nočemo istih rezultatov.
Kot beremo v pismu Filpljanom 4,8, si lahko izberemo, kaj razmišljati. Karkoli je
vredno ljubezni, pravično, na dobrem glasu, to imejte v mislih. Kar so delali v Stari
zavezi je, da so vzeli Božjo Besedo in jo dali na podboje vrat in na svoja oblačila.
Neprestano jim je bila pred očmi. Bog je naročil, naj govorijo o Božji Besedi noč
in dan, da bi se lahko držali tega, kar pravi. Vse te stvari so morali povedati tudi
svojim otrokom. Zelo pomembno je, o čem razmišljamo. Zelo pomembno je, da
ohranjamo Božjo Besedo ves čas pred seboj, da bi resnično lahko imeli zmagovito življenje. Naprotno od imeti v mislih kar je vredno ljubezni, pravično, častno,
je ne razmišljati stvari, ki se tičejo Boga in Duha. Rimljanom 8,6 pravi,
Toda meseno mišljenje je smrt, a naslednji del verza pravi, duhovno mišljenje pa
življenje in mir. Imeti v mislih stvari Božjega Duha je življenje in je mir. Toda,
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če začnemo razmišljati o prešuštvu, stvareh tega sveta, denarju, pohlepu in tako
naprej, ali veste, kaj se bo zgodilo v naših življenjih? Kakor človek razmišlja v
svojem srcu, takšen je. Začeli se bomo ravnati skladno s temi stvarmi. Te stvari
se bodo začele odvijati v naših življenjih in to bo uničilo naša življenja. Glejte,
resnični duhovni boj vernika v resnici ni v tem, da se kar naprej upira ali grozi
hudiču, čeprav so trenutki, ko je to potrebno storiti. A duhovni boj ima opravka
s tem, kar imamo v mislih in s tem, kar neprestano ‘premlevamo’.
   Poglejte, v Izaiji 26,3 Sveto pismo pravi, da bo Bog ohranjal v popolnem
miru njega, čigar misli so osredotočene Nanj. Tekom dneva so trenutki, v katerih
mora vsak od nas narediti popravo smeri, prav kakor piše v pismu Rimljanom
12,1-2. Reči moramo, »Bog, to so pa napačne misli. Moram se obrniti okrog in
obnoviti svoj um in začeti razmišljati o stvareh, ki so vredne ljubezni, pravične in
so na dobrem glasu.«
   Če imaš mentalno trdnjavo, če si v sponah, če se zalotiš pri razmišljanju
stvari, ki jih ne bi smel imeti v mislih, moraš samega sebe takoj prijeti. Sveto pismo
pravi, da če se približamo Bogu, se On približa nam. Če se upremo sovražniku,
on beži od nas. Bili so trenutki v mojem življenju, ko sem dovolil stvarem, da se
izmuznejo in da vzklije depresija. V takih trenutkih je težko vzeti v roko Sveto
pismo in se usesti ter vzeti odlomek in reči, »Bog, to je kar Ti praviš o meni. To
je tisto kar ti praviš, da sem. Ti si moja moč.« Ali si vedel, da je zmaga enostavno
tako preprosta? Kar je potrebno da rečeš je, »Uprl se bom temu, kar mi sovražnik
zadeja, prav zdaj. Usedel se bom in odprl Sveto pismo in ne bom le prebral nekaj
besed na teh straneh ampak bom stopil v stik z Bogom, ki je za temi besedami.
Dovolil bom svojemu mišljenju, da je osredotočeno Nanj. In Gospod, to je kar
Ti praviš o meni. Ti praviš, da mi je odpuščeno. Ti praviš, da sem očiščen. Praviš,
da me nič ne bo moglo ločiti od Tvoje ljubezni.« Ko tam sediš in le premišljuješ
o vseh dobrih stvareh, ki jih je Bog naredil zate, boš v le nekaj trenutkih pozabil
o vseh tistih drugih stvareh.
   Naj uporabim ilustracijo. Ob priliki sem slišal človeka reči, »Torej, naj vas
opomnim, da naslednjih deset minut ne mislite na rožnate slone.« Ali veste, kaj
se je zgodilo? Naslednjih deset minut je bilo vse kar smo delali to, da mislimo na
rožnate slone. Potem je vprašal, »Kakšne barve je Kip svobode?« Nekdo je rekel,
da je zelen. »V redu, katero roko ima kip dvignjeno?« In nekdo je rekel, da desno.
Nato je vprašal, »Kaj Kip svobode drži v roki?« In nekdo je rekel, da drži baklo.
Potem je ta mož rekel, »Kaj se je pa zgodilo z vašimi mislimi o tistih rožnatih
slonih?« Izginile so. Vidite, ni stvar v tem, da rečeš, »Da ne bi zdaj mislil o teh
stvareh,« ker veš, da jih boš razmišljal. Sveto pismo nam v resnici govorij, da moramo te misli nadomestiti z mislimi Boga in ko vidimo, da se stvari uperijo proti
nam in razmišljamo nekaj, česar naj ne bi razmišljali, moramo takoj priklicati v
misli našo novo identiteto. Takoj se moramo obrniti h Gospodu, stopiti z Njim
v stik, ne le z besedami na listu ampak z Bogom, ki je za tistimi besedami. Sveto
pismo nam v pismu Rimljanom 8,6 pove, da bomo, ko to storimo, videli preobrazbo, ki jo daje življenje in mir Boga, kadar so naše misli osredotočene Nanj in
na stvari Duha. Razmišljajte o teh stvareh, bratje moji, in hodite ta dan v prostosti
in svobodi, katero je Kristus kupil za vas.
Učeništvo | 2. stopnja
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Rimljanom 12,1. Kaj naj bi naredili z svojim telesom?
2. Preberi Rimljanom 12,2. Ta odlomek nam govori, naj bomo drugačni od
.
3. Preberi Apostolska dela 17,11. S čim moramo uskladiti svoje mišljenje?
4. Preberi Rimljanom 8,5-6. Biti duhovnega mišljenja je
.
5. Preberi Rimljanom 12,1-2. Kateri dve stvari moramo narediti skladno s tema
verzoma?

6. Preberi Izaija 26,3. Kako ohranjamo popoln mir?
7. Preberi Izaija 26,3-4. Kateri so nekateri načini, na katere ohranimo svoje misli
na Gospodu?

Verzi k vprašanjem
Rimljanom 12,1 Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in
Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno* bogoslužje.
Rimljanom 12,2 In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega
uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je* dobro, njemu všečno in
popolno.
Apd 17,11 Tamkajšnji Judje so bili bolj prijazni* od onih v Tesaloníki. Z veliko naklonjenostjo
so sprejeli besedo in vsak dan preiskovali Pisma, če je res tako.
Rimljanom 8,5-6 Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno; tisti pa, ki so po Duhu, mislijo na to, kar je duhovno. 6 Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa
življenje in mir.
Rimljanom 12,1-2 Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in
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Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. 2 In nikar se ne prilagajajte temu
svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.
Izaija 26,3 Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir, mir, ker zaupa vate. ssp3
Utrjeno je njegovo mišljenje. Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. eku
Izaija 26,4 Zaupajte v Gospoda vekomaj, kajti samo Gospod Bog je večna skala.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Rimljanom 12,1. Kaj naj bi naredili z našimi telesi?
Prinesemo, ali darujemo, jih Bogu.
2. Preberi Rimljanom 12,2. Ta odlomek nam govori, naj bomo drugačni od
sveta, ali nevernikov.
3. Preberi Apostolska dela 17,11. S čim moramo uskladiti svoje mišljenje?
S Svetimi pismom, Božjo Besedo.
4. Preberi Rimljanom 8,5-6. Biti duhovnega mišljenja je
življenje in mir.
5. Preberi Rimljanom 12,1-2. Kateri dve stvari moramo narediti, skladno s tema
verzoma?
Posvetiti se moramo Bogu kot živa daritev in začeti obnavljati svoj um.
6. Preberi Izaija 26,3. Kako ohranjamo popoln mir?
S tem, da svoje mišljenje osredotočimo Nanj.
7. Preberi Izaija 26,3-4. Kateri so nekateri načini, na katere ohranimo svoje misli
na Gospodu?
Z molitvijo, meditacijo o Besedi, zahvaljevanjem, slavljenjem, itd.

3 Obnova uma
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POMEMBNOST KRISTUSOVE CERKVE
Don Krow
Danes govorimo o pomembnosti Kristusove cerkve. Rad bi prebral verz iz pisma
Hebrejcem 10,25. Pravi, Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža
dan. Ko nas zanima pomembnost Kristusove cerkve, je moje vprašanje, »Kaj je
cerkev?«
   Ta program učeništva sem nesel v krajevno cerkev tu, v Colorado Springsu.
Naučili smo ljudi v cerkvi, kako ga uporablajati in uporabili smo ga na terenu. Po
šestih tednih sodelovanja s to cerkvijo smo ustanovili dvajset skupin preučevanja
Svetega pisma zunaj lokalne skupnosti. Več mesecev smo delali z ljudmi v teh
skupinah. Pastor me je resnično zmedel nekega dne, ko je rekel, »Veš, Sveto pismo pravi, da je Gospod dnevno cerkvi dodajal te, ki naj bi se rešili. Kako da ne
vidimo teh ljudi iz študijskih skupin prihajati v našo cerkev?«
   Ko smo bili na terenu, so bili ljudje rešeni, poučeni, služili smo jim. Ampak
kar je pastor v resnici mislil je, »Zakaj ne pridejo na skupna srečanja v nedeljo
zjutraj v to stavbo?« Tudi moj koncept cerkve je bil malo zgrešen. Kar je pastor
rekel, me je težilo in nisem vedel, kaj naj storim. Pomislil sem, Ali to učeništvo
v resnici deluje? Ali se res dotikamo človeških življenj? Vedel sem, da se dotikamo
mnogih ljudi, a zmedlo me je, ker niso prihajali na slavljenje v nedeljo zjutraj.
   Odločil sem se, da naredim študijo besede ‘cerkev’. Kar je obravnavano v tej
lekciji je to, kar sem odkril. V Rimljanom 16,3, 1 Korinčanom 16,19, Kološanom
4,15, Filemonu 2, Apostolskih delih 5,24 in Apd 20,20, Sveto pismo primarno
govori o novozaveznih srečanjih cerkve pri nekomu doma. Vem, da obstojajo vse
vrste cerkva. So hišne cerkve, cerkve z majhnimi in velikimi skupnostmi in zelo
velike, mega-cerkve. Stvar, ki je resnično ujela mojo pozornost v Pismih je, da se
zdi, da se je cerkev Nove zaveze srečevala v majhnih skupnostih po domovih.
  Ekspozicijski slovar bibličnih besed avtorja Lawrenca O. Richardsa na strani
164 pravi, »Vsak je lahko oproščen manjše zmedenosti glede pomena besede
‘cerkev’; besedo uporabljamo na toliko načinov. Pomeni določeno stavbo (npr.,
cerkev na Cesti 4), denominacjo, ali organizirano vero (Reformirana cerkev v
Ameriki) [ali Baptistična cerkev] in celo nedeljsko srečanje (npr., ali si šel danes
v cerkev). Nobena od teh rab besede ni posebej biblična.« Začel sem razmišljati,
Kaj to v resnici pomeni? Kaj beseda ‘cerkev’ v resnici pomeni? Citiral bom še naprej.
Pravi, »Ker mnoge osebe razmišljajo o cerkvi kot o stavbi za verske obrede namesto
o skupnosti, ki se združuje v čaščenju, je prevod ‘cerkev’ lahko zavajajoč.« Grška
beseda za ‘cerkev’ je ecclesia in dobesedno pomeni skupen zbor ljudi z namenom
čaščenja ali molitve ali slavljenja, ali pa le upiranja pogleda v Boga. Prebral bom
še nekaj od tukaj napisanih stvari. Pravi, »Ecclesia v Novem testamentu lahko
vključuje kakršnokoli število vernikov. Uporabljena je lahko za majhne skupine,
ki so se zbirale po domovih (Rim 16,5). Lahko vključuje vse vernike enega ve-
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likega mesta (Apostolska dela 11,22), ali na velikem geografskem okrožju, kot
sta Azija ali dežela Galačanov.« V nadaljevanju pravi, »Tipično srečanje cerkve je
bilo pri nekomu doma. Ko se je takšna skupnost srečala, je ‘vsakdo imel pesem,
nauk, poučno besedo, razodetje, dar jezika, ali razlago’ (1 Korinčanom 14,26).
Posamezniki so podelili besedo in drugi so ‘skrbno razsojali, kar je bilo rečeno’
(1 Korinčanom 14,29) … tovrstna podelitev besede ostaja bistvena za sam obstoj
cerkve kot skupnosti vere. … Od vsakogar se je pričakovalo, da sodeluje in da
streže drugim s svojim duhovnim darom(-vi).
  
  V Hebrejcem 10,25 pravi, Ne zapuščajmo svojega zbora, … Cerkev je zbor
ljudi, ki se druži z namenom, da upre oči v Jezusa, slavi Gospoda, prejme smernice od Gospoda in se teh smernic drži. Primarni namen novozavezne cerkve je
bilo izgrajevanje. Srečavali so se z namenom, da drug drugega izgrajujejo v veri.
   Zgodnja cerkev je bila evangelistična cerkev. Ljudje so bili razkropljeni vsepovsod, deleli so njihovo vero v Jezusa Kristusa in ko so to delali, je Gospod dodajal cerkvi – ne zgradbi – ampak je dodajal Božjemu ljudstvu, ko so se spreobrnili
in verjeli. Ti so se potem zbirali skupaj, da so drug drugega spodbujali, vadili
svoje duhovne darove, služili drug drugemu in bili v skupnosti drug z drugim pri
skupnem obroku. Ko so bili skupaj, so vadili svoje duhovne darove, da so drug
drugega izgrajevali. Nato pa so šli in oznanjali Besedo in celoten cikel se je pričel
znova. Verovali so v Gospoda Jezusa Kristusa in se zbirali. Ni bilo pomembno,
kje so se zbirali. Lahko je to bilo v neki zgradbi ali pri nekomu doma. Ljudi je bilo
lahko veliko, ali pa jih je bilo majhno število, ki so se srečevali po domovih. Res ni
bilo pomembno kje, le da so se srečevali v imenu Gospoda z namenom, da vadijo
svoje darove, ohrabrijo drug drugega, da so bili v skupnosti drug z drugim, česar
končni rezultat je bilo izgrajevanje drug drugega.
   Odkril sem, da so bila to, kar smo delali s programom Učeništvo preko
krajevne cerkve, katero sem prej omenil – na način srečanj v dvajsetih različnih
študijskih skupinah po mestu – srečanja v dvajsetih različnih cerkvah. To niso
bile cerkve kakršne poznamo dandanes, a srečevali smo se kot cerkev, dvajsetkrat
na teden, ker smo se srečevali v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, da smo ohrabrili
drug drugega, da smo zrli v Gospoda Jezusa, da smo bili poučeni iz Božje Besede
in da smo vadili svoje duhovne darove.
   Neglede v katero cerkev hodite – neglede na to, ali ste v denominacijski ali
ne-denominacijski cerkvi, če se srečujete v mega-cerkvi ali majhni skupini na
domu – Sveto pismo nam pravi, da ko vidite, da se bliža Dan in se greh množi, se
Božja milost še veliko bolj pomnoži. Milost bo pomnožena v teh zborih Božjega
ljudstva. V cerkvi, v kateri vsak vernik sodeluje v službi Jezusa Kristusa, lahko
strežete drug drugemu, spodbujate drug drugega in ohrabrite drug drugega, ko
vadite vaše duhovne darove en z drugim.
   Vsem bi nam bilo koristno srečávanje s skupino vernikov na ta način. Četudi
se srečujeta le dva ali trije v imenu Gospoda Jezusa, je potrebno, da se srečujemo
redno. Dobro se je srečávati, da uporabljamo duhovne darove, da spodbudimo
drug drugega, opogumimo drug drugega, skupaj zremo v Jezusa in molimo en za
Učeništvo | 2. stopnja
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drugega. Veliko bi lahko rekli o cerkvi. Lahko bi govorili o starešinah, nadzornikih, pastorjih, vodenju cerkve, a to ni namen našega današnjega pouka. Namen
našega pouka je poznati namen cerkve in vedeti, da nam ni treba biti osamljeni
kot nek človek na otoku, sam samcat. Tako ne moremo preživeti. Ko smo prejeli
odrešenje, nas je Bog dal v Kristusovo telo – univerzalno telo vernikov. Potrebujemo en drugega in potrebno je, da se srečujemo kot Božja cerkev, da ohrabrimo
drug drugega in strežemo drug drugemu z duhovnimi darovi, ki nam jih je Bog
dal. Spodbujam vas, srečajte se danes z Božjim ljudstvom.
Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Hebrejcem 10,25. Česa naj ne bi zapuščali?
2. Preberi Apostolska dela 5,42. Dnevno so v templju in po hišah
				
in

Jezusa.

3. Preberi Apostolska dela 2,42. V katerih štirih stvareh je bila zgodnja cerkev
stanovitna?
4. Preberi Apostolska dela 2,44-45. Zgodnja cerkev je bila stanovitna v dajanju
denarja za gradnjo cerkvenga parkirišča. Res. Ni res.
5. Preberi 1 Korinčanom 12,28. Naštej osem različnih darov, ki jih je Bog dal Svoji
cerkvi.

6. Preberi 1 Korinčanom 14,26. Ko se je Božje ljudstvo zbiralo kot cerkev, so bili
tam svobodni, da izrazijo svoje darove. Imenuj pet stvari, ki so se zgodile, ko so
se srečávali.

7. Preberi Apostolska dela 6,1.
hrano delila z

Zgodnja cerkev Nove zaveze je svojo vsakdanjo
.

8. Preberi Jakob 1,27. Edina religija, do katere je Bogu mar, je religija, ki
.
9. Preberi 1 Timotej 5:9-11. Kakšen kriterij so morale izpolnjevati vdove, ki so imele podporo zgodnje cerkve Nove zaveze?
10. Preberi 1 Korinčanom 9,14. Poleg tega, da je cerkev podpirala vdove, sirote in
revne, je podpirala tudi
.
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11. Preberi Matej 25,35-40. Zakaj ljudje mislijo, da je dajanje denarja v puščico edini
način darovanja Bogu?
12. Preberi Apostolska dela 4,32-35 in Pregovori 3,9-10. Kaj so starešine in pastorji
zgodnje cerkve naredili s financami?

Verzi k vprašanjem
Hebrejcem 10,25 Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega
spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan.
Apd 5,42 Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o
Kristusu Jezusu.
Apd 2,42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v skupnosti, v lomljenju kruha in v
molitvah.
Apd 2,44-45 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: 45 prodajali so premoženje
in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval.
1 Korinčanom 12,28 Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem
čudodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v
raznovrstnih jezikih.
1 Korinčanom 14,26 Kaj torej, bratje? Kadar se zberete, ima vsakdo od vas nekaj: ta pesem, oni nauk,
eden razodetje, drugi dar jezika, tretji razlago. Vse pa naj bo v izgrajevanje.
Apd 6,1 Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi.
Jakob 1,27 Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in
vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.
1 Timotej 5,9-11 Med vdove sme biti sprejeta taka, ki ni mlajša od šestdesetih let in je bila žena
enega moža, 10 taka, za katero pričujejo dobra dela, ki je vzgajala otroke, bila gostoljubna, svetim umivala noge, ljudem v stiski pomagala, taka, ki se je zavzemala
za vsakršno dobro delo. 11 Mlajše vdove pa odklanjaj. Kadar jih namreč čutnost
zvabi proč od Kristusa, se hočejo možiti,
1 Korinčanom 9,14 Tako je tudi Gospod določil, naj tisti, ki oznanjajo evangelij, živijo od evangelija.
Matej 25,35-40 Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil
in ste me sprejeli, 36 nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali,
4 Pomembnost Kristusove cerkve
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v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ 37 Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod,
kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? 38 Kdaj smo te
videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? 39 Kdaj smo te videli bolnega ali v
ječi in smo prišli k tebi?‹ 40 Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli
ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹
Apd 4,32-35 Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil,
da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. 33 Apostoli so z veliko
močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. 34
Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše,
so prinašali izkupiček 35 ter ga polagali k nogam apostolov; in sleherni je od tega
dobil, kar je potreboval.
Pregovori 3,9-10 Části Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih pridelkov. 10 Tvoje žitnice
bodo polne hrane, tvoje kadi bodo prekipevale od mošta.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Hebrejcem 10,25. Česa naj ne bi zapuščali?
Našega skupnega zbora vernih.
2. Preberi Apostolska dela 5,42. Dnevno so v templju in po hišah
poučevali in oznanjali Jezusa.		
3. Preberi Apostolska dela 2,42. V katerih štirih stvareh je bila zgodnja cerkev
stanovitna?
Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha (skupaj
so sedli k obroku in k obhajilu) in v molitvah.
4. Preberi Apostolska dela 2,44-45. Zgodnja cerkev je bila stanovitna v dajanju
denarja za gradnjo cerkvenga parkirišča.
Ni res.
5. Preberi 1 Korinčanom 12,28. Naštej osem različnih darov, ki jih je Bog dal Svoji
cerkvi. Apostole, preroke, učitelje; tiste, ki delajo čudeže, tiste, ki imajo darove
ozdravljanja, pomoči, administracije/vodenja in tiste, ki govorijo v raznovrstnih jezikih.
6. Preberi 1 Korinčanom 14,26. Ko se je Božje ljudstvo zbiralo kot cerkev, so bili
tam svobodni, da izrazijo svoje darove. Imenuj pet stvari, ki so se zgodile, ko so
se srečevali.
Eden je imel pesem, drugi nauk, eden je povedal razodetje, ki ga je Bog dal,
drugi je govoril v neznanem jeziku in nekdo drug je razložil, kaj je neznani
jezik pomenil.
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7. Preberi Apostolska dela 6,1.
hrano delila z vdovami .

Zgodnja cerkev Nove zaveze je svojo vsakdanjo

8. Preberi Jakob 1,27. Edina religija, do katere je Bogu mar je religija, ki
skrbi za vdove in sirote ter njihove stiske.
9. Preberi 1 Timotej 5:9-11. Kakšen kriterij so morale izpolnjevati vdove, ki so imele podporo zgodnje cerkve Nove zaveze?
»Vdova, ki je vpisana na seznam podpore mora biti žena, ki je stara vsaj
šestdeset let in je bila možu zvesta. Pri vseh mora biti na dobrem glasu zaradi dobrega, ki ga je storila. Ali je dobro vzgojila otroke? Je bila prijazna do
tujcev? Je ponižno stregla drugim Kristjanom? Je pomagala tistim, ki imajo
težave? Je bila vedno pripravljena, da dela dobro? Mlajše vdove ne bi smele
biti na seznamu …«
10. Preberi 1 Korinčanom 9,14. Poleg tega, da je cerkev podpirala vdove, sirote in
revne, je podpirala tudi
tiste, ki oznanjajo evangelij.
11. Preberi Matej 25,35-40. Zakaj ljudje mislijo, da je dajanje denarja v puščico edini
način darovanja Bogu?
Ker so bili tako poučeni.
12. Preberi Apostolska dela 4,32-35 in Pregovori 3,9-10. Kaj so starešine in pastorji
zgodnje cerkve naredili s financami?
Dejali so tistim, ki so kaj potrebovali, Boga so častili s svojim imetjem.

4 Pomembnost Kristusove cerkve
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OSVOBOJENJE
Don Krow
Danes bomo govorili o demonologiji. Jezus je v času svoje službe na zemlji izganjal demone, ozdravljal bolne, obujal mrtve in delal druge čudeže. Kakšna četrtina
Njegove službe je bila izganjanje zlih duhov iz ljudi. Sveto pismo nam v Apostolskih delih 10,38 pove,
Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z
močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so
bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.
Nadalje 1 Janez 3,8 pravi, Kdor pa ravna grešno, je od hudiča, kajti hudič greši že
			 od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.
V preteklosti sem imel drugačen vidik o demonologiji – da se demoni, zli duhovi,
nečisti duhovi, kar jih že želite imenovati – pojavljajo le v Indiji in drugih deželah
tretjega sveta, kjer ljudje ne častijo Resničnega in Živega Boga.
   Povedal bi vam rad o izkušnji, ki sem jo imel nekaj let nazaj v cerkvi v Teksasu. Vsi ljudje so peli, ko je neka deklica kar padla po tleh. Izgledalo je, kot
da je dobila napad. Tam je bil ravno nek zdravnik, ki mu je bilo ime dr. Rice.
Neki ljudje iz cerkve so imeli hišo nedaleč od cerkve in zdravnik je rekel, naj jo
peljemo tja, da bi jo lahko pregledal. Ko smo prišli do te hiše, je bila deklica kot
divja mačka! Njene zenice so bile razširjene in močan moški glas je govoril iz
te majhne drobne najstnice, ki je verjetno tehtala manj kot 45 kilogramov. Kar
naenkrat me je ta stvar začela verbalno napadati, govoreč stvari kot, naprimer, »V
PEKEL BOŠ ŠEL !« Jaz sem rekel, »Ne, ne bom.« Prestrašen sem bil, ker nisem še
nikoli prej videl kaj takega. Reklo je, »JA, V PEKEL BOŠ ŠEL,« in jaz sem rekel,
»Ne, ne bom. Ne bom šel v pekel.« Zdelo se je, da ima ta reč oblast nad mano in
nisem vedel, kaj naj naredim ali kako ravnati s to stvarjo, ki je bila v deklici.
   Eden on mojih dobrih prijateljev je bil tako prestrašen, da je takoj odšel in
evo me. Pomislil sem, Kaj na svetu naj zdaj naredim? Deklica je imela nadnaravno moč in začela je govoriti nekaj kakor nemščina, katere se ni nikdar učila
– vse sorte divjih manifestacij hudiča je prišlo iz nje. Bila je demonsko obsedena
in čeprav nisem vedel, kaj naj naredim, sem vedno verjel, da ima Sveto pismo
moč. Tako nekako kot kadar si v otroštvu gledal tiste srhljive grozljivke Drakula.
Vampir se je približal človeku in ta je kar naenkrat potegnil na plano križ in vampir je naredil, »Aaah! Tako nekako sem menil, da je s Svetim pismom. Vedel sem,
da ima moč, a nisem vedel, kako priti do te moči v Svetem pismu. Božja milost
mi je prišla v pomoč, ker kaj takega nisem še nikoli doživel. Odprl sem moje
Sveto pismo v Novem testamentu in to v knjigi Filipljanov. Začel sem brati v 2.
poglavju, verze 8-11:
in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer
smrti na križu. 9 Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki
je nad vsakim imenom,
10 da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na
zemlji in pod zemljo 11 in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.
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   Demon je rekel, »Ne govori tega ! Ne prenesem teh besed ! Ne govori tega !«
Mislil sem si, Kakšna reakcija! Zato sem rekel, »No, pri imenu Jezus, naj se upogne vsako koleno – stvari v nebesih, stvari na zemlji in stvari pod zemljo.« »Ne
govori tega ! Ne prenesem teh besed ! Ne govori tega, ne govori tega !« je vpila.
Mislil sem, Ta hudič nori v tej deklici in vse kar delam je, da berem Božjo Besedo!
In tako sem to še enkrat prebral, Po zunanjosti je bil kakor človek 8 in je sam sebe
ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. 9 Zato ga
je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, 10 da se v
Jezusovem imenu pripogne vsako koleno. Že spet je bila reakcija enaka. »Ne govori tega ! Ne prenesem tega !« Potem je demon deklico zagrabil za ušesa in ona je
rekla, »Ne govori tega! Ne prenesem teh besed, ne govori tega!« Nato jo je hudič
vrgel po tleh pred mano in začela se je priklanjati pred imenom Jezus. In rekel
sem, »Pri imenu Jezus naj se upogne vsako koleno, naj bo v nebesih ali na zemlji
ali pod zemljo.«
   Le nekaj trenutkov prej je ta hudič imel oblast in moč nad mano. Mislil sem,
da me bo nabičal, pretepel, me zabrisal ven – nisem vedel, kaj! Vse kar sem vedel
je bilo to, da ima Sveto pismo moč in odprl sem ga in začel brati. Sveto pismo
v Efežanih 6,17 pravi, Vzemite tudi … meč Duha, kar je Božja beseda. Poglejte,
obstaja ofenzivno orožje, ki je kakor meč in bo porezal in ranil sovražnika. To
je Meč Duha in Božja Beseda. Se spominjate, kako je bil Jezus skušan? Hudič je
prišel k Njemu in rekel, »Vsa kraljestva tega sveta ti dam, če se prikloniš in me
častiš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« (Matej 4,10). Nato Ga je
hudič skušal in še enkrat skušal, in Jezus je rekel, »Pisano je, Satan … pisano je,«
in potem je navajal Božjo Besedo. Uporabil je Meč Duha in Sveto pismo pravi, da
je hudič odšel in Ga pustil za neko obdobje.
   Edino orožje, ki ga imamo, da porazimo sovražnika, je Meč Duha, ki je Božja
Beseda. Ali veste, kaj sem se iz tega naučil? Naučil sem se to: Vsakič, ko hočem
preučevati Besedo, pomislim kako lačen sem in moram iti iskat nekaj za jest, ali
pa mislim o vseh stvareh, ki jih tisti dan nisem naredil. Vem, da bodo ljudje v tem
tečaju, ki bodo imeli vse vrste izgovorov, zakaj ne morajo biti prisotni. Končno
sem ugotovil zakaj. Nekaj je v Svetem pismu kar Bog hoče, da vemo, in česar
hudič noče, da bi vedeli. Zato je vsakič, ko prideš na študij Božje Besede, ali na
poučevanje, nekaj v Božji Besedi, kar sovražnik noče, da bi ti poznal – noče, da
bi poznal Boga, ki je za temi besedami.
   Obstoja kraljestvo teme in kraljestvo ljubljenega Sina Boga. V Kološanom
1,13 Pavel piše, On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo
svojega ljubljenega Sina. V katerem kraljestvu si? Kraljestvo je kraj, kjer ima
nekdo oblast in vlado. Jezus Kristus je kralj. Si mu kdaj dal svoje življenje? Ali
mu slediš ta dan ali dovoljuješ drugim stvarem, da imajo prednost v tvojem
življenju? Jezus je to rekel v Luku 6,46, »Kaj me kličete: ›Gospod, Gospod‹ in ne
delate tega, kar pravim? Hoče biti najpomembnejši v tvojem življenju, številka
ena. Kraljestvo teme skuša preprečiti, da bi On imel to najvišjo pomembnost, ta
položaj kraljevanja v tvojem življenju. Razlog za to je, da se hoče sovražnik sam
povzdigniti na to mesto najvišje pomembnosti. Obrni se danes z vsem srcem k
Učeništvo | 2. stopnja

85

Jezusu in zavedaj se, da obstaja sovražnik. Ime mu je Satan in ima demonsko
moč, toda Sveto pismo pravi, da imamo nad njim oblast.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Efežanom 6,12. Kako ta verz opisuje naš duhovni konflikt z demonsko
sfero?
2. Preberi Marko 16,17. Kaj ta verz uči o avtoriteti vernega človeka?
				
3. Preberi Jakob 4,7. Kaj mora storiti oseba, ki si želi biti osvobojena demonov?
4. Preberi Jakob 1,14. Kako nas Satan zaslepi da mislimo, da je nekaj zlega vredno
poželenja?
5. Preberi Rimljanom 6,13. Če oseba napolni svoje življenje s stvarmi Kristusa,
bodo demoni nelagodni in bodo sami odšli. Kaj nam ta verz pravi, da naredimo?

6. Preberi Rimljanom 13,14. Demoni se hranijo s stvarmi mesa, zato jih izstradaj
tako, da hodiš po poteh Božje ljubezni in čistosti.
naj ne bi za meso.
7. Preberi Luka 10,17-19. Jezus nam ni nikdar rekel, naj molimo Njega, da izžene
demone. Nam je dal avtoriteto. Ta verz nam pove, da imamo moč in oblast nad
.

Verzi k vprašanjem
Efežanom 6,12 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.
Marko 16,17 Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike,
Jakob 4,7 Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.
Jakob 1,14 Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja.
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Rimljanom 6,13 Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite
sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da
postanejo orodje pravičnosti.
Rimljanom 13,14 Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli
njegovim poželenjem.
Luka 10,16-17 Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo demoni so nam
pokorni v tvojem imenu.« 18 In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk
padel z neba. 19 Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na
vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Efežanom 6,12. Kako ta verz opisuje naš duhovni konflikt z demonsko
sfero? Kot boj, rokoborba.
2. Preberi Marko 16,17. Kaj ta verz uči o avtoriteti vernega človeka?
		
Da imamo avtoriteto v Jezusovem imenu, da izganjamo demone.
3. Preberi Jakob 4,7. Kaj mora storiti oseba, ki si želi biti osvobojena demonov?
		Podrediti se mora Bogu in se upreti hudiču.
4. Preberi Jakob 1,14. Kako nas Satan zaslepi da mislimo, da je nekaj zlega vredno
poželenja? Deluje po naših lastnih poželenjih (da bi se nam nekaj zlega zdelo
vredno poželenja).
5. Preberi Rimljanom 6,13. Če oseba napolni svoje življenje s stvarmi Kristusa,
bodo demoni nelagodni in bodo sami odšli. Kaj nam ta verz pravi naj naredimo?
Pravi naj se ne predamo grehu temveč Bogu. Pravi, naj podredimo svoje ude
(dele našega telesa) kot orodje pravičnega ravnanja.
6. Preberi Rimljanom 13,14. Demoni se hranijo s stvarmi mesa, zato jih izstradaj
tako, da hodiš po poteh Božje ljubezni in čistosti. Poskrbeli naj ne bi za meso.
7. Preberi Luka 10,17-19. Jezus nam ni nikdar rekel, naj molimo Njega, da izžene
demone. Nam je dal avtoriteto. Ta verz nam pove, da imamo moč in oblast nad
vsakršno močjo sovražnika .

5 Osvobojenje
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AVTORITETA VERNIKA
Andrew Wommack

V današnji lekciji bi rad govoril o avtoriteti, ki nam jo je Bog dal kot vernim. Da
bi to lahko opredelil, bomo morali obravnavati ne le avtoriteto, ki jo imamo mi
ampak tudi avtoriteto, ki jo ima Satan. Ta je bil napihnjen preko meja. Kristjani
so bili vodeni v verovanje, da se borimo proti bitju katerega moč je superiorna
naši in smo mu le komaj zmožni kljubovati. To nikakor ni to, kar uči Pismo. Res,
da v Efežanih 6,12 piše,
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.
Satan je torej faktor; on obstaja. Ima hierarhijo vladarstev in oblasti, s katerimi
imamo opravka, toda v verzu tik pred tem pravi, da se moramo upirati hudičevim
zvijačam. Edina moč, ki jo Satan v resnici ima proti nam, so njegove zvijače.
Nima moči, s katero bi nas lahko kar premagal.
   V Genezi 3 vidimo, ko je prva skušnjava prišla proti Adamu in Evi, da Satan ni prišel s superiorno močjo. Na primer, namesto da bi prebival v mamutu
ali slonu in stopil Adamu z nogo na glavo, jima grozil in rekel, »Častita me, ali
pa smrt,« je prebival v kači, najbolj prekanjenemu bitju, kar jih je Bog ustvaril.
Beseda ‘prekanjen’ pomeni »goljufiv, varljiv ali zvit.« Razlog, da je Satan prišel po
kači je, da v resnici ni imel nobene moči, da bi Adama in Evo prisilil, da bi karkoli
naredila. Lahko je le slepil. Napadel je naravo in značaj Boga in ga začel kritizirati
rekoč, »Bog vaju v resnici sploh nima rad – odteguje vama stvari. Uporabil je prevaro, da bi skušal Adama in Evo, da bi grešila proti Bogu. Onadva sta bila tista, ki
sta imela vso avtoriteto in razlog, da je Satan moral uporabiti ta način je to, da ni
imel moči, da bi šel proti Bogu.
   Še mnoga druga dejstva so, v katera se nimam časa poglobiti, toda ena glavnih
točk, ki bi jo želel podeliti je glede avtoritete vernika, da morate doumeti, da
Satan nima nobene moči in avtoritete nad vami. On je premegan sovražnik.
Njegova edina moč je, da prihaja proti tebi z lažmi in prevaro. Če je tvoje življenje
v postopku uničenja, lahko rečeš, »Satan je tisti, ki uperja te strele vame,« a ti si
tisti, ki mu daje municijo. Ti si tisti, ki se mora odzvati njegovim lažem in prevari. Če se Satanu nisi vdal, ne bi imel nobenega dostopa ali moči proti tebi. V 2
Korinčanom 10,3-5 pravi,
Res živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom. 4 Orožje našega
bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave.
Podiramo razmisleke 5 in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju
Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu.
Ti verzi govorijo o orožju našega bojevanja in vsako omenjeno orožje se nanaša
na naš um, ki uravnava naše misli. Satan nima moči, da bi ti naredil karkoli, razen, da te slepi.
88

   Na hitro bi rad povzel nekaj stvari. V začetku je Bog imel vso avtoriteto. Vsa
moč in avtoriteta morata izhajati iz Boga, ker je On edini, ki ima moč v Sebi. Vse
drugo je delegirano iz Njega. Ko je ustvaril nebo in zemljo je imel vso moč in
avtoriteto. Potem je v 1 Moj 1,26, ko je ustvaril Adama in Evo, rekel, Gospoduje
naj … vsej zemlji. Poveži to s Psalmom 115,16, ki pravi, Nebesa so Gospodova
nebesa, zemljo pa je dal človeškim sinovom. Bog ima lastninsko pravico do vsega
kot Stvarnik, a vladanje, ali avtoriteto, je predal človeškim bitjem. Satan ni nikdar imel pravice ali moči, da bi vladal na zemlji. Vzel si jo je tako, da je zapeljal
človeka v greh. To moč je Bog dal človeštvu in ko je človek padel, je predal od
Boga dano avtoriteto in moč hudiču. Satanu ni nikdar bila dana moč, da bi si
podredil človeka ali vladal tej zemlji.
   Pismo res pravi, da je Satan bog tega sveta, a to ni zato, ker bi ga Bog naredil
za boga tega sveta. Bog ni Satanu nikdar dal položaja nad človeštvom. Človeštvu
je dal oblast in avtoriteto na zemlji. Edini razlog, da je Satan zmožen zasužnjiti,
nadvladovati in povzročati probleme kakršne povzroča je ta, da mu ljudje dajejo svojo lastno avtoriteto, ki jim je dana od Boga. To je za Boga predstavljalo
resničen problem, kajti On je avtoriteto na tej zemlji je dal fizičnim človeškim
bitjem. Samo ljudje, ki so imeli fizično telo so imeli avtoriteto in moč, da vladajo
in so vplivni na tej zemlji. Satan je moral priti do nas in nas pripraviti do tega, da
mu damo svojo avoriteto. To je razlog, da ima rad telo, katerega lahko posede,
ker Satan ne more narediti ničesar, če ne uporablja fizičnega človeškega telesa,
po katerem deluje. Ker je Bog duh in je dal avtoriteto fizičnim človeškim bitjem,
je v določenem smislu imel zdaj zvezane roke. To ni bilo zato, ker ni imel moči
ampak zaradi Njegove integritete. Avtoriteto je dal fizičnim človeškim bitjem in,
da bi ostal zvest Svoji Besedi, je ni mogel kar vzeti nazaj in reči, »To ni, kar sem
Si Jaz zamislil; pavza, ustavite vse, še enkrat bomo začeli znova.« Ne, Bog se je
obvezal s Svojo lastno Besedo. Vseskozi zgodovino je iskal nekoga, po komur bi
lahko deloval, a težava je bila, da so bili vsi ljudje pokvarjeni in so se vdajali Satanu. Kaj naj bi torej On storil?
   Kar je Bog končno storil je, da je sam prišel na zemljo in postal človek. Ko to
dojameš, je to nekaj izjemnega, kajti hudič se je zdaj znašel v veliki težavi. Uporabljal je moč človeštva in Bog ni mogel poseči vmes neposredno, da bi rešil vse
te probleme, ker je človek prostovoljno in zakonito predajal svojo od Boga dano
avtoriteto Satanu. Satan je bil krivičen v svojih delih, a človek mu je prostovoljno
dal svojo lastno moč in avtoriteto. A zdaj je bil tu Bog in ni bil več le Duh ampak
je bil v obliki fizičnega mesa. To je postavilo Satana v slab položaj, ker Bog ni imel
le avtoritete v nebesih ampak mu je to, da je postal človek, dalo avtoriteto tudi
na zemlji. Jezus je rekel, v Janez 5,26-27, Kakor ima namreč Oče življenje v sebi,
tako je dal tudi Sinu, da ima življenje v sebi. 27 Oblast mu je dal, da sodi, ker je Sin
človekov. Govori o svojem fizičnem telesu.
   Jezus je prišel in uporabljal Svojo od Boga mu dano avtoriteto. Hudič Ga je
skušal in Jezus se mu ni nikdar vdajal. Satan je izgubil v vsaki bitki z Njim. Potem
je Jezus vzel naš greh, umrl zaradi greha, šel v pekel, spet vstal in rekel, kot piše
Matej 28,18, Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in
na zemlji. Nazaj si je priboril avtoriteto, ki jo je Bog dal človeštvu, a jo je človeštvo
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nepravilno uporabilo in kot Bog v mesu, je Jezus zdaj imel avtoriteto v nebesih
in na zemlji. Takoj v naslednjem verzu Je rekel, »Zdaj pa vi pojdite in delajte te
stvari.« Dejansko je rekel, »Zdaj imam Jaz vso avtoriteto v nebesih in na zemlji
in delim jo z vami.« Toda tokrat je edinstvena razlika v avtoriteti, katero nam je
Bog dal nazaj kot vernikom. To je skupna avtoriteta med nami in Gospodom
Jezusom Kristusom. Ni nam dana več samo tako, kakor je bila dana Adamu in
Evi. Onadva sta jo lahko dala iz svojih rok, dovolila Satanu, da ju zasužnji in bila
pravzaprav brezupna, ampak je danes avtoriteta deljena z Gospodom Jezusom
Kristusom. To je tako, kot bi imel skupen bančni račun, za katerega sta potrebna
dva podpisa, da je ček lahko vnovčen. Naša avtoriteta je deljena z Gospodom
Jezusom in Njegova avtoriteta je deljena s cerkvijo.
   Čeprav se mi lahko izneverimo, Bog ne bo nikdar več dal podpisa in avoritete
hudiču. Satan je absolutno nemočen. Nobene zmožnosti nima, da naredi karkoli
v tvojem življenju, razen kjer te zaslepi ali kjer se mu prostovoljno vdajaš. Lahko
mu daš avtoriteto v svojem življenju, lahko zaradi tega osebno trpiš, a avtoriteta,
ki je človeku dana od Boga, ne bo nikdar več prišla Satanu v roke. Ta je zdaj deljena med nami in Gospodom Jezusom in On bo ostal zvest neglede na nas. Doumeti moraš, da si zdaj ti tisti, ki ima avtoriteto in oblast. Satan te napada v tvojih
mislih in tvoje orožje je močno, da te misli lahko podvržemo. Lahko sprevidiš,
da je narobe, da te hudič podjarmi v tvojem telesu in poizveš, kaj Pismo pravi
o ozdravljenju. Janez 8,32 pravi, In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Ti si tisti, ki ima oblast in avtoriteto. Bog jo je dal tebi in edina stvar, ki ti
preprečuje, da bi jo uporabil je, da še nisi podvrgel svojih misli. Nisi še uporabil
tega duhovnega orožja, da obnoviš svoj um in da dojameš, kaj ti je dano. Če se
zaveš, da si ti tisti, ki ima moč in avtoriteto, te to zelo ohrabri.
   Molim, da si boste to vzeli, o tem meditirali in Bog vam bo dal razodetje, da
ste vi tisti, pred komer Satan trepeta. Ne bi smeli vi trepetati pred Satanom, ker
ste vi tisti, komur je Bog dal oblast in avtoriteto. Če se uprete hudiču, bo on bežal
od vas (Jakob 4,7).

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi 1 Moj 3,1. Satan obstaja, a njegova resnična moč obstaja v njegovi
zmožnosti, da nas zaslepi. V kaj je kača (hudič) skušala povzročiti, da bi Eva
podvomila?
2. Preberi 1 Mojzes 3,1. Zakaj misliš, da je Satan uporabil prevaro?
				

3. Preberi 1 Mojzes 1,26. Kdo je človeku dal njegovo avtoriteto?
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4. Preberi Psalm 8,4-8. Kako je Bog ustvaril človeka?

5. Preberi 2 Korinčanom 4,4. Kaj ta verz pokaže, da se je zgodilo?

6. Preberi Matej 4,8-9. Ali ti verzi podpirajo to dejstvo?
7. Preberi Matej 28,18. Po Jezusovi smrti in vstajenju, kdo ima zdaj vso avtoriteto
v nebesih in na zemlji?
8. Preberi Matej 28,18-19. V skladu s tem verzom, komu je bila delegirana avtoriteta?
9. Preberi Efežanom 1,19. Čezmerna veličina njegove zmožnosti (Božje moči) je
do koga?
Verzi k vprašanjem
1 Mojzes 3,1 Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod
Bog. Rekla je ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v
vrtu?«
1 Mojzes 1,26 Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje
naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po
zemlji!«
Psalm 8,5-9 Kaj je človek, da se ga spominjaš,
Psalm 8:4-8 kjv sin človekov, da ga obiskuješ?
6 Naredil si ga malo nižjega od Boga,
s slavo in častjo si ga ovenčal.
7 Dal si mu oblast nad deli svojih rok,
vse si položil pod njegove noge:
vse ovce in govedo, in tudi živali na polju,
9 ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po morskih stezah.
2 Korinčanom 4,4 za nevernike, ki jim je bog tega sveta* zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga.
* [tj. hudič.]
Matej 4,8-9 Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta
in njihovo slavo 9 ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.«
6 Avtoriteta vernika
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Matej 28,18-19 Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
19 Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in
Sina in Svetega Duha.
Matej 28,19 Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina
in Svetega Duha.
Efežanom 1,19 kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti
njegove silne moči,

Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Moj 3,1. Satan obstaja, a njegova resnična moč obstaja v njegovi
zmožnosti, da nas zaslepi. V kaj je kača (hudič) skušala povzročiti, da bi Eva
podvomila?
Božji Besedi (Ali je Bog zares rekel?).
2. Preberi 1 Mojzes 3,1. Zakaj misliš, da je Satan uporabil prevaro?
Ni ju mogel na silo spraviti v neposlušnost. Moral ju je zaslepiti, da bi mu
izročila svojo avtoriteto.
3. Preberi 1 Mojzes 1,26. Kdo je človeku dal njegovo avtoriteto?
Bog.
4. Preberi Psalm 8,4-8. Kako je Bog ustvaril človeka?
Z oblastjo nad deli Svojih (Božjih) rok.
5. Preberi 2 Korinčanom 4,4. Kaj ta verz pokaže, da se je zgodilo?
To, da je Satan vzel avtoriteto človeka in postal bog tega sveta (tega sistema,
ali tega veka).
6. Preberi Matej 4,8-9. Ali ti verzi podpirajo to dejstvo?
Ja.
7. Preberi Matej 28,18. Po Jezusovi smrti in vstajenju, kdo ima zdaj vso avtoriteto
v nebesih in na zemlji?
Jezus.
8. Preberi Matej 28,18-19. V skladu s tem verzom, komu je bila delegirana avtoriteta?
Vernemu človeku.
9. Preberi Efežanom 1,19. Čezmerna veličina njegove zmožnosti (Božje moči) je
do koga?
Do nas, ki verujemo.
92

7

OZDRAVLJENJE JE V ODREŠENJU
Andrew Wommack

Današnja lekcija je o ozdravljenju in kako je to del tega, kar je Jezus kupil za nas.
V Marku 2 in Luku 5 je Jezus učil v hiši, ki je bila tako nagnetena, da so paraliziranega moža prijatelji spustili skozi streho dol prav tja, kjer je Jezus sedel in On
ga je čudežno ozdravil. Po tem, ko je Jezus ozdravljal ljudi, piše v Mateju 8,1416, Ko je Jezus prišel v Petrovo hišo, je videl, da njegova tašča leži in ima vročico.
15 Dotaknil se je njene roke in vročica jo je pustila. Vstala je in mu stregla. 16 Ko
se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in
ozdravil vse bolnike. Potem v v.17 pove razlog, zakaj se je to dogajalo:
			17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
			On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni.
Ob tej priliki je Jezus ozdravljal mnoge ljudi in Pismo specifično navaja iz Izaije
53,3-5:
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi [to je prerokba o Gospodu Jezusu Kristusu.
Op. avt.], mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili. 4 V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše
bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. 5 On
pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir
je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
   To je močan odlomek Pisma. Nekateri ljudje to vzamejo in rečejo, »Čakaj
malo; to govori v duhovnem smislu.« Cerkev, v kateri sem odraščal, ni verjela v
fizično ozdravljenje za telo. Vzeli so tovrstne verze in jih poduhovljali – uporabili so jih za izjave, da smo bili čustveno ranjeni in, ko predamo življenje Jezusu,
nas On ozdravi. Toda, če k tem verzom postavimo verze, s katerimi smo začeli,
to za vselej opravi s tovrstno aplikacijo teh verzov. Res je, da te bo Jezus ozdravil
čustveno in še drugače, a ti verzi govorijo o fizičnem ozdravljenju za telo. To je
lahko razvidno, ker v Mateju 8,17 piše, da so ta ozdravljenja, ki so se dogajala,
izpolnitev preroške besede, ki jo je izgovoril Izaija, katero smo pravkar prebrali,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Pravi, da je bilo tako izpolnjeno, da je On
Sam odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni. To govori o fizičnih boleznih,
ranah in bolečinah. Jezus je ljudi ozdravljal fizično, da je bila izpolnjena Beseda,
ki pravi, da smo mi po Njegovih ranah ozdravljeni.
   Sveto pismo nadalje pravi v 1 Peter 2,24, Sam je na svojem telesu ponesel naše
grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste
bili ozdravljeni. To govori v preteklem času. Jezus je prišel in del tega, kar je On
prišel izpolnit je, da ozdravi naša fizična telesa. Ne pomanjšujem dejstva, da je
prišel tudi zato, da odpusti naše grehe. To je pomembno in odpuščanje grehov je
kot vrata, vhod v vse drugo, toda On ni prišel le zato, da odpusti vaše grehe. Prišel
je tudi, da ozdravi vaše telo. V grščini je v Novem testamentu beseda, uporabljena
za ‘odrešenje’, sōzō, beseda vseobsežnega pomena, ki se dotika mnogih različnih
stvari. A, če se jo poišče, se izkaže, da je prevedena tudi ‘ozdravljen’. Jakob 5,14Učeništvo | 2. stopnja
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15 pravi, 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 … Beseda ‘rešila’ je gr. sōzō in govori o bolnih, ki so fizično ozdravljeni
v svojem telesu. Ta ista beseda, ki je bila v Novem testamentu na stotine krajih
prevedena ‘odpuščanje grehov,’ je bila prevedena tudi ‘ozdravljen.’
   Ko je Jezus poslal Svoje učence, v Mateju 10, je bila zapoved, ki jim jo je
dal, da ozdravijo bolne, očistijo gobave, obudijo mrtve, izženejo demone in oznanijo Evangelij. V isti sapi, v kateri jim je zapovedal naj oznanijo Evangelij, jim
je ukazal, naj ozdravijo bolne, očistijo gobave, obudijo mrtve in izženejo demone.
Ozdravljenje je prav toliko del tega za kar je Jezus prišel, da doseže v tvojem
življenju, kot je to odpuščanje grehov.
   Na isti način, kot bi ti nikdar ne pomislil da Gospod želi, da grešiš zato,
da bi te naučil, da se imaš česa naučiti s svojim grehom, On ne bi nikar hotel,
da živiš v bolezni. Bog ni avtor bolezni v tvojem življenju. Včasih ljudje rečejo
stvari kot, naprimer, »No, bolezen je v resnici blagoslov od Boga, ker me je obrnila k Njemu.« Res je, da se ljudje v kriznih situacijah obrnejo k Bogu, toda On
ne pošlje bolezni, da bi te učila. On bi tega ne naredil nič bolj kot bi On nate
obesil greh. Se lahko kaj naučiš s tem, da greš in živiš v grehu? Če živiš življenje
v prešuštvu ali v homoseksualnosti in dobiš neko bolezen, ali se lahko naučiš, da
je ta življenjski stil napačen? Vsekakor se lahko, a Bog ni povzročil, da ti živiš ta
življenjski stil. On ni dal greha v tvoje življenje, a vendarle se iz greha lahko učiš.
Lahko si biješ glavo ob steno in se naučiš, da to ni stvar, ki bi jo bilo početi, a do
tega bi lahko prišel tudi, ne da bi fizično bil z glavo ob steno. Ni se ti treba vsega
naučiti preko trdih udarcev. Bog ne da bolezni v tvoje življenje, da bi te ponižal
in te nečesa naučil. Jezus je umrl, da ti odpusti tvoje grehe kot tudi, da te ozdravi
tvojih bolezni. Nosil je greh v Svojem lastnem telesu in po Njegovih ranah smo
bili ozdravljeni.
   Božansko, nadnaravno ozdravljenje od Boga nam je vsem na voljo in je del
sprave, za katero je Jezus umrl, da nam je omogočena. Če ne prejemaš svojega
ozdravljenja, Bog ni jezen nate. Ni ti treba biti ozdravljen, da bi lahko ljubil Boga.
Boga lahko ljubiš z vsem svojim srcem, ne verjameš v ozdravljenje in greš vseeno
v nebesa. Pravzaprav boš tja prispel še hitreje, ker ne znaš hoditi v zdravju. Toda,
ali veš kaj – na razpolago ti je. Jezus je umrl, da ga je omogočil. Bog želi, da si
zdrav.
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Matej 8,16-17. Koliko ljudi je Jezus ozdravil?
2. Preberi Izaija 53,3-5. O kakšnem ozdravljenju govorijo ti verzi?
				
3. Preberi Matej 8,17. Kaj se zgodil z našimi boleznimi in slabostmi?
4. Preberi 1 Peter 2,24. Kateri dve stvari ta verz pravi, da je Jezus naredil za nas?
5. Preberi Jakob 5,14-15. Beseda ‘rešila’ v v.15 je gr. sōzō, ki se prevaja »obranjujem,
(ob)varujem, odrešim, zveličam, ozdravim, pomagam; pos. shranjujem, spravljam, varujem.« To je ista beseda, ki je v Svetem pismu uporabljena za ‘odrešenje.’
Glede na te verze in grško definicijo besede ‘odrešenje,’ kaj je vključeno v
odrešenju?

6. Preberi Matej 10,7. Ko je Jezus poslal Svoje učence, kaj jim je naročil, naj
rečejo?
7. Preberi Matej 10,8. Kaj jim je Jezus naročil, naj delajo?
8. Preberi Marko 16,15. Kaj je Jezus naročil Svojim učencem, naj delajo?
9. Preberi Marko 16,16. Tisti, ki se odzovejo Evangeliju, bodo naredili kaj?
10. Preberi Marko 16,17. Katera znamenja bodo spremljala tistega, ki veruje?
11. Preberi Marko 16,18. Katera druga znamenja sledijo tem, ki verujejo?

7 Ozdravljenje je v odrešenju
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Verzi k vprašanjem
Matej 8,16-17 Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in
ozdravil vse bolnike. 17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
On je odvzel naše slabosti
in odnesel naše bolezni.
Izaija 53,3-5 Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili.
4 V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega.
5 On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
Matej 8,17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
On je odvzel naše slabosti
in odnesel naše bolezni.
1 Peter 2,24 Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli
za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni.
Jakob 5,14-15 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter
ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. 15 In molitev vere bo rešila bolnika in
Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.
Matej 10,7 Spotoma pa oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹
Matej 10,8 Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zastonj
ste prejeli, zastonj dajajte.
Marko 16,15 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Marko 16,16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
Marko 16,17 Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike,
Marko 16,18 z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na
bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
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1. Odgovori na vprašanja
2. Preberi Matej 8,16-17. Koliko ljudi je Jezus ozdravil?
Vse, ki so prišli k Njemu.
3. Preberi Izaija 53,3-5. O kakšnem ozdravljenju govorijo ti verzi?
Vseh vrstah ozdravljenj (vključno s fizičnim).
4. Preberi Matej 8,17. Kaj se zgodil z našimi boleznimi in slabostmi?
Jezus jih je odvzel in odnesel.
5. Preberi 1 Peter 2,24. Kateri dve stvari ta verz pravi, da je Jezus naredil za nas?
On je nosil naše grehe v Svojem telesu in dobil rane za naše ozdravljenje.
Preberi Jakob 5,14-15. Beseda ‘rešila’ v v.15 je gr. sōzō, ki se prevaja »obranjujem,
(ob)varujem, odrešim, zveličam, ozdravim, pomagam; pos. shranjujem, spravljam, varujem.« To je ista beseda, ki je v Svetem pismu uporabljena za ‘odrešenje.’
Glede na te verze in grško definicijo besede ‘odrešenje,’ kaj je vključeno v
odrešenju?
Ozdravljenje.
6. Preberi Matej 10,7. Ko je Jezus poslal Svoje učence, kaj jim je naročil, naj
rečejo?
›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹
7. Preberi Matej 10,8. Kaj jim je Jezus naročil, naj delajo?
Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte.
8. Preberi Marko 16,15. Kaj je Jezus naročil Svojim učencem, naj delajo?
Naj gredo med vse narode in oznanjajo Evangelij vsem.
9. Preberi Marko 16,16. Tisti, ki se odzovejo Evangeliju, bodo naredili kaj?
Sprejeli bodo vero in bili krščeni.
10. Preberi Marko 16,17. Katera znamenja bodo spremljala tistega, ki veruje?
Izganjali bodo demone in govorili nove jezike.
11. Preberi Marko 16,18. Katera druga znamenja sledijo tem, ki verujejo?
Polagajo roke na bolne in ti ozdravijo.

7 Ozdravljenje je v odrešenju
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OVIRE DO OZDRAVLJENJA
Andrew Wommack
V naši prejšnji lekciji smo govorili o dejstvu, da je volja Boga da ozdravlja in da je
ozdravljenje del sprave. Veliko več bi lahko bilo rečeno, kajti celo, če ozdravljenje
sprejemaš in si ga sam videl v Pismu, se kljub temu porajajo še mnoga vprašanja,
kot je, »Če je Božja volja, da nas ozdravi, zakaj niso vsi ozdravljeni?« Mnogi so
razlogi in tu se le površinsko lotim stvari, katerih spoznanje imam. Veliko je
znanja, v katerega se tu enostavno ne morem poglobiti, a če je volja Boga, da
ozdravlja, bi želel nasloviti del razlogov, zakaj ljudje niso ozdravljeni. Eden od
razlogov je ignoranca. Ne moreš delovati v nečem, česar ne veš ali ne razumeš in
to je vsekakor veljalo v mojem lastnem življenju.
   Naučen sem bil da verjamem, da se bo Božja Beseda samodejno izpolnila,
da nimam nobene avtoritete, moči ali besede pri tem. Tako se je po moji ignoranci zgodilo marsikaj. Moj očka je umrl, ko sem bil star dvanajst let in do mojega
enaindvajsetega leta starosti sta dva do trije ljudje umrli v moji prisotnosti. Za
vse od njih sem molil, da bi bili ozdravljeni, a manifestacije ozdravljenja nisem
videl, ne zato, ker bi to ne bila Božja volja ampak zaradi ignorance z moje strani.
Ignoranca je razlog, da se stvari zgodijo, a ni izgovor. Je kot zakon težnosti: oseba
bi lahko rekla: »Pač, nisem vedel, da se bom ubil, če stopim z Nebotičnika.« Tvoja
vednost ni potrebna, da bi ta zakon deloval proti tebi v vsej svoji moči. Ljudje so
v ignoranci glede nekaterih zakonitosti Boga. Ne vedo, kako deluje Njegov sistem
ozdravljenja in tako ignoranca ubija mnoge.
   Še en razlog, ki nas lahko ovira pri prejetju ozdravljenja, je greh. Ljudje se
res razburijo, ko jim to poveš, ker interpretirajo, da je to kar praviš, da je vsakršna
bolezen rezultat nekega tvojega greha, kar ni res. To ni to, kar pravim. V Janezu
9 je bil primer, kjer je Jezus prihajal iz templja in učenci so ga tam opozorili na
moža, ki je bil slep. Njegovi učenci so v v.2 vprašali, »Rabi, kdo je grešil, on ali
njegovi starši, da se je rodil slep?« Z drugimi besedami, skušali so navezati njegovo
bolezen neposredno na greh s tem, da so spraševali, če je njegov greh ali greh
staršev tisti, ki je povzročil, da je ta bolezen prišla nadenj. Jezusov odgovor je bil,
da ni grešil ne eden ne drugi. To ne pomeni, da ne starši ne sin niso nikdar grešili;
ampak, da ni bil njihov greh tisti, ki je neposredno povzročil njegovo slepoto. Nepravilno je govoriti, da je vsa bolezen povezana z grehom, a prav tako nepravilno
je reči, da greh ni eden od faktorjev.
  V Janezu 5 je primer, kjer je bil Jezus pri kopeli Betésda in tam nadnaravno ozdravil človeka. Množice so bile na tistem kraju in samo ena oseba je bila
ozdravljena. Kasneje v poglavju vidimo, da mož ni vedel, kdo ga je ozdravil, ko
so ga Judje spraševali, v v.12, »Kdo je tisti človek, ki ti je rekel: ›Vzemi jo in hôdi!‹«
Verza 13-14 se nadaljujeta, Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je tisti; Jezus se je namreč
umaknil, ker je bila tam množica. 14 Pozneje ga je Jezus srečal v templju in mu
rekel: »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega!« Prav tukaj je
Jezus povedal, da bi greh povzročil, da bi prišlo nanj še kaj hujšega od njegove
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paralize. Povezal je rezultat bolezni z grehom. Rekel je tudi, v Janezu 9, da ni bilo
zaradi nikogaršnjega greha, da je bil mož rojen slep.
   Nekatere stvari se zgodijo naravno, so pa primeri, v katerih so bolezen,
nadloga ali težave lahko neposreden rezultat greha. Celo v takih primerih to ne
pomeni, da je Bog tisti, ki nam zadaja te stvari. Vzemimo na primer homoseksualni slog življenja, ki je sprevrženost narave. Človeško telo ni ustvarjeno za
tovrstno življenje. Spolno prenosljive bolezni izvirajo iz tovrstnega sloga življenja.
Bog ni avtor teh bolezni – to je le narava ki se upira, ker ni zasnovana za tovrsten
življenski slog. Kot primer tega, če greš ven in ješ napačno hrano, se bo tvoje telo
odzvalo in Bog ti tega ni zadal. Obstojajo naravni zakoni, naravni dejavniki. Zato
je res, da je greh lahko eden od razlogov, zakaj ljudje niso ozdravljeni.
   Če je v tvojem življenju greh, katerega se zavedaš in verjameš Bogu za
ozdravljenje, moraš prenehati z grehom, kajti potom greha daješ Satanu neposreden dostop, kateri ovira, da bi prejel, kar Bog dela v tvojem življenju. Rimljanom
6,16 pravi, Ali ne veste: če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pač
sužnji tistega, ki se mu pokoravate; bodisi greha, ki pelje v smrt, bodisi pokorščine,
ki pelje v pravičnost. To ne pomeni, da Satan postane gospodar v tvojem življenju
v smislu, da bi izgubil tvoje odrešenje in šel v pekel, toda pomeni, če si Kristjan ali ne – če si se odločil, da živiš v grehu – daješ Satanu odprto pot v svoje
življenje. Janez 10,10 pravi, da tat ne prihaja z nobenim drugim namenom kot
da krade, kolje in uničuje. Toda Jezus je prišel, da ti daje življenje. Tako imaš Jezusa, ki skuša prinesti vate Svoje življenje in zdravje, a imaš tudi Satana, katerega
jačaš in mu daješ priložnosti v svojem življenju. Lahko moliš in prosiš Boga za
ozdravljenje kolikor hočeš, a tvoja dejanja dovoljujejo hudiču, da pride in prinese
bolezen. Zatorej, če živiš v grehu, je potrebno, da s tem prenehaš.
   Dodati moram, da bi lahko postali tako introspektivni, da bi rekli, »No,
vedno sem slabši kot bi moral biti« in tako prišli na kraj, kjer kljub temu, da verjamete, da Bog ozdravlja, verjamete, da ne bo ozdravil vas, ker si tega ne zaslužite.
Tudi to je vsekakor napačno. Nihče izmed nas ne bo kdajkoli prejel ozdravljenja
zato, ker si ga zasluži. Bog še nikdar ni imel kvalificirane osebe, ki bi delala Zanj,
zato vam ni treba asociirati Božjega delovanja v vašem življenju z vašimi dosežki,
vašo svetostjo. Temeljiti mora na tem, kar je Jezus naredil za vas in na vaši veri
Vanj. Istočasno ne morete ignorirati vaših dejanj in se predajati hudiču, ne da bi
vas on oviral. Ozdravljenje boste videli delovati v svojem življenju veliko lažje in
veliko boljše, če se spreobrnete in opustite vse, karkoli bi dajalo Satanu dostop v
vaše življenje.
   Še drug dejavnik, ki se tiče ozdravljenja, o katerem ljudje ne razmišljajo dosti, je negativnost in nevera drugih ljudi, ki lahko vpliva na vas. Eden od klasičnih
primerov tega je v Marku 6, kjer je bil Jezus v Svojem domačem kraju in ljudje Ga
niso spoštovali, ker so se Ga spominjali kot majhnega dečka. Poznali so Njegovega očeta in mamo, brate in sestre in Ga niso spoštovali, kakor so Ga spoštovali
drugi ljudje. Vzdignili so se proti Njemu in Ga kritizirali. Marko 6,4-6 pravi,
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v
svoji hiši.« 5 In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na
Učeništvo | 2. stopnja
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nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. 6 In čudil se je njihovi neveri.
To ne pomeni, da Jezus ni hotel narediti nobenega močnega dela, ampak da ga
ni mogel narediti. Tu je Jezus, Božji Sin, ki je prišel na zemljo kot človek, ki ni
imel nobenega pomanjkanja v Svoji veri. In greh prav gotovo ni imel nikakršnega
dostopa v Njegovo življenje. A bil je omejen pri tem, kar bi lahko naredil za druge
ljudi zaradi njihove nevere. Postavimo to skupaj z Matejem 13,58, kjer piše, In
zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del; vidimo, da je bil Jezus, ki
sam v Sebi ni imel nikakršnih meja in zagotovo ni imel greha v Svojem življenju,
kateri bi Satanu dal dostop v Svoje življenje, omejen v tem, kar je lahko naredil
zaradi ljudi, ki jih je imel okrog Sebe.
   Zares pomembno je razumeti to, da je Božja volja, da ozdravi vse ljudi, ves
čas. Če to verjameš, bi lahko naredil napako, da greš v bolnišnico in jo skušaš
izprazniti vsake bolne osebe, ker verjameš, da je volja Boga za njih, da ozdravijo.
Božja volja je, da ozdravijo, a On ne bo deloval proti njihovi lastni volji. Bog bo
branil njihovo pravico do tega, da so bolni, njihovo pravico, da ne ozdravijo.
Nihče jih ne more prisiliti, da ozdravijo – in ne morejo biti ozdravljeni po veri nekoga drugega. Vera nekoga drugega jim lahko pripomore, če jim trud ne uspeva,
a nihče ne more tega narediti zanje. Avtomobil lahko potisneš, če ni v prestavi, a
če je v prestavi, avtomobila ni mogoče potisniti. Če se oseba postavi proti ozdravljenju, tega ne moreš premagati. Zaradi tega ne moreš izprazniti bolnišnice ali iti
na srečanje v cerkev in tam videti ozdravljene vse, brez njihovega sodelovanja.
   Toliko več bi o tem še lahko bilo rečenega. Ko je Jezus ozdravljal ljudi, celo
obujal mrtve, je pristopil k nekomu in rekel, »Ne jokaj.« Rekel je materi, naj ne
joče in potem je njenega sina dvignil od mrtvih. Nekje je treba uporabiti vero
nekoga. Vera mora obstajati na naši strani in še mnoge, mnoge druge stvari so
soudeležene pri ozdravljenju. Danes sem tukaj govoril o nekaterih in upam, da
vam bodo v pomoč, a ena od bistveni stvari, ki jo morate odnesti iz tega je, da
je Bog zvest. Njegova volja je, da ste ozdravljeni, a naučiti se morate sodelovati z
Njim. On tega ne more narediti za vas; to mora narediti preko vas. Ozdravljenje
bo prišlo iz vaše notranjosti.
Molim, da vam te stvari pomagajo, da se pričnete predajati, da dovoljujete Božji
moči, da teče preko vas in da hodite v Njegovem nadnaravnem zdravju.
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Matej 8,17. Kaj je Jezus naredil, da je za nas pridobil ozdravljenje?
2. Preberi Ozej 4,6. Nekateri ljudje niso ozdravljeni zaradi/ker
a. ignorance (nevednosti) b. ne hodijo v cerkev c. niso dovolj dobri			
3. Preberi Janez 9,1-3. Kaj so učenci milili, da je povzročilo slepoto tega človeka?
				

. Je bilo njihovo razmišljanje pravilno?

4. Preberi Janez 5,14. Greh res odpre vrata bolezni, a ne vedno. Če greh ni vedno
vzrok, kaj drugega lahko greh še proizvede v posamezniku?
5. Preberi Rimljanom 5,12-14. Če greh ni vedno vzrok bolezni, kaj bi bil še drug
možen razlog?
6. Preberi Apostolska dela 10,38. V skladu z Apd 10,38, kaj lahko povzroča bolezen?
7. Preberi Matej 13,58. Ozdravljenje je lahko ovirano s čem?
8. Preberi Jakob 5,15. Kaj bo rešilo bolne?

Verzi k vprašanjem
Matej 8,17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni.
Ozej 4,6 Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja.
Ker si ti zavrgel spoznanje, bom jaz zavrgel tebe, da ne boš več moj duhovnik.
Pozabil si postavo svojega Boga, tudi jaz bom pozabil tvoje otroke.
Janez 9,1-3 Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. 2 Njegovi učenci so ga
vprašali: »Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« 3 Jezus je
odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja
dela.
Janez 5,14 Pozneje ga je Jezus srečal v templju in mu rekel: »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da
se ti ne zgodi kaj hujšega!«
8 Ovire do ozdravljenja
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Rimljanom 5,12-14 Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt
prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ...; 13 greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, 14 je vendar od Adama
do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor
Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti.
Apd 10,38 Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je
iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo,
zakaj Bog je bil z njim.
Matej 13,58 In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del.
Matej 10,8 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Jakob 5,15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil;‡ če je storil grehe, mu
bodo odpuščeni.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Matej 8,17. Kaj je Jezus naredil, da je za nas pridobil ozdravljenje?
Odvzel je naše slabosti in odnesel naše bolezni.
2. Preberi Ozej 4,6. Nekateri ljudje niso ozdravljeni zaradi
a. ignorance (nevednosti)				
3. Preberi Janez 9,1-3. Kaj so učenci milili, da je povzročilo slepoto tega človeka?
Greh. Je bilo njihovo razmišljanje pravilno?
Ne.
4. Preberi Janez 5,14. Greh res odpre vrata bolezni, a ne vedno. Če greh ni vedno
vzrok, kaj drugega lahko greh še proizvede v posamezniku?
Mnoge stvari hujše od bolezni, celo smrt (Rim 6,23).
5. Preberi Rimljanom 5,12-14. (V New Living Translation, če je možno). Če greh ni
vedno vzrok bolezni, kaj bi bil še drug možen razlog?
Padec (Geneza/1 Moj 3). Adam je s svojim prestopkom uvedel greh in
bolezen v človeško raso.
6. Preberi Apostolska dela 10,38. V skladu z Apd 10,38, kaj lahko povzroča
bolezen?
Hudičeva oblast nad človekom.
7. Preberi Matej 13,58. Ozdravljenje je lahko ovirano s čem?
Z nevero.
8. Preberi Jakob 5,15. Kaj bo rešilo bolne?
Molitev, ki izhaja iz vere.
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ODPUŠČATI DRUGIM
Don Krow
Danes si bomo ogledali predmet odpuščanja iz Mateja 18,21-22:
Tedaj je pristopil Peter [k Jezusu. Op. avt.] in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« 22 Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
Mislim, da je Peter menil, da je bil zelo širokosrčen ko je vprašal, kolikokrat bi
moral odpustiti nekomu, ki je grešil proti njemu, »sedemkrat na dan, kaj misliš?«
Jezus je rekel, »Peter, ne sedemkrat ampak sedemdesetkrat sedem.« To je 490krat, a to ne pomeni, da ti po 490-kratni odpustitvi, ni treba več odpuščati. Kar
je Jezus rekel, je bilo nemogoče število žalitev, ki be se posamezniku dogodile v
enem dnevu. Pravil je, da bi moralo biti odpuščanje nenehno, da naj bi se nadaljevalo kar naprej. Odpuščanje bi morala biti prava notranja drža Kristjana. Jezus
je govoril v Luku 23,34, »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« In tudi Štefan,
mučenec, je v Apostolskih delih 7,60 rekel, »Gospod, ne prištevaj jim tega greha!«
Ne bodo vsi ljudje prejeli odpuščanja, a drža, mišljenje v srcu Kristjana bi morala
biti vedno, da ga ponudi.
   Jezus pove priliko o odpuščanju, ko v Mateju 18, verzih 23-27 nadaljuje,
Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi
služabniki. 24 Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. 25 Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati
njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. 26 Služabnik je
tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ 27 Gospodar
tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Torej, situacija
je takšna: tu je človek, ki stvarno dolguje deset milijonov Evrov svojemu gospodarju. Ni načina, da bi dolg lahko plačal – sam ve, da ga ne more in gospodar ve,
da ga ne more. V tistih časih ni bilo mogoče napovedati bankróta, kot ga lahko
dandanes – prodali so tebe, tvojo ženo, tvoje otroke ter vse, kar si imel in šel si v
suženjstvo. Šel si v ječo, dokler ni bilo vse odplačano in, če nikdar ni bilo, si ostal
v ječi vse življenje. Ta mož je storil edino, kar je znal storiti: šel je na kolena in
prosil za usmiljenje, »O gospodar, prosim, bodite potrpežljivi z menoj! Prosim,
rotim vas. Vse vam bom odplačal. Le potrpežljivi bodite!« Poglejte si, kaj se je
zgodilo v v.27. Piše, da je bil gospodar ganjen od sočutja, usmilil se ga je in mu
njegov dolg odpustil.
   Mi smo imeli dolg, ki ga nismo mogli odplačati. Sveto pismo pravi, da je
plačilo za greh smrt (Rim 6,23) – večna ločitev od Boga – vse srebro in zlato
tega sveta nas ni moglo odkupiti. Potem je Bog v Svojem sočutju in Svoji milosti
poslal Svojega Sina Jezusa Kristusa na zemljo, da je plačal dolg, katerega nismo
mogli plačati. Bog je pogledal na nas v Svojem sočutju in usmiljenju in rekel,
»Odpustim vam ta dolg.«
   Temu možu, kateremu je bilo pravkar odpuščenih deset milijonov Evrov,
je bilo dolgovanih nekaj takega kot dvajset Evrov od soslužabnika. Poiskal ga je
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in rekel, »Pravkar mi je bilo odpuščenih deset milijonov dolarjev in kaj je meni
teh dvajset Evrov? V redu je, ker sem bil oproščen desetih milijonov!« To je, kar
bi se moralo zgoditi, pa se ni. Preberimo, kaj se je res zgodilo v verzih 28-31. Ko
pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto
denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ 29 Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in ti povrnem.‹ 30 Oni pa ni hotel, ampak je šel
in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Vrgel je tega moža v zapor zaradi
dvajsetih Evrov po tem, ko je bil oproščen desetih milijonov Evrov ! Ali si lahko
to predstavljate?
  Verzi 32-34 pravijo, Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni
služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. 33 Ali nisi bil tudi ti dolžan
usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ 34 In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga.
Ta človek je bil potem vržen v zapor zaradi načina, na katerega je ravnal s svojim
soslužabnikom, in tako je bilo zaseženo njegovo prej prejeto odpuščanje. Jezus je
v v.35 rekel, Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti
svojemu bratu.« Ali ni to nespametno, da po tem, ko smo oproščeni vsega svojega greha – za katerega plačilo je smrt in ločitev od Boga vekomaj – zavračamo
odpuščanje? Goreče molimo Boga, rekoč, »Odpusti mi in bodi mi usmiljen po
Jezusu Kristusu,« prejmemo odpuščanje in se nato obrnemo in nočemo odpustiti
nekomu drugemu za malo stvar, katera mi mislimo, da je tako velika – po tem,
ko smo prejeli odpuščanje za vse grehe, ki smo jih zagrešili. Bog pravi, da je to
hudobija.
   Nekaj časa nazaj sem bil pastor cerkvi in v skupnosti je bila mlada ženska,
ki je bila zmožna videti stvari v prihodnosti. Nekega dne je prišla k meni in rekla,
»Ali je Sveti Duh ta, ki mi govori stvari, ki se bodo zgodile in mi kaže te reči v
prihodnosti? Vem, kdaj bodo ljudje umrli in kdaj bo kdo imel karambol in take
reči.« Rekel sem, »Ne bo ti všeč moj odgovor, a ne verjamem, da je to Sveti Duh.
Milsim, da je duh vedeževanja, isti duh, ki je sledil Apostolu Pavlu nekje v Apostolskih delih 16. Nazadnje mu je zagrozil in mu ukazal, da gre ven iz tiste deklice
in izgubila je svojo sposobnost, da vedežuje.« Nadaljeval sem in ji povedal, da jaz
nisem Bog ter ji rekel, »Hočem, da greš k Jezusu in Ga vprašaš, ›Gospod, kaj mi
govori stvari in mi daje informacije, celo preden sem bila rešena? Ali je to Tvoj
Sveti Duh, ali je kaj drugega?‹« Nekega dne je prišla nazaj in rekla, »Z Gospodom
sem govorila o tem in mislim, da je v redu.« Rekel sem, »Karkoli reče Gospod, je
v redu – jaz nisem Veliki Pastir.«
   To je bilo v začetku leta 1986; ali veste, kaj se je zgodilo leta 1986 ? Imeli
smo ‘raketoplov’ Challenger in v njem je bilo sedem ljudi. Ena od njih je bila
šolska učiteljica. Ko je ta mlada ženska gledalo televizijo, je videla to učiteljico,
ko je rekla, »Jutri grem gor s Challengerjem« in govorila o tem. Nek duh ji je
spregovoril in rekel, »Umrla bo, umrla bo.« Naslednji dan, ko je bil Challenger
izstreljen, ga je razneslo medtem, ko je ves svet gledal in celotna posadka je bila
pogubljena. Tista mlada ženska je spet prišla k meni in rekla, »Brat Don, mislim da to, kar mi govori in daje informacije, morda ni Sveti Duh. Ali bi molili
zame?« Po slavljenju tisti večer, ko so vsi odšli, sem jo prijel za roko in rekel, »Ti
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nečisti duh vedeževanja, pojdi iz nje!« Nič se ni zgodilo. Jezusovi učenci so enkrat
skušali izgnati nečistega duha iz mladega moža in ga niso mogli. Jezus je rekel,
»Pripeljite ga k meni.« Zato sem rekel, »Gospod, mislil sem, da vem, za kaj tukaj
gre, toda to gospo bom pripeljal k Tebi. Pokaži nama, kaj se dogaja.« Moja žena
je molila z nama in Bog ji je dal besedo vedenja. Rekla je, »Nekako ima opravka
z njeno mamo.« Rekel sem tej mladi ženski, »Ali boš odpustila tvoji mami?« V
trenutku, ko sem to rekel, je glas zakričal iz nje, »NE! Dala me je stran!« Potem
sem rekel, »Zvežem te, ti nečisti duh« in ponovno vprašal žensko, če bi odpustila
svoji mami. Potem je odpustila in spustila svojo mamo in jo izpustila po milosti
in s pomočjo Boga. Zmogla jo je izpustiti s tem, da se je odločila, da ji odpusti in
zatem je prejela svoje osvobojenje in svobodo.
   Prav kakor je Jezus rekel v priliki v Mateju 18, pravim, da če ne odpuščamo iz
srca po tem, ko nam je naš nebeški Oče odpustil tako velik dolg, bomo izročeni v
roke mučiteljev. Kaj so mučitelji? To so lahko vse vrste stvari – demonske utrdbe,
zasužnjenost, bolezen, depresija, nadloge in mnoge druge stvari. Korenina je
neodpuščanje. Ne odpuščati po tem, ko nam je bilo odpuščeno, dovoli Satanu, da
vstopi v naše življenje. Sveto pismo pravi, da se moramo odločiti, da odpustimo.
V Gospodovi molitvi (Matej 6,9-11) Jezus pravi, naj odpuščamo, prav kakor nam
je bilo odpuščeno.
  Marko 11,25-26 pravi da naj bi, ko molimo, če imamo kaj proti komu, odpustili. Kaj to pomeni? Kako dolgo naj bi neodpuščanje ostalo v naših srcih?
Samo toliko časa, kolikor ga potrebujemo, da gremo h Gospodu in molimo. In
če imamo najmanjšo sled neodpuščanja proti komurkoli, bi jih morali spustiti
in reči, »Bog, danes ga/jo izpustim. Odpuščam mu/ji. To si izbiram, ker si mi Ti
odpustil tak gromozanski dolg.«
   Gospod, molim za vsakogar, ki bere to lekcijo, ki ima neodpuščanje v svojem življenju, da prav zdaj naredi odločitev, da tisto osebo spusti, da ji odpusti,
naj bo živa ali mrtva. Molim, da spustijo vso stvar iz rok in dovolijo, da je bolečina
ozdravljena po tvoji moči in milosti danes, Gospod. Zahvaljujem se Ti, v Jezusovem imenu. Amen.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Matej 18,21. Kolikokrat je Peter ponudil, da odpusti?
2. Preberi Matej 18,22. Kolikokrat je Jezus rekel, da naj bi mi odpustili?
				
3. Preberi Matej 18,23-24. Koliko denarja je ta služabnik dolgoval svojemu gospodarju?
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4. Preberi Matej 18,25. Glede na to, da ta služabnik ni mogel napovedati bankróta,
kaj naj bi se z njim zgodilo?
5. Preberi Matej 18,26. Kaj je bila služabnikova prošnja?
6. Preberi Matej 18,27. Kakšno mišljenje je gospodar izkazal svojemu služabniku ?
			 Kakšno mišljenje je Bog izkazal do nas in našega dolga (greha)?
7. Preberi Matej 18,28. Služabnik, ki mu je bilo oproščeno, je imel soslužabnika, ki
mu je dolgoval koliko?
8. Preberi Matej 18,28. Kakšno je bilo izraženo mišljenje tega služabnika do svojega
soslužabnika?
9. Preberi Matej 18,29-30. Kaj je ta služabnik naredil svojemu soslužabniku?
10. Preberi Matej 18,31-33.
služabnika?

Kaj je gospodar imenoval tega neodpuščajočega

11. Preberi Matej 18,33. Kaj je Gospodar rekel svojemu služabniku, da bi bil moral
narediti?
12. Preberi Matej 18,34. Ko je gospodar odkril, kaj se je zgodilo, kako je to vplivalo
na njegova čustva?
13. Preberi Matej 18,34. Ali je bilo temu neodpuščajočemu služabniku zaradi njegovih dejanj zaseženo prvotno prejeto odpuščanje?
14. Preberi Matej 18,35. Kaj je pomen te prilike?

Verzi k vprašanjem
Matej 18,21 Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu
bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?«
Matej 18,22 Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
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Matej 18,23-24 Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi
služabniki. 24 Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset
tisoč talentov.
Matej 18,25 Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo,
otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg.
Matej 18,26 Služabnik je tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹
Matej 18,27 Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil.
Matej 18,28 Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan
sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹
Matej 18,29-30 Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in ti povrnem.‹ 30 Oni pa ni hotel,
ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga.
Matej 18,31-33 Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu
gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. 32 Tedaj ga je gospodar poklical
k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil.
33 Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹
Matej 18,33 Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil
tebe?‹
Matej 18,34 In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil
vsega dolga.
Matej 18,35 Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu
bratu.«

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Matej 18,21. Kolikokrat je Peter ponudil, da odpusti?
Sedemkrat.
2. Preberi Matej 18,22. Kolikokrat je Jezus rekel, da naj bi mi odpustili?
Štiristodevetdesetkrat (ali neskončno, nenehoma).
				
3. Preberi Matej 18,23-24. Koliko denarja je ta služabnik dolgoval svojemu gospodarju? Deset tisoč talentov, ali deset milijonov Evrov (vsota, ki je verjetno
nikdar ni bilo mogoče odplačati).
4. Preberi Matej 18,25. Glede na to, da ta služabnik ni mogel napovedati bankróta,
kaj naj bi se z njim zgodilo?
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On, njegova žena, njegovi otroci in vse njegovo imetje bi bili prodani na
dražbi trga s sužnji, da bi bil njegov dolg plačan.
5. Preberi Matej 18,26. Kaj je bila služabnikova prošnja?
Da bi bil gospodar potrpežljiv z njim in da bo vse povrnil.
6. Preberi Matej 18,27. Kakšno mišljenje je gospodar izkazal svojemu služabniku ?
Usmiljenje (sočutje) in odpuščanje. Kakšno mišljenje je Bog izkazal do nas in
našega dolga (greha)? Izkazal nam je usmiljenje (sočutje) in odpuščanje.
7. Preberi Matej 18,28. Služabnik, ki mu je bilo oproščeno, je imel soslužabnika, ki
mu je dolgoval koliko? Sto denarijev (enodnevna plača).
8. Preberi Matej 18,28. Kakšno je bilo izraženo mišljenje tega služabnika do svojega
soslužabnika? Nepotrpežljivost, nasilje in neodpuščanje.
9. Preberi Matej 18,29-30. Kaj je ta služabnik naredil svojemu soslužabniku?
Vrgel ga je v zapor, dokler ne plača vsega dolga.
10. Preberi Matej 18,31-33. Kaj je gospodar imenoval tega neodpuščajočega
služabnika? Hudobni služabnik!
11. Preberi Matej 18,33. Kaj je Gospodar rekel svojemu služabniku, da bi bil moral
narediti? Da bi moral biti sočuten in usmiljen do svojega soslužabnika, kakor
je bil gospodar do njega.
12. Preberi Matej 18,34. Ko je gospodar odkril, kaj se je zgodilo, kako je to vplivalo
na njegova čustva? Razjezil se je.
13. Preberi Matej 18,34. Ali je bilo temu neodpuščajočemu služabniku zaradi njegovih dejanj zaseženo prvotno prejeto odpuščanje?
Ja.
14. Preberi Matej 18,35. Kaj je pomen te prilike?
»In to je točno to, kar bo moj Oče v nebesih naredil vsakemu izmed vas, ki
ne odpusti brezpogojno vsakemu, ki prosi usmiljenja.«
(prevod iz Matthew 18:35 – The Message).
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ZAKONSKA ZVEZA – 1. del
Don Krow
Danes bomo govorili o zakonski zvezi. Kot prvo, rad bi vam podal nekaj
statističnih podatkov: 75 odstotkov vseh družinskih skupnosti potrebuje neko
vrsto zakonskega svetovanja. Ena od dveh zakonskih zvez bo končala v ločitvi. V
50-ih odstokih zakonskih zvez je partner nezvest v prvih petih letih. Celo v sferi
Kristjanov je rečeno, da bo do 30 odstotkov posvečenih službi Bogu vpletenih v
neprimeren odnos z nekom v svoji cerkvi. Dozdeva se mi, da očitno nismo doumeli principov Svetega pisma, če so ti podatki le približno pravilni. Ogledali si
bomo predmet zakonske zveze in videli nekaj stvari, ki jih ima o tej povedati Bog
– kako bi lahko bili zmožni okrepiti lastno zakonsko zvezo.
   Najprej hočem reči to: zakonska zveza je bila zamisel Boga. On jo je zasnoval. Geneza (1 Mojzes) 2,18 pravi, Gospod Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da
je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.« Prav tako pa Geneza 1,31
pravi, Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo
je jutro, šesti dan. Zapomniti si morate, da je bilo to popolno stvarstvo. Bog je
prišel in se družil s človekom. Z njim je imel čudovit odnos. Vsak dan je prihajal
ob večernem hladu in se družil z Adamom. Včasih mislimo da, če bi imeli popoln
odnos z Bogom, v resnici ne bi potrebovali ničesar drugega, a to ni res. Bog je v
Genezi 1,31 rekel, nanašajoč se na Svoje stvarstvo, … in glej, bilo je zelo dobro.
Prva stvar, katera je Bog rekel, da »ni bila dobra,« je najdena v Gen 2,18, »Ni dobro za človeka, da je sam; …« Zakonska zveza je bila torej zamisel Boga, da poteši
potrebo, ki jo je človek imel, da mu dá primerno pomoč, s katero reši problem
osamljenosti, ki bi jo bil lahko izkusil v svojem življenju. Zakonska zveza, če se
držimo priročnika napotkov in damo vanj, kar Bog hoče, naj bi prinesla srečo,
ne mizernost.
  Geneza 2,24 je, kjer Bog prvič res precej govori o zakonski zvezi. Pravi,
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno
meso. Zakonska zveza je, da zapustimo vse druge odnose za novo osredotočenost
lastnega življenja na drugo osebo, in Bog je to tako zasnoval. To je kot odnos troedinosti. Ne vem, če razumete kar pravim, namreč, v zakonski zvezi, v katero je
Bog privedel skupaj Adama in Evo, ni bil le Adam, ki je imel odnos z Bogom ali le
Eva, ki je imela odnos z Bogom. To sta bila zdaj Adam in Eva kot enota, v enosti
namena odnosa z Bogom. Sveto pismo v 1 Peter 3,7 pravi, Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, […]. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto. Geneza 5,1-2 – res véliki odlomek – pravi, To je knjiga Adamovega rodovnika.
Na dan, ko je Bog ustvaril človeka, ga je naredil sebi podobnega. 2 Ustvaril ju je
moškega in žensko, ju blagoslovil in ju imenoval človeka, na dan, ko ju je ustvaril.
Poglejte si, da je Adam poimenoval svojo ženo, Evo, a Bog je poimenoval Adama
in Evo – skupaj, kot enoto – Adam. Zato v zakonskem odnosu ni več »Bog in jaz«
ali »Bog in tista ženska« – marveč sem jaz in moja žena v enosti, dediča v skladu
z milostjo življenja, ki sta bila poklicana, da služita Bogu v namenu, da hodita v
enosti in enotnosti.
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  Geneza 2,24, verz, ki smo ga malo prej prebrali pravi, da bo človek zapustil
svojega očeta in mater in se pridružil svoji ženi in postala bosta eno meso. Beseda
»pridružil« pomeni: držati ali prilepiti se, postati eno, biti eno v namenu. Če imaš
danes problem v tvojem zakonskem odnosu, naj ti postavim nekaj vprašanj: so
stvari, ki jih delaš, način na katerega se obnašaš do tvojega zakonskega partnerja,
stvari, ki jim jih govoriš – ali povzročajo, da si prideta bližje, kot eno? Ali pa
povzročajo kršitev (prepreko, prepad), ali ločitev? Zapoved Besede za zakonsko
zvezo je, da se pridružiš, držiš.
   Ljudje mislijo, da je ljubezen nek čustven občutek: »Prej sem te ljubil, a sem
padel ven iz zaljubljenosti – ne ljubim te več.« Recimo, da prihajaš iz funkcionalno iznakažene družine. Greš pred Božjega služabnika ali uradnika, da te poroči;
zavežeš se, da daš svoje življenje tej osebi; res hočeš, da bi to funkcioniralo, vsedokler vaju ne loči smrt. Ampak zaradi tvoje funkcionalno iznakažene družine,
nisi še nikdar videl ljubezni, je še nikdar nisi videl izražene v svoji družini in še
nikdar nisi videl svojih staršev podeliti nobenega toplega izraza ljubezni. Tvoj
zakonski partner morda prihaja iz družine, ki je izražala mnogo topline in naklonjenosti, a ti ne veš kako. Čeprav bi rad ljubil to osebo, kateri se zavezuješ, ti
bo zato, ker si sam tako funkcionalno iznakažen ter ljubezni še nikdar nisi videl
izražene, verjetno spodletelo. Dobre možnosti so, da boš šel čez nekaj let na svetovanje in rekel, »Pač, se ne razumeva. Ne ljubim je/ga več.« No, danes imam
zate dobro novico: če imaš težave v svojem zakonu, obstaja nekaj, kar to lahko
popravi.
   Ko kupiš nov hladinlnik in imaš z njim problem, veš, da moraš pogledat v
priročnik za uporabo. Priročnik ti bo povedal, kaj je narobe, ali pa lahko hladilnik pelješ na servis. Obstoja priročnik, po katerem lahko delaš na tvojem zakonu,
da ga popraviš. Imenuje se Božja Beseda in Sveto pismo nam v Titu 2,4 pravi, da
je ljubezen nekaj, v kar si lahko privzgojen, česar si lahko naučen. Če si prišel iz
funkcionalno iznakažene družine in ne veš ravno, kako ljubiti svojega zakonskega partnerja – tvoj zakon razpada – obstoja dobra novica. V 1 Janez 5,3 piše,
To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso
težke. Po zapovedih Jezusa Kristusa, kateri nam pokaže kako ljubiti, kako izraziti
prijaznost in darežljivost ter kako se truditi za dobrobit druge osebe v tvojem
zakonskem odnosu, ti Bog lahko to situacijo obrne naokrog.
   To je le uvod v predmet zakonske zveze. Nadaljevali bomo z še eno lekcijo
o tem in rad bi rekel le to, »Bog naj vas blagoslovi danes, ko nadaljujete v vašem
študiju.« Verjamemo, da Bog želi dati več modrosti in védenja, ko se poglabljate
v to snov.
Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Efežanom 5,31-32. Efežanom 5,32 je navedek Geneze 2,24. Z ozirom na
Ef 5,32, o čem misliš, da Bog v tem verzu pravzaprav govori?
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2. Preberi Jakob 4,4-5. Kaj učijo ti verzi?
				
3. Preberi 1 Peter 3,7. Zakaj bi moral(a) hoditi v enotnosti in ljubezni do svoje žene
ali moža?
4. Preberi Janez 15,5. Ali tvoj zakon lahko uspe, ne da bi bil Kristus Gospod tvojega
življenja?
5. Preberi pismo Titu 2,4. Ljubezen ni le čustvo. V skladu s Pismom, ljubezen je
lahko
.
6. Preberi 1 Janez 5,3. Ko hodimo v zapovedih Boga, hodimo v
.
7. Preberi Matej 7,12. Če imamo težave v svojem zakonu, je to zato, ker nekdo ne
hodi v
.
8. Preberi 1 Korinčanom 13,4. Ljubezen je:
a. čustvena b. občutek topline c. dobrotljiva

Verzi k vprašanjem
Efežanom 5,31-32 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno
meso. 32 Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.
Jakob 4,4-5 Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče
biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik. 5 Ali mislite, da Pismo v prazno pravi:
»Bog do ljubosumnosti hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v nas.«
1 Peter 3,7 Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot
nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo
vašim molitvam nič v napoto.
Janez 15,15 Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas
sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.
Matej 18,29-30 Služabnik je tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹
Titu 2,4 Tako bodo mogle vzgajati mlade žene, da bodo ljubile svoje može, svoje otroke,
1 Janez 5,3 To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso
težke,
Matej 7,12 »Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč
postava in preroki.«
10 Zakonska zveza – 1
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1 Korinčanom 13,4 Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje,

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Efežanom 5,31-32. Efežanom 5,32 je navedek Geneze 2,24. Z ozirom na
Ef 5,32, o čem misliš, da Bog v tem verzu pravzaprav govori?
O odnosu med Kristusom in Njegovo cerkvijo (upodobljenem v zakonski
zvezi).
2. Preberi Jakob 4,4-5. Kaj učijo ti verzi?
Da je Bog ljubosumen na nas in hoče, da smo mu iskreni.
3. Preberi 1 Peter 3,7. Zakaj bi moral hoditi v enotnosti in ljubezni do tvoje žene
ali moža?
Da ne bo našim molitvam nič v napoto.
4. Preberi Janez 15,5. Ali tvoj zakon lahko uspe, ne da bi bil Kristus Gospod tvojega
življenja?
Ne.
5. Preberi pismo Titu 2,4. Ljubezen ni le čustvo. V skladu s Pismom, ljubezen je
lahko privzgojena .
6. Preberi 1 Janez 5,3. Ko hodimo v zapovedih Boga, hodimo v ljubezni .
7. Preberi Matej 7,12. Če imamo težave v svojem zakonu, je to zato, ker nekdo ne
hodi v ljubezni .
8. Preberi 1 Korinčanom 13,4. Ljubezen je:
c. dobrotljiva
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ZAKONSKA ZVEZA – 2. del
Don Krow
Danes si bomo zopet ogledali predmet zakonske zveze in vprašanje je, »Kaj je
zakonska zveza ?« Ste kdaj premislili o tem? V skladu z Svetim pismom je bila
zamisel Boga, da zasnuje zakon. Zakonska zveza je združitev skupaj, enost,
združenje. Geneza (1 Mojzes) 2,24 pravi, Zaradi tega bo mož zapustil očeta in
mater in bil zdužen s svojo ženo in postala bosta eno meso. Ali veste, da je zakonska zveza več kot združitev, več kot enost? Na primer, 1 Kor 6,15-16 pravi, da če
grem kot Kristjan, in se združim s prostitutko, postanem z njo eno meso. Nato
premisli o navedku o zakonu iz 1 Mojzes 2,24. Moja združitev s prostitutko me
ne naredi avtomatično ločenega od moje žene ali poročenega s prostitutko, ker
sem z njo imel spolni odnos. Kaj je torej zakonska zveza? Če je zakonska zveza
enost, če je združitev skupaj, če je postati eno meso, kaj je razlika med tem in iti s
prostitutko ? Jasno, če greš s prostitutko, z njo postaneš eno meso.
   Sveto pismo res pravi, da je zakonska zveza enost, združitev, združenje
skupaj, toda je več kot to. To je združenje skupaj z zavezo. Beseda »zaveza« v
hebrejščini je berith, ki ima pomen zavezanosti skupaj. To je dokončna zavezanost posameznika, celo zavezanost vse dokler te ne loči smrt. Zdaj, če bi šel k
prostitutki, če bi naredil tako zloben greh kot to, bi na moji strani ne bilo nobene
zavezanosti njej. Bistvo zakonske zveze je, da najprej od vsega zapustiš vse druge
zveze. Sveto pismo pravi, da boš zapustil tvojega očeta in mater in se združil s
svojo ženo. Ezekiel pravi, postala si moja. To pomeni, da zapustiš vse druge zato
– da se zavežeš tej. Jasno, če greš ti k neki drugi osebi na nemoralen način, ko
si poročen, bi to kršilo načelo zakonske zveze, enosti in enotnosti, ki izhaja iz
zaveze, ali zavezanosti. Ezekiel 16,8 to imenuje zaveza poroke. V Efežanih 5 se
naučimo, da naj bi v zakonski zvezi mož ljubil svojo ženo celo, kakor je Kristus
ljubil cerkev, zatorej je to zaveza ljubezni. Razlog, da je to zaveza ljubezni je, da je
ljubezen načelo, ki vlada zakonski zvezi.
   Zakonska zveza je zaveza enosti. V 1 Peter 3,7 piše, da če ne spoštujem in
ne cenim svoje žene kot krhkejše posode in ne razumem, da sva skupaj dediča
milosti življenja, bodo najine molitve ovirane. Razmisli o tem – naše duhovno
življenje je lahko ovirano, če ne hodimo v enotnosti in soglasju, ki ga je Bog zasnoval za zakonsko zvezo. V Pregovorih 2, vrstici 16-17 govorita o izprijeni ženski,
ki zapusti svojo poročno zavezo, zapusti izvoljenca svoje mladosti in o tem, da se
poročni odnos imenuje zaveza njenega Boga. To je zelo resna stvar. To je zaveza,
ki jo sklenemo s posameznikom, a je tudi zaveza, ki jo sklenemo pred Bogom. Ne
glede na to, kako rad služim ljudem, ima Bog prednost in to je, da se osredotočim
na najino poročno zvezo. Poroka je v resnici osredotočenje mojega življenja na
drugo osebo in kot sem rekel – načelo, ki vlada zakonski zvezi, je ljubezen.
    Matej 7,12 pravi, naj vse, karkoli hočemo, da bi nekdo storil nam, mi storili njemu/njej, kajti to je postava in preroki. To je natanko načelo, ki bi moralo
vladati v zakonski zvezi. To ni sebična stvar, ni za lastnega jaza, ne gre za to, kaj
Učeništvo | 2. stopnja
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ti ta oseba lahko dá. Sveto pismo pravi v Korinčanih 13,4, da je ljubezen dobrotljiva. To pomeni, da iščeš dobrobit druge osebe, da si radodaren in prijazen in
da vedno iščeš, kar je najboljše za drugo osebo. Razlog, da je zakonska zveza
zasnovana tako, je, da je primer, model tega, kakšen bi res moral biti naš odnos
z Bogom. Dal nam je ilustracije v naravnem svetu. Pokazal nam je, kako imeti
dober zakon, odličen zakon, ker hoče, da imamo model tega, kaj je resničen,
večen odnos z Njim. Poročna zveza obstaja je le, dokler naju ne loči smrt. Je torej
začasna. Sveto pismo pravi, da se v vstajenju ne bodo ne ženili ne možile. Bog
hoče, da razumemo, kaj je dober zakon – da razumemo načela ljubezni – načela
nesebičnega dajánja drugemu. Bog pravi, »Kar hočem, da res razumeš je, da Sem
te poklical v poročno zvezo z Menoj – ne v začasen odnos, ne tak, ki traja le
nekaj let in potem mine, ampak večen odnos, v katerem ti bom pokazal vso Svojo
ljubezen, na veke vekov.
   Naj vam podam nekaj načel zakonske zveze. Poroka je združitev, ne le partnerstvo. Sveto pismo govori o tem v 1 Mojzes 4 kot o spoznanju in v 1 Peter
3,7 kot biti skupaj dediča milosti življenja. Poroka je zaveza, kar pomeni da je
zavezujoča; vključuje posvečenje. Greh ni vstopil v prvo cerkev; vstopil je v prvo
zakonsko zvezo, zato je potrebno, da si priskrbimo priročnik, napotke za zakonsko zvezo in uvajamo načela ljubezni v naših življenjih. Sprašujemo tudi, »Kaj
je ljubezen?« Definicija ljubezni je v resnici, v določenem smislu, nesebičnost.
Izaija 53,6 pravi, da smo kot ovce, da smo tavali in se obrnili vsak na svojo pot,
toda v poročni zvezi smo osredotočeni na drugo osebo in se trudimo za njihovo
dobrobit in koristi.
   Sveto pismo nam v Efežanih pove, da pomeni ljubiti tvojo ženo ljubiti svoje
lastno telo. Mi možje naj bi dajali vrednost in spoštovali ženo, ki nam jo je Bog
dal, kar pomeni, da jo cenimo. Ljubiti lastno telo ne pomeni, da posedaš in si
stiskaš lastne roke, se trepljaš in rečeš, »O, ljubim te.« To sploh ni pomen. Ljubiti
sam sebe pomeni, da se zaščitiš, se hraniš in paziš sam nase. Nikdar ne bi smeli
jemati naših žena za nekaj samoumevnega, nikdar vzeti neke njene slabosti in
je javno izpostaviti, nikdar je zasmehovati ali delati stvari, ki jo ranijo. Ljubiti jo
moramo, kakor ljubimo samega sebe.
   Rad bi, da sami sebe dvignete k Bogu v molitvi in se Mu najprej zahvalite,
da vas ljubi. Druga stvar, katero hočem, da naredite je, da se Mu zahvalite za vašo
zakonsko partnerko, intimno prijateljico, ki vam jo je On dal. Prav to je del problema. Nisi cenil svoje intimne prijateljice; ponižuješ jo in Sveto pismo pravi, da je
to sebično in je greh. Pravi v Efežanih 5, da je Jezus očistil cerkev s kopeljo vode
z Besedo, s Svojimi Besedami, ki jih je izgovoril nad cerkvijo. Ko izgovarjaš besede nad svojo intimno prijateljico, bo ta stopila na nivo besed, ki jih izgovarjaš.
Če govoriš, »Za nič nisi, grda si, debela si,« boš zatrl tvoj zakon in ne povzročil
enosti, temveč ločitev in odtujitev. Toda, če izgovarjaš besede kot »Ljubica, cenim
stvari, ki jih počneš. Cenim te. Ljubim te,« in jih potrdiš s svojimi dejanji, se bo
tvoja intimna prijateljica povzpela na nivo teh besed.
   Ali ne uvidiš danes, da je veliko problemov v tvojem zakonu rezultat besed,
ki si jih ti izgovoril? Izpodbijaš namesto da bi dvigal svojo intimno prijateljico.
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Spodbujam te, da nad svojo prijateljico danes izgovarjaš dobre besede. Ljubezen
ni občutek; ljubezen je iskati dobrobit in korist druge osebe neglede na to, kako se
počutiš. Začni danes z dejanji dobrotljivosti, kakor da bi nanašal več plasti barve
na kos lesa. Tako se gradi ljubezen – z majnimi dejanji dobrotljivosti. Začni ceniti, spoštovati, dajati vrednost in izgovarjati besede ljubezni nad svojo prijateljico in videl boš razliko. Bog te blagoslovi, ko uvajaš ta načela.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Pregovori 18,22. Zakonska zveza je Gospodu
a. nekaj dobrega b. nekaj groznega c. po volji
2. Preberi Hebrejcem 13,4. Spolnost v zakonu (ali v zakonski postelji) je:
a. greh b. nekaj umazanega in zlega c. neomadeževana
				
3. Preberi Prigar 9,9 (nasv). Zakon, ki je Bogu všečen, je Njegov dar in nagrada
tebi v tem življenju. Res / Ni res
4. Preberi 1 Janez 3,18 (ncv). »Sodnik Phillip Gilliam je izjavil, da je bil med 28.000
pravdami, katere je razsojal na sodišču za mladoletnike, pomanjkanje topline in
naklonjenosti med očetom in mamo največji vzrok mladoletniške delinkvence,
kar jih je poznal.« (Together Forever, p.152) Kako naj bi izkazovali ljubezen?
5. Preberi Efežanom 5,28. Svoje žene naj ne bi zanemarjal nič bolj kot zanemarjam
svoje lastno telo. Res / Ni res
6. Preberi 1 Janez 3,16. Besed »Ljubim te« so lahko lepe, če so potrjene z dejanji.
Jezus je potrdil Svoje besede tako, da je dal Svoje življenje za nas. Mi bi morali
dati svoje življenje za naše intimne prijatelje na vse možne praktične načine.
Res / Ni res
Podeli nekaj praktičnih načinov, na katere bi rad bil ljubljen.
7. Preberi Efežanom 5,25-26. Moja žena bo živela na ravni besed, ki jih jaz izgovarjam nad njo. Jaz jo privedem do potenciala tega, kar nad njo izgovarjam.
Res / Ni res
8. Preberi Rimljanom 8,38-39 in 1 Janez 4,19. V ljubezen smo pritegnjeni z intimnimi besedami, ki so nam izrečene, potrjene z dejanjem. Bog nas je pritegnil z
izrekanjem intimnih besed iz Njegovih ljubezenskih pisem, zapisanih v Svetem
pismu. Res / Ni res
9. Preberi 1 Janez 5,3 in 2 Janez 6. Pravila ljubezni so izražena in znana po zapovedih Jezusa. Teh načel ljubezni se lahko naučimo iz Božje Besede.
Res / Ni res.
11 Zakonska zveza – 2
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10. Preberi Janez 14,15. Ljubezen ni stvar tvojih čustev temveč tvoje volje. Vsaka
zapoved v Pismih je dana človekovi volji, nikdar njegovim čustvom. Bog ti nikdar
ne pove, kaj občutiti, ampak ti pove, kako se ravnati.
Res / Ni res
11. Preberi Galačanom 5,22-23. Ljubezen ni naravna. Ljubezni se je treba naučiti in
rojena mora biti v človeštvo po Svetem Duhu. Ljubezen je sad:
a. človeškega mišljenja b. človeške narave c. Božjega Duha
12. Preberi Efežanom 5,31-32. Zakonska zveza je v majhnem merilu model česa?

Verzi k vprašanjem
Pregovori 18,22 Kdor je našel ženo, je našel nekaj dobrega, prejel je milost od Gospoda.
Hebrejcem 13,4 Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo neomadeževana, kajti nečistnikom in
prešuštnikom bo sodil Bog.
Pridigar 9,9 Uživaj življenje z ženo, ki jo ljubiš, vse dni svojega nečimrnega življenja, kolikor ti
jih je dal pod soncem, vse svoje nečimrne dni. Kajti to je tvoj delež v življenju in pri
tvojem trudu, s katerim se mučiš pod soncem.
1 Janez 3,18 Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.
Otroci moji, ljudi bi morali ljubiti ne le z besedami in govorom, ampak po naših
dejanjih in z iskreno skrbnostjo.
Efežanom 5,28 Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo
ženo, ljubi sebe.
Rimljanom 8,38-39 Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne
prihodnost, ne moči, 39 ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne
bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
1 Janez 4,19 Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil.
1 Janez 5,3 To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso
težke,
2 Janez, v.6 Ljubezen je to, da živimo po njegovih zapovedih. Zapoved – to ste slišali že od
začetka – pa je to, da naj živimo v ljubezni.
Janez 14,15 »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi;
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Galačanom 5,22-23 Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave.
Efežanom 5,31-32 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno
meso. 32 Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Pregovori 18,22. Zakonska zveza je Gospodu
a. nekaj dobrega
c. Gospodu po volji
2. Preberi Hebrejcem 13,4. Spolnost v zakonu (ali v zakonski postelji) je:
c. neomadeževana
				
3. Preberi Prigar 9,9 (nasv). Zakon, ki je Bogu všečen, je Njegov dar in nagrada
tebi v tem življenju.
Res
4. Preberi 1 Janez 3,18 (ncv). »Sodnik Phillip Gilliam je izjavil, da je bil med 28.000
pravdami, katere je razsojal na sodišču za mladoletnike, pomanjkanje topline in
naklonjenosti med očetom in mamo največji vzrok mladoletniške delinkvence,
kar jih je poznal.« (Together Forever, p.152) Kako naj bi izkazovali ljubezen?
V dejanjih in z iskreno skrbnostjo.
5. Preberi Efežanom 5,28. Svoje žene naj ne bi zanemarjal nič bolj kot zanemarjam
svoje lastno telo.
Res
6. Preberi 1 Janez 3,16. Besed »Ljubim te« so lahko lepe, če so potrjene z dejanji.
Jezus je potrdil Svoje besede tako, da je dal Svoje življenje za nas. Mi bi morali
dati svoje življenje za naše intimne prijatelje na vse možne praktične načine.
Res
Podeli nekaj praktičnih načinov, na katere bi rad bil ljubljen.
7. Preberi Efežanom 5,25-26. Moja žena bo živela na ravni besed, ki jih jaz izgovarjam nad njo. Jaz jo privedem do potenciala tega, kar nad njo izgovarjam.
Res. Grška beseda uporabljena v Ef 5,26 je rhema, kar pomeni izgovorjene
besede.
8. Preberi Rimljanom 8,38-39 in 1 Janez 4,19. V ljubezen smo pritegnjeni z intimnimi
besedami, ki so nam izrečene, potrjene z dejanjem. Bog nas je pritegnil z izrekanjem intimnih besed iz Njegovih ljubezenskih pisem, zapisanih v Svetem pismu.
Res. Božja Beseda je polna ljubečih besed do nas.
9. Preberi 1 Janez 5,3 in 2 Janez, v.6. Pravila ljubezni so izražena in znana po zapoUčeništvo | 2. stopnja, 11 Zakonska zveza – 2
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vedih Jezusa. Teh načel ljubezni se lahko naučimo iz Božje Besede.
Res.
10. Preberi Janez 14,15. Ljubezen ni stvar tvojih čustev temveč tvoje volje. Vsaka
zapoved v Pismih je dana človekovi volji, nikdar njegovim čustvom. Bog ti nikdar
ne pove kaj občutiti, ampak ti pove, kako se ravnati.
Res.
11. Preberi Galačanom 5,22-23. Ljubezen ni naravna. Ljubezni se je treba naučiti in
rojena mora biti v človeštvo po Svetem Duhu. Ljubezen je sad
c. Božjega Duha
12. Preberi Efežanom 5,31-32. Zakonska zveza je v majhnem merilu model česa?
Kristusa in Njegove cerkve.
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BOŽJA LJUBEZEN – 1. del
Don Krow
Danes bomo govorili o Božji vrsti ljubezni. V 1 Korinčanih 13,13 piše takole,
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.
Nato v 1 Korinčanih 14,1 piše, Prizadevajte si za ljubezen, hrepenite pa tudi po
duhovnih darovih, a najbolj, da prorokujete. Sveto pismo pravi, naj bi vneto sledili
ljubezni, jo zasledovali, jo naredili za naš najvišji cilj. Nekateri prevodi pravijo,
naj bo naše véliko iskanje. To je edina stvar, ki jo bomo iz tega življenja vzeli v
večnost. Ne bomo vzeli naših avtomobilov, naših domov, našega denarja, a vzeli
bomo ljubezen, ki jo je Jezus Kristus dal v naša življenja po Svetem Duhu. Ljubezen je edina stvar, ki ima večno vrednost in substanco.
   Kaj ljubezen v resnici pomeni ? Rečem, »Rad imam mojo ženo; rad imam
sladoled; rad imam jabolčno pito.« V slovenščini je samo ena beseda, ki opisuje
ljubezen in zato, ko rečem, da ljubim mojo ženo in nato rečem, da ljubim mojo
mačko, ali sem moji ženi polaskal ? Nikakor ne. Ali vidite, na kaj merim? Ko
uporabljamo besedo ljubezen, nekateri ljudje mislijo, da pomeni seks, nekateri
mislijo, da je močan topel občutek – ljudje imajo vse vrste definicij ljubezni. V
grškem jeziku so štiri glavne besede. Ena je eros, ki v resnici v Svetem pismu ni
uporabljena in je opredeljena kot spolna privlačnost ali spolna ljubezen. Bog je
uzakonil to vrsto ljubezni, ko je rekel, naj mož zapusti svojega očeta in mater in
se pridruži svoji ženi in postala bosta eno meso. Knjiga v Svetem pismu, ki se imenuje Visoka pesem, je o spolni ljubezni, ki jo je Bog omejil na zakonski odnos.
Druge vrste ljubezni, Bog pravi, so prosto na razpolago vsemu človeštvu, toda
eros je omejen na zakonski odnos.
   Druga vrsta ljubezni se imenuje storge in je naravna vez ali naklonjenost v
družinskem odnosu. Potem je še phileo, ki je izpeljanka besede philia. Ta beseda je uporabljena okrog dvainsedemdesetkrat v Novi zavezi in pomeni topel
občutek naklonjenosti, ki narašča in upada v intenzivnosti. Večina ljudi, ki govori o ljubezni misli, da je to tisto, kar je v resnici ljubezen in tako »se zaljubijo in
potem niso več zaljubljeni.« Če je tvoj zakon zgrajen na tej vrsti ljubezni, bodo
časi, ko boš visoko letal in časi, ko boš na tleh. Na takšnem temelju boš padal v
in iz ljubezni.
   Sveto pismo pravi, da naj bi ljubili z Božjo vrsto ljubezni, ki je agape ljubezen. Kaj je »agape« ljubezen? Mnoge plati ima in 1 Korinčanom 13 poda celotno
opredelitev tega, kar ljubezen vključuje. V 1 Janez 5,3 piše, To je Božja ljubezen,
da se držimo njegovih zapovedi. Jezusove zapovedi nam prikazujejo izraze ljubezni, a če bi jih želel povzeti, bi uporabil Matej 7,12, »Tako torej vse, kar hočete, da bi
ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki.« Ne gre se
za to, da me vsi tisti ljudje dol’ v cerkvi ne marajo, jim ni mar zame in to in ono.
Ne, Sveto pismo pravi, da karkoli bi ti želel, da drugi da nekdo naredil tebi, jim to
naredi najprej sam. To je ljubezen. Za to potrebujemo Boga. Ne misli, da pravim,
da je to izvedljivo brez Boga. Sveto pismo pravi, da je sad Duha ljubezen in Bog je
Učeništvo | 2. stopnja
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ljubezen. On je izvor ljubezni in tisti, ki nam bo pokazal kako ljubiti po Njegovih
zapovedih. On je tisti, ki nam bo dal moč, celo neglede na naše meso, da bomo
delali prave izbire in odločitve in se ravnali po pravih načelih.
   Delam pri Andrew Wommack Ministiries in nekega dne, nekaj let nazaj,
sem hotel iti molit, kakor običajno naredim po službi. Bil sem v parku in rekel,
»Gospod, res bi rad nekomu služil.« Bil je precej topel dan in videl sem majhnega dečka in deklico, ki sta sedela na gugalnicah. Ena je bil prosta, zato sem šel
tja in sedel vanjo. Obrnil sem se k deklici in rekel, »Lep dan je, ali ni?« Rekla je,
»Jaz ne govoriti angleščina,« in jaz sem rekel, »Od kod pa sta?« Rekla je, da je iz
Romunije. Vedel sem, da so bili Romuni v tem okolišu in videl sem ljudi, ki so
me gledali, verjetno ugibajoč, zakaj se pogovarjam z njihovimi otroki. Stopil sem
do njih in rekel, »Pomagal bi vam rad.« Rekli so, »Pomagati nam hočete? Zakaj
bi nam hoteli pomagati? Še poznate nas ne!« Rekel sem, »Ker Bog hoče, da vam
pomagam.« Meditiral sem o načelih ljubezni v 1 Janez 3,18 kjer piše, naj ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Ljubili naj ne bi le z
besedami naših ust, temveč tudi z našimi dejanji. Iztegnil sem roko, rekel, »To je
za vas,« in jim dal denar. Ker sem se tisti dan postil, sem imel pri sebi nekaj hrane
in zato sem rekel, »In tu je nekaj hrane za vašo družino.« Bili so ganjeni in rekli
so, »Kdo ste?« Povedal sem jim, »Bog je za nas pripravil božanski zmenek, da se
danes spoznamo in še vas bom videl.«
   Šel sem domov in povedal ženi o srečanju s tistimi Romuni. Vzel sem
pečenko iz najinega zmrzovalnika in jo spekel. Naslednji dan sem na garažni
razprodaji kupil zaboj poln posode in šel z ženo nazaj v tisti park. Romuni s svojimi otroki so bili tam in rekel sem, »Darila vam prinesem. Težka so, zato grem
po avto in če mi pokažeta, kje živite, jih vam bom peljal domov.« Ko smo prišli
do njihovega enosobnega stanovanjca, sem vzel posodo in srebrnino – vse je bilo
iz istega servisa – iz zaboja in sem jih začel podajati, eno po eno. Ko sem jih
podajal, so jima začele solze drseti po obrazu in gospa je rekla, »Jaz bom jokati!
Jaz bom jokati!« Rekel sem, »V ponedeljek zvečer imamo študij Biblije pri nas
doma in rad vaju bi povabil.« Rekla sta, »Rada bi prišla,« a rekel sem, »Nočem, da
prideta, ker sem vam dal darila.« Rekla sta, »Ne, hočeva priti in spoznati vajine
prijatelje.«
  
Ker nista imela prevoza, sem prišel po njiju, ju peljal k sebi domov in ni
bilo dolgo, ko se ju je Bog začel dotikati. Nista znala kaj dobro angleško, a Bog se
ju je dotaknil in midva sva molila za njiju. Božja ljubezen jima je bila razodeta.
Kmalu sva spoznala še en drug romunski par in prvemu paru sem rekel, »Ali
gresta in mi pomagata spoznati še en drug romunski par?« Privolila sta in nekega
dne sem od njiju prejel klic, »Gospod Don, slišala sva o vas. Zelo sva osamljena, hočeva vas spoznati.« Tako sem se skupaj s svojimi romunskimi prijatelji šel
srečat z njima. S sabo sem vzel darila, hrano in vse vrste stvari za njiju. Ko sem to
storil in bil pri njiju na obisku, je bilo vse krasno, dokler ni eden od romunskega
para rekel, »Na študij Biblije morata. Govorijo o Jezusu in čudovito je!« Rekla
sta, »Čakajte malo! Prišla sva iz komunistične dežele in ne veva, če je kakšen Bog.
Nočeva teh Jezus stvari!«
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   Rekel sem, »Dovolita mi, da sem vama prijatelj,« in začel sem ju voziti ven
ob vikendih in jima kupil oblačila, plašče in stvari, ki sta jih potrebovala. Bila sta
zelo v zadregi in nevoljna. »Kako, ali ne potrebuješ plašča?« »Ja, ga, ampak …«
»No, potem naj ti ga pa kupim.« Začel sem ju ljubiti v dejanjih, a nista hotela priti
na študij Biblije, dokler nisem rekel, »Tam je verjetno nekaj Američanov, ki vama
bodo pomagali najti službo.« Potem sta pa takoj prišla. Na bibličnem študiju tisti
večer sem Gospodu rekel nekaj zelo neumnega, »Gospod, nocoj mi boš moral
dati pravi dar jezikov, ker se še med seboj kaj prida ne sporazumevamo.« Tisti
večer je bilo prisotnih nekaj Američanov in podelili so svoja pričevanja. Ko sem
začel govoriti, je gospa drugega romunskega para začela postajati malo boljše
volje in vedel sem, da se nekaj dogaja. Po študiju sem rekel, »Naj molim za vaju«
in, ko smo molili, se ju je Bog nenadoma dotaknil in vso atmosfero sobe napolnil s Svojo ljubeznijo. Nato je gospa rekla, »Ali veste, ko so Američani govorili, nisem razumela ničesar, ampak, ko ste vi začeli govoriti o Jezusu, Njegovi
ljubezni do nas in kaj je naredil, da bi vsi lahko imeli odnos z Njim, sem razumela
vsako besedo, ki ste jo izgovorili! Popolnoma sem razumela! To mora biti Bog!
To mora biti Bog!« Kot posledica so bila spremenjena življenja in ne le življenja
Romunov.
   Naj vam povem, kaj se jima je zgodilo. Moj dom se je pričel napolnjevati,
ob ponedeljkih zvečer, z ljudmi iz vseh narodov – Romuni, Bolgari in Rusi. Bog
je spreminjal življenja in vedeli so, da jih imava rada. Imeli smo celo ljudi iz Afrike. Čeprav smo se komaj sporazumevali med seboj, so vedeli eno stvar: ko smo
molili, se jim je Bog razodel. Vedeli so tudi, da bi jaz za njih naredil karkoli in da
jih imam rad. Bog je spremenil njihova življenja in življenja mnogih drugih ljudi
in hočem vam povedati, kako se je to zgodilo. Zgodilo se je, ker sem nekega dne
v parku videl nekaj ljudi druge polti, druge narodnosti. Imel nisem nobenega
toplega občutka naklonjenosti, a vedel sem, da je ljubezen to: karkoli želiš, da bi
drugi naredili tebi, naredi ti njim. Iskal sem njihovo dobrobit in korist neglede na
to, kaj sem občutil in veste, kaj se je zgodilo? Tako so to cenili, da je v njih zrasla
philia ljubezen do mene, ljubezen, ki ima čustva in začeli so mi govoriti, »Rad vas
imam« in me objemati in poljubljati. Kar je to naredilo v meni je, da je v meni
povzročilo tovrstna čustva do njih. Če si v svojem življenju želite imeti ljubezen,
ki ima občutke, prakticirajte agape ljubezen. Iščite dobrobit in korist drugih, neglede na vaše občutke in to bo ustvarilo ljubezen, ki ima občutke.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi 1 Janez 5,3. Božja ljubezen je razodeta po Njegovih
.
2. Preberi Rimljanom 13,9-10. Razloži, kako zapovedi v teh verzih prikazujejo
ljubezen.
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3. Preberi Rimljanom 12,19-21. Kako lahko ljubimo svoje sovražnike, tudi če tega
ne občutimo?
4. Preberi Titu 2,4. Kaj nam ta odlomek pokaže o ljubezni?
5. Preberi 1 Korinčanom 13,4-8. Podrobno opiši načela ljubezni.

6. Preberi 1 Janez 3,18. Kako moramo prakticirati ljubezen?

Verzi k vprašanjem
1 Janez 5,3 To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso
težke,
Rimljanom 13,9-10 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. 10 Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega; ljubezen je torej izpolnitev postave.
Rimljanom 12,19-21 Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor jezi, saj je pisano: Moje
je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. 20 Nasprotno: Če je tvoj sovražnik
lačen, mu daj jesti; če je žejen, mu daj piti; če boš namreč delal tako, boš sipal
žarečega oglja na njegovo glavo. 21 Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj
húdo z dobrim.
Titu 2,4 Tako bodo mogle vzgajati mlade žene, da bodo ljubile svoje može, svoje otroke,
1 Kor 13,4-8 Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, 5 ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne
misli hudega. 6 Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. 7 Vse prenaša, vse veruje,
vse upa, vse prestane. 8 Ljubezen nikoli ne mine. …
1 Janez 3,18 Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Janez 5,3. Božja ljubezen je razodeta po Njegovih
zapovedih .
2. Preberi Rimljanom 13,9-10. Razloži, kako zapovedi v teh verzih prikazujejo
ljubezen.
Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Vsaka zapoved prikazuje ljubezen tako, da pokaže, kako se odzvati svojemu bližnjemu.
			
3. Preberi Rimljanom 12,19-21. Kako lahko ljubimo svoje sovražnike, tudi če tega
ne občutimo?
Če je naš sovražnik lačen, mu lahko damo jesti; če je žejen, mu lahko damo
nekaj piti. Iščemo lahko dobrobit in koristi drugih, neglede na to, kako se
počutimo.
4. Preberi Titu 2,4. Kaj nam ta odlomek pokaže o ljubezni?
Da je ljubezen lahko privzgojena, naučena. Ni le občutek.
5. Preberi 1 Korinčanom 13,4-8. Podrobno opiši načela ljubezni.
»Ljubezen je prijazna in potrpežljiva, nikdar ljubosumna, bahaška, ošabna,
ali nesramna. Ljubezen ni sebična ali zadirčna. Ne piše seznama prekrškov,
ki ji jih drugi prizadevajo. Ljubezen se razveseljuje v resnici a ne v zlem.
Ljubezen je vedno v podporo, zvesta, vedno upajoča in zaupajoča. Ljubezen
nikoli ne mine!«
6. Preberi 1 Janez 3,18. Kako moramo prakticirati ljubezen?
Ljubimo ne le z našimi besedami ampak tudi v naših dejanjih.
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13

BOŽJA LJUBEZEN – 2. del
Don Krow
V lekciji o »Božji vrsti ljubezni,« 1. del, sem vam povedal o romunskemu paru, ki
sem ga spoznal v parku. Še malo več bi vam rad povedal o tem, kar se je zgodilo,
a preden to storim, bi rad obnovil nekaj stvari, ki smo jih povedali o Jezusovi
ljubezni. Jezus Kristus je bil največji izraz ljubezni, kar jih je kdajkoli prišlo na
obličje zemlje, ampak v tem, kar je zapisano v Svetem pismu, ni nikdar izrekel
besed, »Ljubim te.« Ali ni to izjemno? Največji izraz ljubezni ni nikdar rekel,
»Ljubim te.« Ali veste zakaj? Ker je ljubezen več kot besede; dejanje je. Recimo,
da bi rekel moji ženi, »Ljubim te« in potem šel in zagrešil prešuštvo proti njej. Bi
ona verjela mojim besedam ali mojim dejanjem? Verjela bi, kar se sklada z mojimi dejanji, ker 95 odstotkov ljubezni ni verbalnih. Ljubezen ni v stvareh, ki jih
rečeš; je to, kar delaš.
  V 1 Janez 3,18 preberemo, Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom
[naj ne ljubimo le z besedami naših ust. Op. avt.], ampak v dejanju in resnici.
Ljubezen je beseda delovanja. V Mateju 25,35-36 Jezus opiše ljubezen z dejanji,
ki jih ta povzroči, rekoč, »Lačen sem bil in nahranil si me, žejen sem bil in dal si
mi pijače, bil sem nag, brez vsakršnih oblačil in si me oblekel, bolan sem bil in si
skrbel zame.« Potem v verzu 40 reče, »S tem, da si to naredil najmanjšemu izmed
mojih bratov, si to naredil meni.« Glejte, ljubezen je dejanje; je nekaj, kar narediš.
Hebrejcem 6,10 pravi, Bog ni krivičen; ne bo pozabil vašega dela in ljubezni, ki
ste mu jo izkazali, ko ste pomagali njegovemu ljudstvu in mu še naprej pomagate.
V Mateju 22, ko je bil Jezus vprašan, katera zapoved je največja, je rekel, da je
ljubiti Boga in ljubiti svojega bližnjega. Ti dve zapovedi sta v resnici ena sama,
če sta pravilno razumljeni. Ko izkažeš ljubezen najmanjšemu izmed teh mojih
bratov, Jezus pravi, da jo pravazprav izkazuješ Njemu. Sveto pismo uči, da imamo
čudovito priložnost ljubiti Jezusa Kristusa na praktične načine s tem, da ljubimo
druge.
   V naši zadnji lekciji sem vam povedal o Romunih, ki sem jih spoznal v
parku. Njihova življenja so bila spremenjena, ker sem iskal njihovo dobrobit in
koristi brez ozira na svoje občutke. Bili so druge polti in narodnosti, a vedel sem,
da Božja ljubezen samo sebe izrazi, ko mi podamo roko in se trudimo za dobrobit in koristi drugih, kakor je delal Jezus. Ni občutil, da bi rad šel na križ. Rekel
je, »Oče, če je kakšen drug način, naj bo, toda ne Moja, temveč Tvoja volja naj se
zgodi.« Jezus je iskal našo dobrobit in korist, brez ozira na Svoje občutke.
   Nekega dne sem dobil telefonski klic od Romunov. Bila sta v solzah. Sedem
let in pol sta že bila v Združenih državah. Zdaj sta živela v Kansasu in delala
sta. Rekla sta, »Končno sva dobila odločbo glede naše dokumentacije političnega
azila. Dali so nam trideset dni za pritožbo in potem bomo deportirani.« Ljudje
imajo običajno le 2-5 odstotno možnost, da si kdajkoli pridobijo politični azil
v tej deželi. Šla sta k odvetniku in ta jima je v bistvu rekel, da nimata možnosti.
Rekel sem, da bomo molili in jima skušali pomagati. Kako, nisem vedel. Zdelo se
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mi je, da bi bila velika krivica poslati jih nazaj – še posebej, ker sta njuna otroka
sedaj komaj kaj govorila romunsko.
   Moj prijatelj je poklical našega Coloradskega kongresnika, ki je rekel, naj
stopimo v stik z senatorjem Samom Brownbackom v Kansasu, ker sta Romunca
zdaj živela v Kansasu. To je bilo odlično, ker sem imel prijateljico z imenom
Kim, ki je delala za senatorja Brownbacka. Poklical sem jo in dobila je štiri ljudi
v Washingtonu D.C., da delajo na tem postopku. Mestna skupnost Sublette v
Kansasu, kjer sta živela, se je zavzela za njiju s peticijo s podpisi, ki je izjavljala,
da hočejo Romune obdržati tam. »Dobri ljudje so, plačujeta davke in trdo delata.
Hočemo jih tukaj.« V časopisu je izšel članek, ki je obsežno poročal o dogodku.
To je bil čudež in ker so bili visoki uradniki v vladi, ki so razumeli, kaj se dogaja,
sta Romuna dobila pismo, kjer je pisalo, da je bila odločba zavržena in da lahko
ostaneta v Združenih državah.
   Šel sem v Sublette, Kansas. Moja prijatelja nista vedela, da prihajam in
ko sem prišel tja, sta se po telefonu zahvaljevala senatorju Brownbacku, da je
pomagal pridobiti njun politični azil. On ni mogel biti osebno prisoten, ker je
bil to zadnji dan obravnave ustavne obtožbe predsednika Clintona, toda ABC in
NBC News sta bila prisotna z njihovimi kamerami. Čim sta odložila telefon, sta
pritekla k meni in me objela in kamere so šle naravnost name. Rekli so, »Kdo pa
ste in kako pa poznate te ljudi?« Povedal sem jim celotno zgodbo, kako sem jih
spoznal in iskal njihovo dobrobit in korist zaradi Boga in zaradi tega, kar je Jezus
rekel v Mateju 7,12.
   Potem smo šli do telovadnice, kjer so bili vsepovsod rdeči, modri in beli baloni in peli so patriotske pesmi. Ko so moji prijatelji vstopili, so vsi začeli vriskati
in oni so jokali. Mestni župan je rekel, »Ta dan, 12. februar, bo Dan družine
Jucan, v čast teh Romunov. Vzeli so ameriško zastavo, ki jo je Senator razvil nad
Capitol Hillom v Washingtonu, D.C. njim v čast in jim jo dali. Dal jim je tudi dokumente, ki so izjavljali, da legalno lahko ostanejo – takorekoč doživljensko. Vsi
so pričevali in me nato prosili, da molim. Rekel sem, »Ena oseba je, ki se ji danes
še nismo dovolj zahvalili in to je Vsemogočni Bog. V parku v Colorado Springsu,
v Coloradu, sem sedem let in pol nazaj iskal Boga in Mu povedal, da bi rad z
Njegovo ljubeznijo nekomu pomagal tisti dan. Voden sem bil do teh Romunov.«
Potem sem zgodbo ponovil in rekel, »Bog vam hoče pomagati – dobrodošli v
Združenih državah Amerike.«
   Način, na katerega se je vse to zgodilo, je bil čudež. Poznal sem prave ljudi, na
pravem kraju, ob pravem času. Moja prijateljica Kim je uskladila vse potrebno, da
je senator Brownback prišel in me srečal pri Andrew Wommack Ministries, leto
dni preden se je vse to zgodilo. Rekla je, »Preprosto morate spoznati Dona Crowa.«
Sam nisem vedel zakaj in nelagodno sem se počutil. Niti najmanj nisem vedel, da
Bog pripravlja stvari, da pomaga družini, kateri je razodel Sebe in Svojo ljubezen,
enostavno zaradi Jezusove zapovedi da, kar bi želel, da drugi naredijo zate, narédi
za njih. To je čudež, ki ga ne bodo nikdar pozabili in danes bi vam povedali, »To
je vse zaradi Boga.« Anka, gospa Romunka, je rekla, »Moja vera je bila majava,
a Bog je zvest in dovolil nam je, da ostanemo v Združenih državah Amerike.«
Učeništvo | 2. stopnja
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   Množice ljudi prav zdaj vpijejo po ljubezni. Edini način, da pridejo do nje
je, ko ti in jaz narediva odločitev, da razumeva načela ljubezni iz Božje Besede.
Ljubezen je dobrotljiva, ljubezen išče dobrobit drugih – prav kakor je Jezus iskal
našo dobrobit, ko je šel na križ. Bog naj vas blagoslovi danes, ko se poglobite v
načela tega, kaj res pomeni ljubiti z Božjo ljubeznijo.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Matej 7,12. S svojimi besedami nam povej, kaj je zlato pravilo.

2. Preberi Matej 7,12. V poskušanju, da bi odkrili ljubezen, mnogi ljudje skušajo
najti pravo osebo. Naj bi iskal pravo osebo ali postal prava oseba?			
3. Preberi 1 Janez 5,3. Je ljubezen občutek ali je ljubezen nekaj, kar narediš?
4. Preberi 1 Janez 3,18. Če bi svoji ženi ali možu rekel, »Ljubim te!« toda šel ven in
prešuštvoval, bi ona/on verjel tvojim besedam ali dejanjem?
5. Preberi Rimljanom 5,6-8. Ali misliš, da je Jezus občutil, da bi rad umrl?
6. Preberi Galačanom 5,22. Ali lahko resnično ljubimo, ne da bi bil Bog središče
našega življenja?
7. Preberi 1 Janez 4,8. Razlog, da potrebujemo Boga, da nam pomaga resnično
ljubiti druge je, da je On Edini, ki je
.
8. Preberi 1 Korinčanom 13,5. Izberi izmed sledečih besed opis tega, kar ljubezen
ni: brezobzirna, sebična, ne odpušča.
9. Preberi 1 Korinčanom 13,8. Katera je edina stvar, ki jo boš iz tega življenja odnesel v naslednje življenje ali onstran groba?
10. Preberi Pregovori 10,12. 1 Korinčanom 13,8 izjavlja, »Ljubezen si ne zapisuje,
kar ji je bilo po krivem storjenega.« Ljubezen bo pokrila koliko greha?
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Verzi k vprašanjem
Matej 7,12 »Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč
postava in preroki.«
1 Janez 5,3 To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso
težke,
1 Janez 3,18 Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.
Rimljanom 5,6-8 Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za
brezbožne. 7 Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si kdo še upal
umreti za dobrega. 8 Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl
za nas, ko smo bili še grešniki.
Galačanom 5,22 Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba,
1 Janez 4,8 Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.
1 Kor 13,5 ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega.
1 Kor 13,8 Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo,
Pregovori 10,12 Sovraštvo zbuja prepire,
ljubezen pa pokriva vse napake.
Sovraštvo razvname prepire: a ljubezen pokrije vse grehe.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Matej 7,12. S svojimi besedami nam povej, kaj je zlato pravilo.
Da storiš drugim, kar bi želel, da nekdo stori zate.
2. Preberi Matej 7,12. V poskušanju, da bi odkrili ljubezen, mnogi ljudje skušajo
najti pravo osebo. Naj bi iskal pravo osebo ali postal prava oseba?			
Postal prava oseba.
3. Preberi 1 Janez 5,3. Je ljubezen občutek ali je ljubezen nekaj, kar narediš?
Je nekaj, kar naredimo tako, da hodimo po načelih Boga (zapovedih).
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4. Preberi 1 Janez 3,18. Če bi svoji ženi ali možu rekel, »Ljubim te!« toda šel ven in
prešuštvoval, bi ona/on verjel tvojim besedam ali dejanjem?
Dejanja bi govorila glasneje od besed.
5. Preberi Rimljanom 5,6-8. Ali misliš, da je Jezus občutil, da bi rad umrl?
Ne, a vendar je iskal korist in dobrobit nas vseh, neglede na to, kar je
občutil.
6. Preberi Galačanom 5,22. Ali lahko resnično ljubimo brez Boga kot središče
našega življenja?
Ne.
7. Preberi 1 Janez 4,8. Razlog, da potrebujemo Boga, da nam pomaga resnično
ljubiti druge je, da je On Edini, ki je ljubezen .
8. Preberi 1 Korinčanom 13,5. Izberi izmed sledečih besed opis tega, kar ljubezen
ni: brezobzirna, sebična, ne odpušča.
Vse te besede (brezobzirna, sebična, ne odpušča) opisujejo, kar ljubezen
ni.
9. Preberi 1 Korinčanom 13,8. Katera je edina stvar, ki jo boš iz tega življenja odnesel v naslednje življenje ali onstran groba?
Ljubezen. Trajala bo na veke.
10. Preberi Pregovori 10,12. 1 Korinčanom 13,8 izjavlja, »Ljubezen si ne zapisuje,
kar ji je bilo po krivem storjenega.« Ljubezen bo pokrila koliko greha?
Ves greh.
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FINANCE – 1. del
Andrew Wommack
Danes bi rad podelil z vami, kako vas Jezus hoče finančno obogatiti. To je nekaj,
kar je pomembno za vsakogar. Denar je potreben za življenje, za izpolnitev lastnih potreb in da smo blagoslov drugim. Bog nas ni prepustil samim sebi na tem
področju in rekel, »Skrb imam za tvojo duhovnost, ampak tvoje finančno stanje
mi ni nič mar.« Ne, On te ljubi v vsakem oziru – duha, dušo in telo – in zagotovil je sredstva zate. Večina ljudi razpoznava, da je neka mera finančne blaginje
potrebna, a religija se je kratkomalo uprla proti obilju materialnih dobrin.
   Božja beseda uči proti lakomnosti na mnoge različne načine, a tudi povsem jasno govori, da so finance blagoslov. V 3 Janez 1,2 je apostol Janez rekel,
Ljubi, prosim Boga, da napreduješ v vsem in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši.
Kakšna krepka izjava. Janez pravi, »Bolj kot vse drugo!« To govori o ozdravljenju,
čustvih, odnosih in financah. Gospod hoče, da si v obilju materialnih dobrin in
da si zdrav – bolj kot vse drugo. Želi, da ti gre dobro v duhu, duši in telesu. To je
Njegova volja zate.
   Mnogi religiozni ljudje dejansko pravijo, da Bog hoče, da si reven, da je
biti reven Bogu všečno stanje in da bolj, ko si reven, bolj si bogaboječ. Jaz sem
odraščal v okolju tovrstnega mišljenja, da pridigarji ne bi smeli imeti kaj dosti,
da je Kristjan oseba, ki bi morala živeti v pomanjkanju. To vsekakor ne more biti
utemeljeno s Pismom. Abraham je bil najbogatejši človek svojega časa, celo tako
zelo, da so ga kralji prosili, naj gre proč od njih, ker je njegovo bogastvo vplivalo
na blaginjo njihovih dežel. Enako je veljalo za Izaka in Jakoba. Jožef je bil mož, ki
je napredoval v blaginji in imel več kot obilje. David je iz svoje lastne zakladnice
dal Gospodu zlata in srebra v vrednosti višji od 2 milijarde Evrov za gradnjo
templja. Salomon, Davidov sin, je bil najbogatejši človek, kar jih je kdaj živelo na
obličju zemlje. Ko si stvar ogledaš s stališča Pisma, so bili ljudje, ki so resnično
stregli Bogu, finančno blagoslovljeni.
   So primeri ljudi, ki so imeli težave in pomanjkanje. Pavel je napisal, v pismu
Filipljanom 4,13, da zmore vse stvari po Kristusu in da se je naučil biti zadovoljen
v vsakršni situaciji, v kateri se znajde. Rekel je, da zna biti ponižan v bedi in biti v
izobilju. Bili so časi, ko so šli Božji služabniki skozi revščino in težave, a v Pismih
ne moreš najti nauka – bolj ko si reven, bolj si bogaboječ. To ni res, lahko si greš
ogledat stanje po cestah in vidiš to trditev ovrženo. Zatorej resnica je, da je pohlep zlo. V 1 Timoteju 6,10 piše, Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju.
Nekateri to vzamejo in rečejo, da je denar korenina vsega zla; a piše, da je ljubezen
do denarja [φιλαργυρία – philargyria, ljubezen do denarja] korenina vsega zla. So
ljudje, ki ljubijo denar, pa nimajo počenega groša. Drugi imajo veliko bogastvo, a
ga ne ljubijo. Le uporabljajo ga.
  5 Mojzes 8,18 prikaže pravi namen finančne blaginje. Gospod je govoril z
Izraelci, ki so bili na tem, da vstopijo v obljubljeno deželo in da izkusijo bogastvo
Učeništvo | 2. stopnja
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5 Mojzes 8,18

in blaginjo na način, kakršnega še nikoli. Naročil jim je,
A spomni se Gospoda, svojega Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si
lahko pridobivaš bogastvo, zato da uresničuje, kakor to dela danes, svojo
zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti.
Skladno s tem odlomkom Pisma namen bogastva ni, da bi ti imel obilje materialnih dobrin v tvoje lastne sebične namene, temveč zato, da lahko uresničuješ
zavezo Boga tukaj na zemlji. Z drugimi besedami, Bog te bo blagoslovil, zato da
si vzajemno lahko blagoslov. V Genezi, 1 Mojzes 12,2, je Gospod povedal Abrahamu, Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime
veliko, da bo v blagoslov. Preden si lahko komurkoli blagoslov, moraš biti sam
blagoslovljen.
   Potrebuješ določene stvari in imaš določene potrebe, ki jih hoče Bog izpolniti, a to presega sebične stvari. Hoče te obogatiti, zato da lahko Svoj denar uporablja po tebi in si ti lahko blagoslov. V 2 Korinčanom 9,8 piše, Bog pa vas more
obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj
in boste imeli izobilje za vsako dobro delo. To ti pove, zakaj te Bog hoče obogatiti
– zato da imaš izobilje za vsako dobro delo. To je dejansko kot svetopisemska
definicija blaginje. Kaj je blaginja? Je to imeti lep dom, lep avto, dobra oblačila in
hrano na mizi? Glede na ta verz, je to imeti dovolj za vse tvoje potrebe in izobilje
za vsako dobro delo. Če nisi zmožen dajati za namene stvari, po katerih veš, da se
je Bog dotaknil tvojega srca, če bi rad bil nekomu blagoslov, pa ne moreš, potem
ne uspevaš v finančni blaginji, z ozirom na to, kar pravi Pismo. Bog je rekel, da
te bo blagoslovil do take mere, da bodo izpolnjene vse tvoje potrebe in boš imel
izobilje za vsako dobro delo.
   Prava biblična blaginja ni le, da izpolniš lastne potrebe, ampak da si lahko
blagoslov drugim ljudem. Človek, ki misli le sam nase, je dejansko sebičen. Če
nekdo pravi, »Bogu verjamem, da mi bo dal več,« bodo drugi morda mislili, da je
pohlepen ali sebičen, a to je odvisno od motiva. Če prosiš Boga za več, zato da bi
imel za večjo hišo ali za boljši avto, to ni pravo svetopisemsko mišljenje. Ampak
če verjameš Bogu za več zato, ker hočeš presegati mejo izpolnitve lastnih potreb
in hočeš biti blagoslov drugim, imaš mišljenje, kakršnega hoče Bog. On hoče da
bogatiš. Njegova volja zate je, da bogatiš.
  Matej 6 govori o stvareh, ki jih potrebujemo in nato reče, da če bomo najprej
iskali Božje kraljestvo in Njegovo pravičnost, nam bodo vse te stvari navržene. Ko
pričneš postavljati Boga na prvo mesto, ti bo On zagotovil vse te druge stvari. Vse
tvoje potrebe bodo izpolnjene in blagoslov boš drugim ljudem. Bog stvarno hoče,
da bogatiš, a to je res odvisno od tvojih motivov in dejanj na tem področju.
   Molim, da te je to izzvalo in boš danes Bogu začel verjeti za to, kar je Njegov
najboljši načrt in to je, da uspevaš v blaginji.
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi 2 Korinčanom 8,7-8. Ko daješ drugim, ki imajo potrebo, je to en način
da preveriš
.
2. Preberi 2 Korinčanom 8,13-14. Ko se vsi mi zdužimo, da dajemo, Bog hoče, da
gre za 				
.
3. Preberi 2 Korinčanom 8,13-14. Kako bodo izpolnjene potrebe vseh?
4. Preberi Efežanom 4,28. Človek, ki je bil tat naj ne krade več ampak naj začne
delati in biti samozadosten. Kaj Ef 4,28 še pravi, da naj naredi?
5. Preberi 1 Mojzes 13,2 in 12,2. Bog je Abrahamu lahko zaupal z bogastvom kajti
Abraham ni mislil samo nase ampak je bil
drugim.
6. Preberi 1 Timoteju 6,17-18 (nlt). Katere tri stvari naj bi bogati delali z njihovim
denarjem?

7. Ali ti Bog lahko zaupa s financami ?

Verzi k vprašanjem
2 Korinčanom 8,7-8 No, kakor ste v vsem nadvse bogati – v veri, v besedi in spoznanju, v vsakršni
gorečnosti in naši ljubezni, ki ste je deležni, tako se izkažite tudi v tem delu milosti.
8 Tega ne pravim kot ukaz. Rad bi pa ob gorečnosti drugih preveril tudi pristnost
vaše ljubezni.
2 Kor 8,13-14 Ne gre namreč za to, da bi drugi dosegli olajšanje, vi pa bi živeli v stiski. Za enakost
gre. 14 V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo njihovo pomanjkanje, da bo tudi njihovo obilje lajšalo vaše pomanjkanje. Tako bo prišlo do enakosti,
Efežanom 4,28 Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je
dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi.
1 Mz 13,2 Abram je bil silno bogat z živino, s srebrom in z zlatom.
1 Mz 12,2 Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da
bo v blagoslov.
1 Timoteju 6,17-18 Bogatašem tega sveta naročaj, naj se ne prevzamejo in naj ne naslanjajo svojega
upanja na nezanesljivost bogastva, temveč na Boga, ki nam obilno daje vsega v
14 Finance – 1
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uživanje. 18 Dobrodelni naj bodo in naj se bogatijo z dobrimi deli, naj bodo radodarni, naj z drugimi delijo to, kar imajo.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi 2 Korinčanom 8,7-8. Ko daješ drugim, ki imajo potrebo, je to en način
da preveriš pristnost svoje ljubezni .
2. Preberi 2 Korinčanom 8,13-14. Ko se vsi mi zdužimo, da dajemo, Bog hoče, da
gre za enakost. Vsakdo naj bi dal, kar lahko da .			
3. Preberi 2 Korinčanom 8,13-14. Kako bodo izpolnjene potrebe vseh?
Tako da daš, kar moreš, ko moreš.
4. Preberi Efežanom 4,28. Človek, ki je bil tat naj ne krade več ampak naj začne
delati in biti samozadosten. Kaj še Ef 4,28 pravi, da naj naredi?
Naj daje revnim, tistemu, ki je v potrebi.
5. Preberi 1 Mojzes 13,2 in 12,2. Bog je Abrahamu lahko zaupal z bogastvom kajti
Abraham ni mislil samo nase, ampak je bil blagoslov drugim.
6. Preberi 1 Timoteju 6,17-18 (nlt). Katere tri stvari naj bi bogati delali s svojim
denarjem?
Delajo naj dobro, radodarni naj bodo, delijo naj z drugimi, kar imajo.
7. Ali ti Bog lahko zaupa s financami ?
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FINANCE – 2. del
Andrew Wommack
Danes bi z vami rad podelil še malo več o financah. V prejšnji lekciji sem razložil,
da je volja Boga zate, da bogatiš. Zdaj bi vam pa rad dal nekaj ključev o tem, kako
to deluje. Luka 6,38 pravi, Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in
zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno
se vam bo odmerilo.« Mnoga načela so prisotna, a ni mogoče govoriti o blaginji,
ne da bi govorili o dajánju.
   Ko govoriš o finančni blaginji, mnogi ljudje rečejo, »V redu, torej me Bog
hoče obogatiti; ampak jaz nimam ničesar dati.« V Svetem pismu lahko najdeš
odlomek, kjer je Jezus govoril o vdovi, ki je darovala svoja zadnja dva novčiča.
Prej je gledal bogataše dajati velike vsote denarja, a vendarle je poklical Svoje
učence skupaj in rekel, da je ta žena dala več kot oni vsi. On je to rekel, ker so
dajali iz svojega izobilja, a ona je dala iz svojega uboštva. Bog ne oceni velikosti
tvojega darila po tega denarni vrednosti temveč po odstotku tega, iz česar si dajal.
Ko oseba reče, »Jaz nimam ničesar dati,« to ni res. Če nič drugega, bi lahko vzel
kos obleke, ki ga imaš in ga podaril. Vsakdo ima nekaj, kar lahko da, zato se znebi
te trditve, da nimaš česa dati. Dejansko takrat, ko se zdi da imaš malo česarkoli,
je priložnost, v kateri je tvoje dajanje v odstotku lahko višje kot kdajkoli. Oseba,
ki ima deset Evrov in jih daruje pet, je dala mnogo večji dar kot nekdo, ki da
milijon dolarjev, ko ima milijarde in milijarde na zalogi. Bog je vse zasnoval tako,
da vsakdo lahko da.
   Zakaj nam je Bog naročil, da dajemo? Mnoge stvari so vpletene, a eden
glavnih namenov je, da Bog hoče, da Mu zaupaš na vseh področjih tvojega
življenja. Če Boga ni in če Njegova Beseda ni resnica, ko pravi, »Daj in dano ti
bo,« tako da vzameš delež tega, kar imaš in ga daš, je to najbolj neumna stvar,
kar bi jih kdaj lahko naredil. Namesto, da bi se pomikal proti cilju, da bi imel
izpolnjene vse potrebe, se pravzaprav pomikaš stran od tega, če ti Bog ne bi bil
obljubil, da te blagoslovi. Da daješ, kakor naroča Bog, potrebuješ vero in to je
razlog, da nam je naročil, naj to delamo.
  V Luku 16 je prispodoba o skrbniku, ki je goljufal svojega gospodarja in
kratko in resnično Jezus pravi: če nisi bil zvest v ravnanju s krivičnim mamonom
(govori o denarju), kdo ti bo zaupal z resničnim bogastvom? Če še nisi verjel
Bogu v majhnih stvareh, kar se tiče denarja, kako boš prišel do bolj pomembnih
stvari, kot so duhovne vrednote ? Besede Pisma, kot so te, prikazujejo denar kot
eno najnižjih nivojev skrbništva. Če Bogu ne moreš zaupati v svojih financah,
kako bi Mu lahko zaupal s svojo večno usodo? Kako lahko v resnici verjameš,
da je Jezusu odpustil tvoje grehe in da boš preživljal večnost v nebesih? V tej
primerjavi so duhovne stvari, glede katerih domnevno polagamo vero v Gospoda, mnogo bolj pomembne kot denar. Denar je manjša stvar, a je začetni korak
zaupanja Bogu.
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  Pregovori 11,24 pravi, da so nekateri, ki dajejo več kot se zdi potrebno,
a bogatijo; in so drugi, ki se oklepajo vsega, kar imajo, pa v njih povzroča le
revščino.
   Če iščeš najprej Božje kraljestvo in Njegovo pravičnost, potem ti bo On navrgel te stvari. Če govoriš, da hočeš, da bi ti Bog pomagal v tvojih financah in
moliš za Njegovo pomoč – pa ne iščeš najprej Njegovega kraljestva, in ne narediš
koraka vere, da bi Mu zaupal v svojih financah in dajanjem – potem Mu v resnici
ne zaupaš.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Janez 3,16. Kaj je Boga motiviralo, da dá?
2. Preberi 1 Korinčanom 13,3. Kaj bi morala biti motivacija našemu dajanju?
				
3. Preberi Jakob 2,15-16. Razloži pomen tega verza.
4. Preberi Luka 6,38 (nlt). Kaj ti ta verz pravi?
5. Preberi Efežanom 1,7. Je Bog dal iz Svojega bogastva ali po Svojem bogastvu?
Pojasni razliko.
6. Preberi Pregovori 19,17. Ko daješ revnim, kaj delaš?
Ali ti bo Bog povrnil?
7. Preberi Psalm 41,1-4. Imenuj pet stvari, ki jih Bog naredi za tiste, ki dajejo
ubogim.

Verzi k vprašanjem
Janez 3,16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
1 Kor 13,3 In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi
zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.
134

Luka 6,38 Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo
nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«
Dajte, in prejeli boste. Tvoj dar se bo v polnosti vrnil k tebi – potlačen, skupaj
[prevod] potresen, da je prostora za več, prekipevajoč in zvrnjen tebi v naročje. Mera, ki jo
daš, bo določila mero, ki jo dobiš nazaj.

New Living Translation

Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, 16 pa jima kdo izmed
Jakob 2,15-16 vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima ne daste, kar potrebujeta
za telo, kaj to pomaga?
V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu
Efežanom 1,7 njegove milosti.
Pregovori 19,17

Kdor je usmiljen s siromakom, posoja Gospodu, povrnil mu bo njegovo delo.

Zborovodju. Davidov psalm.
Psalm 41,1-4 2 Blagor mu, ki misli na slabotnega, na dan nesreče ga bo Gospod rešil.
3 Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, v deželi je blagrovan.
Ne izročaj ga pohlepu njegovih sovražnikov!
4 Gospod ga podpira na bolniški postelji;
vse njegovo ležišče obračaš v njegovi bolezni.
Zborovodju: Davidov psalm. O, radosti tistih, ki so dobrotni do ubogih !
[prevod] Gospod jih reši, ko so v stiski.
2 Gospod jih ščiti in jih ohranja pri življenju.
On jim daje blaginjo v deželi in jih rešuje njihovih sovražnikov.
3 Gospod jih neguje, ko so bolni in obnovi njihovo zdravje.

New Living Translation

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Janez 3,16. Kaj je Boga motiviralo, da dá?
Njegova ljubezen.
2. Preberi 1 Korinčanom 13,3. Kaj bi morala biti motivacija našemu dajanju?
Ljubezen; tj., iskanje dobrobiti in koristi drugih brez ozira na lastne občutke
(Matej 7,21).
				
3. Preberi Jakob 2,15-16. Razloži pomen tega verza.
95 odstotkov ljubezni ni verbalnih. Ljubezen ni v tem, kar rečemo, ampak
je v tem, kar delamo.
4. Preberi Luka 6,38. Kaj ti ta verz pravi?
Kakršno mero uporabljaš pri dajanju (veliko ali majhno), takšna bo uporabljena za izmero tega, kar dobiš nazaj.
Učeništvo | 2. stopnja, 15 Finance – 2
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5. Preberi Efežanom 1,7. Je Bog dal iz Svojega bogastva ali po Svojem bogastvu?
Pojasni razliko.
Bog je dal v skladu s Svojim bogastvom. Vse je dal, da nas odkupi – Svojega
edinorojenega Sina.
6. Preberi Pregovori 19,17. Ko daješ revnim, kaj delaš? Posojaš Gospodu.
Ali ti bo Bog povrnil?
Ja.
7. Preberi Psalm 41,1-4. Imenuj pet stvari, ki jih Bog naredi za tiste, ki dajejo
ubogim.
Reši jih iz stiske.
Ščiti jih.
Daje jim blaginje.
Reši jih njihovih sovražnikov.
Ozdravi jih; tj., neguje jih nazaj v zdravje.

16

		

KAJ STORITI, KO SE MOLITVE ZDIJO
NEODGOVORJENE
Andrew Wommack

Danes bi z vami rad podelil o tem, kaj storiti, ko se vaše molitve zdijo neodgovorjene in želim poudariti dejstvo, da se »zdijo« neodgovorjene. Resnica je, da Bog
vedno, vedno odgovori na vsako molitev, ki se moli v skladu z Njegovo Besedo v
veri. V 1 Janez 5,14-15 piše,
In to je zaupnost, ki jo imamo z njim: on nas usliši, kadar ga prosimo
po njegovi volji. 15 In če vemo, da nas v vsem posluša, za kar koli ga
prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga prosili.
To je velika zaupljivost. Bog vedno odgovori na molitev, a ne izgleda vedno odgovorjena. Matej 7,7-8 pravi,
»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se
mu bo odprlo.
Ti verzeti pravijo, da Bog odgovori molitvi. A vendarle se vsak izmed nas lahko
spomne časa v svojem življenju, ko smo za nekaj prosili, za kar smo verjeli, da
je bila pravilna stvar, dobra stvar, ne popolnoma sebična ali izven Božje volje, pa
nismo dobili odgovora.
   Božja Beseda pravi, naj prosimo in nam bo dano; a naša izkušnja pravi, da
smo prosili in nam ni bilo dano. Kaj je zdaj res? Odgovor vas bo morda presenetil,
a resnica je, da je verjetno oboje res. Večina ljudi misli, »Počakaj malo, Božja
Beseda pravi, da bo Bog odgovoril, a nisem opazil, da bi se to zgodilo.«
Janez 4,24 pravi, Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« Bog deluje v duhovni sferi, da odgovori na naše molitve, a potrebna je
vera z naše strani, da se pokažejo. Vera je tista, ki vzame iz duhovnega sveta in
prenese stvari v naravni svet. To je, kar v bistvu piše v pismu Hebrejcem 11,1, Je
pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. Ne
pravi, da je vera dokaz stvari, ki ne obstajajo. Obstajajo, a niso vidne v naravnem
svetu, temveč v nevidnem, duhovnem svetu. Vera poseže v duhovni svet in črpa
te duhovne stvari v stvarni svet.
   To je kakor radijski signal. Radijske in televizijske postaje neprestano oddajajo. Lahko si v prostoru, kjer ne vidiš ali slišiš signalov, a to ne pomeni, da niso
prisotni. Prižgati moraš radio in ga nastaviti na frekvenco, katero hočeš poslušati.
Potem radio ulovi signale iz sfere, ki je ne razločuješ, ter jih sam predvaja v sfero,
v kateri jih lahko slišiš s človeškim ušesom. Bog odgovori na tvoje molitve na
podoben način: stvari zagotovi v duhovnem svetu in po veri moraš seči in jih
potegniti v stvarni svet. Materialni in duhovni svet se gibljeta vzporedno. Bog
deluje in odgovori tvoji molitvi, a tega morda ne boš nikdar videl v stvarnem
svetu, ne da bi dovolil veri, da premosti prepad med nevidnim duhovnim svetom
in naravnim svetom, v katerem živimo.
Učeništvo | 2. stopnja
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   Na primer, Daniel, Božji mož, je molil in prosil Boga za razodetje. Času na
ljubo bom zgodbo povzel. Gospod je poslal angela, Gabriela, da se je prikazal
Danielu in odgovoril njegovi molitvi. Daniel 9,22-23 pravi,
Dal mi je vedeti, da bo govoril z menoj. Rekel je:* »Daniel, zdaj sem
prišel, da te poučim v razsodnosti. 23 Ob začetku tvojih prošenj je izšla
beseda in jaz sem prišel, da jo oznanim; kajti ljubljen si. Bodi zato pozoren na besedo in doumi videnje:
Tu je bistvo: Gabriel je rekel, da je na začetku Danielove molitve prišel do njega
ukaz od Boga, da Danielu prinese odgovor. Če prebereš kako dolgo je trajalo, da
je prinesel odgovor, je bilo to kakšne tri minute; tri minute zamaka med Božjim
ukazom in naravnim prikazom.
   Delamo veliko predpostavk, kot na primer, če je Bog resnično Bog in je neka
stvar Njegova volja, se ta zgodi kar ob tlesku prstov; a to ni res. V tem primeru
je Bog dal ukaz in Gabriel je rabil približno tri minute, da je pokril razdaljo. Jaz
nimam vseh razlag za to in v resnici to ni pomembno. Pomen tega je, da so bile
med ukazom Boga in naravnim prikazom tri minute zamaka. Če bi to bilo najdalj, kar bi morali verjeti za odgovor na molitev, bi nas večina lahko vztrajala, a
to ni vedno tako.
   V Danielu 10 najdemo istega moža, ko moli drugo molitev in tokrat je trajalo tri tedne, da je prišel odgovor. Mnogi bralci bi rekli, »Zakaj je Bog odgovoril
eni Danielovi molitvi v treh minutah in naslednji v treh tednih?« Daniel 10,11-12
pravi, Rekel mi je:
»Daniel, mož ljubljeni, bodi pozoren na besede, ki ti jih govorim, in stopi
tja, kjer si stal, kajti zdaj sem poslan k tebi.« Ko je z menoj to govoril, sem
tresoč se vstal. 12 Potem mi je rekel: »Ne boj se, Daniel, kajti od prvega
dne, ko si pripravil svoje srce, da bi razumel in se ponižal pred svojim
Bogom, so bile tvoje besede uslišane; in zaradi tvojih besed sem prišel.
To prikazuje, da je Bog že vse od prvega dne molitve, slu ukazal, da ponese
odgovor. Trajalo je tri tedne, da je bil odgovor naravno viden, a Bog je zvest.
Pismo pravi, da je isti včeraj, danes in na veke (Heb 13,8).
   Če sestavim deveto in deseto poglavje Danielove knjige, verjamem, da je Bog
odgovoril na obe molitvi v trenutku. En odgovor je prišel v treh minutah in drugi
v treh tednih, Bog ni bil spremenljivka. Tu je bistvo: Bog odgovori našim molitvam. On deluje, a mnogo spremenljivk lahko pride vmes, v času med Njegovim
odgovorom in prikaza tega v naravnem svetu. Moraš verjeti; vera mora seči v
duhovni svet in prinesti odgovor v naravni svet. Zatorej je vera ena kritičnih
dejavnikov.
  V Danielu 10, v.13, lahko vidiš še naslednje: Knez perzijskega kraljestva se
mi je ustavljal enaindvajset dni; in glej, Mihael, eden prvih knezov, mi je prišel na
pomoč. Pustil sem ga tam pri perzijskih kraljih. To ne govori o fizični osebi ampak o demonskem oviranju. Satan je še ena spremenljivka v procesu. Včasih Bog
odgovori našim molitvam, pa odgovore Satan ovira po drugih ljudeh. Na primer,
če stojiš v veri za finance, ti Bog osebno ne bo dal denarja. Ne bo ponarejal valute Združenih držav ali katerekoli druge valute sveta. Ne bo naredil denarja, ga
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deževal z neba in ga dal tebi v žep. Luka 6:38 pravi, Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. Bog bo
deloval in odgovoril tvoji molitvi, a odgovor bo prišel po drugih ljudeh. Nekateri
ljudje so vklenjeni s škrtostjo in če so nate jezni, ali če delaš stvari tako, da jih
žališ, Satan lahko po njih ovira odgovor na tvojo molitev. Ko moliš, še posebej
za finance, moraš prepoznavati, da so lahko drugi ljudje vpleteni v tvoj finančni
čudež in morda boš moral moliti zanje.
   Bog je zvest. Nikdar se ni izneveril v odgovoru na kakšno molitev, ki je
temeljila na Njegovi Besedi in bila moljena v veri. On vedno dá, a morda ne
boš videl tega v naravnem svetu, ker je prikaz odvisen od drugih spremenljivk.
Molim, da ti bo ta lekcija pripomogla graditi vero in ti dala vedeti, da Bog vedno
odgovori na tvoje molitve.
Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Matej 7,7-8. Kaj lahko pričakujemo od Boga, če prosimo?
2. Preberi Matej 7,7-8. Če iščemo Boga, kaj lahko pričakujemo?
3. Preberi Matej 7,7-8. Kaj lahko pričakujemo, če trkamo?
4. Preberi Janez 10,35. Bo Bog dal kaj manj kot tisto, kar obljublja Njegova Beseda?
5. Preberi Jakob 4,1-3. Zakaj so bili ti ljudje ovirani pri prejemanju od Boga?
6. Preberi 1 Peter 3,7. Če krivo ravnaš s svojo intimno prijateljico/prijateljem (tj.,
ženo/možem), kaj bo rezultat tvojega molitvenega življenja?
7. Preberi 1 Janez 5,14-15. Kaj je ključ do odgovorjenih molitev?
8. Preberi Marko 11,24. Ko moliš, kaj naj bi naredil?

Verzi k vprašanjem
Matej 7,7-8 »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 8 Kajti
vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.
Janez 10,35 Če je imenoval bogove tiste, ki se jim je zgodila Božja beseda – in Pismo se ne more
razvezati*–		
* [Tj. ovreči, spremeniti, zanikati.]
16 Kaj storiti, ko se molitve zdijo neodgovorjene
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Jakob 4,1-3 Od kod med vami boji in od kod prepiri? Ali ne od tod: iz naslad, ki se vojskujejo
v delih vašega telesa? 2 Želite, a nimate. Ubijate in zavidate, in vendar ne morete
doseči. Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite. 3 Prósite, pa ne prejemate,
ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje naslade.
1 Peter 3,7 Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot
nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo
vašim molitvam nič v napoto.
1 Janez 5,14-15 In to je zaupnost, ki jo imamo z njim: on nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi
volji. 15 In če vemo, da nas v vsem posluša, za kar koli ga prosimo, tudi vemo, da že
imamo, kar smo ga prosili.
Marko 11,24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se
vam bo zgodilo.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Matej 7,7-8. Kaj lahko pričakujemo od Boga, če prosimo?
Da nam bo dano.
2. Preberi Matej 7,7-8. Če iščemo Boga, kaj lahko pričakujemo? Da Ga najdemo.
3. Preberi Matej 7,7-8. Kaj lahko pričakujemo, če trkamo? Da se nam bo odprlo.
4. Preberi Janez 10,35. Bo Bog dal kaj manj kot tisto, kar obljublja Njegova Beseda?
Ne.
5. Preberi Jakob 4,1-3. Zakaj so bili ti ljudje ovirani pri prejemanju od Boga?
Njihovi motivi in srca niso bili pravi. V vsem se je šlo le za njih, vse je bilo za
njih same. Njihovi motivi so bili popolna sebičnost.
6. Preberi 1 Peter 3,7. Če krivo ravnaš s svojo intimno prijateljico/prijateljem (tj.,
ženo/možem), kaj bo rezultat tvojega molitvenega življenja?
Molitvam bo marsikaj v napoto.
7. Preberi 1 Janez 5,14-15. Kaj je ključ do odgovorjenih molitev?
Moliti v skladu z Njegovo voljo.
8. Preberi Marko 11,24. Ko moliš, kaj naj bi naredil?
Verjel naj bi, da prejemam, in imel bom/se mi bo zgodilo.
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BOŽJI TOK
Andrew Wommack

Danes bi rad povedal nekaj o tem, kako lahko začneš dovoljevati Bogu, da teče
preko tebe, da služiš drugim ljudem. Moč in maziljenje Boga imaš v sebi, a kako
ga lahko uporabiš navzven za druge ljudi? Z nekaj verzi lahko začnemo. V Filemonu 1,6 Pavel moli,
da bi vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznavanju vsega
dobrega, ki je v nas za Kristusa.		
Prvi korak k temu, da Božja moč teče po tebi do drugih ljudi je, da najprej
prepoznavaš dobro, ki je v tebi. Ne moreš dati nečesa, česar nimaš. Ampak, ko
enkrat veš, kaj imaš v sebi, se bodo stvari začele dogajati samodejno. Drugim boš
začel pripovedovati o tvojem navdušenju, pričeval o stvareh, ki jih je Bog naredil
v tvojem življenju in nekateri ljudje bodo iz tega samodejno prejeli pomoč.
  V 1 Janez 4,7-8 piše, Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in
ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. 8 … kajti Bog je ljubezen. Vsakič,
ko začutiš kako ljubezen teče iz tebe do neke druge osebe, je to Bog, ki teče iz tebe
proti njej. Pravzaprav v grškem jeziku obstojajo štiri glavne besede za »ljubezen«;
agapē, njena najvišja oblika, je Božja, nadnaravna vrsta ljubezni. Potrebno je, da
razpoznavate razliko med privlačnostjo do ali željo po nekomu in to nadnaravno,
visoko obliko Božje ljubezni. Kadarkoli razsojate Božjo ljubezen, ki teče od vas
do nekoga drugega, ta ne godi sama sebi. To lahko preverite tako, da pogledate v
1 Korinčanom 13,4-8, ki poda karakteristike ljubezni Božje vrste. Ni nevoščljiva,
ni sebična, ne išče svojega, ni zlahka sprovocirana, itn. Analizirati morate to, kar
sami imenujete ljubezen in se prepričati, da je resnično Božja ljubezen – da ni
sebična in ne skuša ugoditi le sama sebi – da vaša ljubezen do človeka ni le zaradi stvari, ki jih ta lahko stori za vas. Ko v tem odraščate in dobesedno začnete
pravilno razsojati Njegovo vrsto ljubezni, potem jo boste čutili, kako teče v vas do
nekoga drugega; to je tok Boga. Ko enkrat razpoznavate Božjo ljubezen, ki po vas
teče do nekoga, je vse kar vam je storiti to, da temu sledite z neko vzpodbudno
besedo ali dejanjem – da nekaj naredite.
   So primeri, v katerih mi je pri molitvi na misel prišla neka oseba in do osebe
sem imel to Božjo vrsto ljubezni in sočutja. Nobenega razloga ni bilo, da se je to
zgodilo; bilo je nadnaravno. Naučil sem se te osebe poklicati, jim napisati pismo
ali na nek način stopiti v stik. Skoraj vsakič mi te osebe potem rečejo, »Fant, to
je bil pa Bog, ki mi je po tebi govoril, in se s tem dotaknil mojega življenja.« Ali
veste, kako se je to zgodilo? Zgodilo se je zato, ker sem občutil to ljubezen, to
Božje sočutje, ki je teklo iz mene do te osebe. Kadar zdaj to občutim, prepoznavam, da to nisem jaz – Bog je. Bog je ljubezen in ko ljubim druge ljudi, je to Bog,
ki ljubi druge ljudi po meni. To je način, na katerega je služil Jezus. Matej 14,14
pravi, Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je
njihove bolnike. Način na katerega je Božja moč tekla po Jezusu je bil po ljubezni
in sočutju, ki ju je On čutil do ljudi, katerim je služil. V Mateju 8,2-3 je gobav
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mož, ki je bil nečist (in se ga, po judovski Postavi, nihče ni smel dotakniti –
nihče ni smel priti z njim v kontakt, sicer bi tudi sam postal okužen in s tem tudi
sam nečist) pristopil k Jezusu, se poklonil in rekel, »Gospod, če hočeš, me moreš
očistiti.« 3 Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In
pri priči je bil očiščen gob. Jezus je bil ganjen od sočutja do gobavega moža in se
ga je dotaknil. Ko proučujete Pismo boste to sočutje, to Božjo ljubezen odkrili na
mnogih mestih. To ni le čustvo, ampak sočutje, ki se izteka preko nas.
   Ko je Jezus visel na križu, je tako zelo ljubil ljudi okrog sebe, da je rekel,
»Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Luka 23,34). To so bili prav tisti ljudje,
ki so Ga križali, a On je imel do njih sočutje in je prosil Boga, da jim odpusti.
Vemo, da ni imel tiste kurje polti – ni bil le občutek, ali neko čustvo – bila je izbira. Kljub temu, to je čutil in to je sprostil do drugih ljudi. V vsakem izmed vas,
ki je novo rojen, živi Bog. V skladu z verzom, s katerim smo začeli, 1 Janez 4,8,
je Bog ljubezen in On si želi teči po vas, da se dotakne drugih ljudi. Da to lahko
naredi, On sam sprosti to sočutje. Čutili boste, kako teče iz vas do drugih ljudi, in
takrat se je potrebno temu odzvati.
   Ni potrebno, da vedno delate nekaj posebnega. Ni potrebno, da je vselej
»Tako pravi Gospod.« Včasih, če imate občutek sočutja do osebe, lahko kar
stopite do nje, ji položite roko čez rame in ji poveste, »Bog te ima rad in jaz tudi.«
Vem o eni priliki, v kateri je to delovalo in jaz sem bil tisti, ki je prejemal; bil sem
v situaciji, kjer sem bil na tem, da me naženejo iz cerkve. Ljudje so lagali o meni
in ena oseba mi je celo grozila, da me bo ubila. Tako potrt sem bil; »Bog, v čem
je sploh smisel? Nihče ne ceni tega, kar skušam delati.« Boril sem se s hudičem
glede tega, ko me je prijatelj poklical iz druge države. Nekaj minut je govoril in
rekel sem, »Zakaj si pa poklical?« Rekel je, »Samo hotel sem poklicat in ti povedat, da te imam rad. Molil sem in občutil Božjo ljubezen do tebe. Drag si mi.« To
je vse, kar je rekel. Ničesar ni vedel o situaciji, ki se je dogajala v mojem življenju,
a Bog je to uporabil. Vedel sem, da je to On, ki me ljubi po tej osebi in to me je
obdržalo v službi Bogu in spremenilo moje življenje.
   Ni potrebno, da je nekaj globokega ali neka velika beseda. Bog je ljubezen,
in ko razločuješ to ljubezen, ko teče preko tebe, je to božanski tok … božansko
življenje Boga. Ko to občutiš, moraš temu primerno ravnati. Pojdi in nekaj naredi, nekaj reci, bodi blagoslov neki osebi. Bog bo adl besede v tvoja usta. Uporabil
te bo, in osvobodil ljudi, ko si ganjen od sočutja in služiš ljudem okrog sebe.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Filemonu 1,6. Kaj je prvi korak k temu da dovolimo Bogu, da teče iz
nas?
2. Preberi 1 Janez 4,7-8. Kaj je resnični vir naše iniciative, da ljubimo druge?
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3. Andrew izjavlja, »Kadarkoli občutiš, kako ljubezen teče iz tebe, je to Božja ljubezen, ki teče iz tebe.« Katera fraza v 1 Janez 4,7 dokazuje to dejstvo?
4. Preberi 1 Korinčanom 13,4-8. Katere so nekatere karakteristike Božje ljubezni?
5. Preberi Matej 14,14. Kaj je Jezusa ganilo, ko je služil drugim?
6. Preberi Matej 25,37-40. Ko po lastni iniciativi strežemo drugim v ljubezni in
sočutju, za koga resnično skrbimo in ga ljubimo?

Verzi k vprašanjem
Filemonu 1,6 da bi vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznavanju vsega dobrega, ki je
v nas za Kristusa.
1 Janez 4,7-8 Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga
rojen in Boga pozna. 8 Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.
1 Janez 4,7 Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga
rojen in Boga pozna.
1 Kor 13,4-8 Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, 5 ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne
misli hudega. 6 Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. 7 Vse prenaša,* vse veruje,
vse upa, vse prestane. 8 Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki
bodo umolknili, spoznanje bo prešlo,
Matej 14-14 Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove
bolnike.
Matej 25,37-40 Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? 38 Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega
in te oblekli? 39 Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ 40 Kralj
jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli* ste storili enemu od teh mojih
najmanjših bratov, ste meni storili.‹
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi Filemonu 1,6. Kaj je prvi korak k temu da dovolimo Bogu, da teče iz nas?
Da spoznavamo vse dobro, kar je On položil v nas in kar nas vodi h Kristusu.
2. Preberi 1 Janez 4,7-8. Kaj je resnični vir naše iniciative, da ljubimo druge?
Bog, kajti Bog je ljubezen (1 Janez 4,8).
3. Andrew izjavlja, »Kadarkoli občutiš, kako ljubezen teče iz tebe, je to Božja ljubezen, ki teče iz tebe.« Katera fraza v 1 Janez 4,7 dokazuje to dejstvo?
… ker je ljubezen od Boga (On sam je vir).
4. Preberi 1 Korinčanom 13,4-8. Katere so nekatere karakteristike Božje ljubezni?
Ljubezen je počasna v jezi in je potrpežljiva. To je v sedanjem času, kar
pomeni, da se ljubezen nenehno obnaša na ta način.
Ljubezen je prijazna, dobrotljiva. Izkazuje se v dobrotljivih dejanjih. To je v
sedanjem času, kar pomeni, da se ljubezen nenehno obnaša na ta način.
Ni nevoščljiva. Drugim ne zavida njihove sreče in uspeha.
Se ne ponaša: se ne baha, ali ponaša, o samem sebi. Ni prevzetna.
Ni napušna, domišljava. Ni sama vase zaverovana. Ni ponosna, ali ošabna in
predrzna (arogantna).
Se ne obnaša nesramno ali neprimerno; se ne obnaša v kršitvi tega, kar je
pravilno. Ni brezobzirna.
Ne skuša ugoditi sama sebi. Ni samozaverovana, ni osredotočena sama
nase.
Ni lahko razdražena, lahko sprovocirana. Ne razjezi se z lahkoto in ne izgubi samoobvladanja.
Ne misli hudega. Ne misli ves čas najslabšega o drugih. Ne zapisuje si
prestopkov drugih.
Se ne razveseljuje v krivičnosti. Ne godi v nepravičnosti ali stvareh, ki so
narobne.
Ljubezen se radosti v resnici.
Prenaša vse stvari. Vedno je v podporo drugim. Nikoli ne obupa.
Vse veruje. Ljubezen vedno zaupa.
Ljubezen nikoli ne mine. Vedno vztraja. Nadaljuje do konca in traja
vekomaj.
1 Božji tok
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5. Preberi Matej 14,14. Kaj se je v Jezusu zganilo, da je služil drugim?
Ganilo ga je sočutje. Slovar opredeli sočutje kot občutek simpatiziranja;
usmiljenje, žalost ob trpljenju nekoga.
6. Preberi Matej 25,37-40. Ko po lastni iniciativi strežemo drugim v ljubezni in
sočutju, za koga resnično skrbimo in ga ljubimo?
Jezusa samega. Glej Hebrejcem 6,10.
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UPORABA DAROV ZA SLUŽENJE
Andrew Wommack
Danes bi radi govorili o tem, kako lahko vzameš Božjo ljubezen, ki si jo prejel in
jo deliš z drugimi ljudmi – kako biti učinkovit služabnik drugim. V 1 Peter 4,11
piše,
Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje besede. …
		
Termin Božje besede je navedek iz Starega testamenta, kjer so imeli Najsvetejše
v katerem so Božjo besedo položili v skrinjo zaveze. To so imenovali »orakelj«
in zato, ko piše, naj govori kakor Božje besede, to pomeni naj govori kakor govornik za Boga. Govori kakor da govoriš iz Boga. Verz se nadaljuje, Če je kdo v
kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po Jezusu Kristusu
v vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen. To kar pravi je,
da je potrebno, da drugim ljudem služiš ne iz svoje lastne sposobnosti temveč iz
sposobnosti, ki jo daje Bog.
   Ena od vélikih stvari krščanskega življenja je, da nisem le jaz ali ti tisti, ki
nekomu govori ali pove stvari iz svoje lastne sposobnosti, ampak Bog sam pride
in prebiva v nas. On začne govoriti in teči skozi nas. Ko začnemo govoriti ljudem se moramo spominjati, da je to tisto, kar se imenuje darovi Duha in da je to
njihov namen. Bog vzame vsako posamezno osebo Kristusovega telesa in ji dá
specifične darove. V 1 Korinčanom 12 pravi, da so bili vsakemu izmed nas dani
različni darovi po Njegovi volji. V verzih 4-6 pravi, Različni so milostni darovi,
Duh pa je isti. 5 Različne so službe, Gospod pa je isti. 6 Različna so dela, isti pa je
Bog, ki dela vse v vseh. To pomeni, da Bog v nas opravlja te stvari, kakor pravi v.7,
Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.
   Ti verzi pravijo, da je Bog v prav vsakega izmed nas položil nadnaravno
sposobnost. Morda tega ne občutiš, morda se tega ne zavedaš, toda to je obljuba
Božje Besede. Če si prišel vse do sem v tečaju Učeništva, če si že naredil Jezusa
za tvojega Gospoda, če si se naučil, kako prejeti od Boga in začneš to uveljavljati
v svojem življenju, potem ti lahko obljubim, da v tebi deluje moč Svetega Duha.
V tebi so čudeži za druge. Bog je vate položil čudeže v obliki semena za nekoga
drugega. Na tebi je, da si zmožen to sprostiti in spraviti na plan v njihova življenja.
Pismo pravi, da je to bilo dano vsakemu izmed nas po Duhu. Niti ena sama oseba
ni bil izvzeta. Devet različnih darov Duhá je naštetih v 1 Korinčanom 12, kot
so: beseda modrosti, beseda vednosti, razločevanje duhov, opravljanje čudežev,
darovi ozdravljanja, itn. Drugi darovi so našteti v Rimljanom 12, katerim se zdaj
nimam časa posvetiti. Potrebno je, da jih preučite sami in se zavedate, da je Sveti
Duh v vsakega izmed vas položil posebno maziljenje – posebno sposobnost – da
ste zmožni služiti drugim ljudem. Ne bo vsak služil na isti način kot jaz. Morda
nimate maziljenja za učenje, a vsaka oseba v Kristusovem telesu lahko uči tako,
da pove o svoji veri drugi osebi. So ljudje, ki so določno poklicani za učenje,
ljudje, ki so poklicani za pridigarje in pastorje cerkvá. V Rimljanom 12 piše, da
imajo nekateri dar gostoljubja. Mnogi od vas imaste sposobnost ali dar, ne da bi
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se ga zavedali. Le željo imate, da bi bili zmožni biti nekomu v blagoslov. Morda
ste tip osebe, ki pri vstopu v prostor razpozna, kateriljudje se počutijo nelagodno.
Z njimi sočustvujete, veste, kaj doživljajo in imate željo, da bi jih mogli spraviti v
lagodno počutje in jim služili. Ali veste, da je to nadnaravni Božji dar?
  Rimljanom 12 pravi, da so bili nekateri poklicani z darom dajánja, sposobnostjo pridobivanja denarja in dajanja podpore za Evangelij. To je njihov dar, njihova poklicanost v življenju in nekateri od vas ste poklicani prav k temu. Nekateri od vas imaste dar vzpodbujanja. Drugi imajo dar vodstva, kar se običajno
imenuje dar pomoči. Vse vrste stvari se lahko postori, ne le v sklopu cerkve,
temveč dnevno, ko ima človek opravka z ljudmi. Nekateri od vas imate sposobnost opogumljati tiste, ki so pogum izgubili, nekaj, česar sam ne bi mogel nikdar narediti le z učenjem besede. Imate nadnaravno sposobnost da pristopite k
človeku, mu položite roko čez rame, ga blagoslovite in mu date sposobnost. Kar
želim reči je, da vam ni treba na to gledati kot na nekaj povsem naravnega, »Oh,
to je samo moj tip osebnosti.« Morda ste sami sebe klasificirali kot tak tip osebnosti, a povem vam, to je nadnaravna sposobnost, ki jo je v vas položil Bog in ta
vam je dala nadarjenosti, talente in pogled na stvari, ki določi, da gravitirate k
določenim stvarem.
   Ko služite drugim ljudem, Pismo pravi, da morate služiti s tem, kar je Bog
položil v vas. Potrebno je, da vsi postanemo polnočasni služabniki na naših
delovnih mestih ali kjerkoli že smo. Če to delaš s tvojimi sosedi ali ljudmi v
trgovini, kar je potrebno je, da služiš iz sposobnosti, ki jo daje Bog in ne iz lastne
sposobnosti. Zatorej vas vzpodbujam, da iščete Boga, odkrijete nadarjenosti, ki
jih je položil v vas in da jih ne podcenjujete, če niste poklicani polnočasno k enemu od darov služenja. Prepoznajte, da je Sveti Duh v vsakega izmed vas položil
nadnaravno sposobnost, nato pa služite drugim ljudem po darovih, ki jih Bog
namestil v vas.
   To boste potrebovali čas in vadbo. Prvič ne boste popolni, zato naj vas ne bo
strah vaditi. Če naredite napako, Bog ne bo padel s Svojega prestola in drugi ljudje bodo videli iskrenost vašega srca. Vaša ljubezen jim bo služila tudi če nečesa ne
naredite brezhibno. Začnite služiti drugim. Prepoznajte, da ste nadarjeni od Boga
in začnite deliti nadnarovno sposobnost, ki vam jo je dal, z drugimi ljudmi.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi 1 Peter 4,11. Iz čigave sposobnosti naj bi služili?
2. Preberi 1 Korinčanom 12,4. So raznolikosti in različne vrste duhovnih darov,
toda kdo je vir vseh teh?
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3. Preberi 1 Korinčanom 12,6. Izberi pravilno izjavo:
a. Bog deluje le na en način b. Bog deluje po ljudeh na različne načine
c. Bog deluje le po pridigarjih
4. Preberi 1 Korinčanom 12,7. Prisotnost Svetega Duha in duhovni darovi so dani
vsakemu izmed nas, za dobro nas vseh. Pravilno ali nepravilno?
5. Preberi 1 Korinčanom 12,8-10. Naštej in opredeli nekaj duhovnih darov, ki jih
Bog daje ljudem.

6. Preberi Rimljanom 12:6-8. Opredeli tukaj naštete duhovne darove, ki jih ljudem
daje Bog.

7. Ali si opazil, da kateri izmed teh darov delujejo v tebi? Če si, kateri so ti darovi?
8. Preberi 1 Korinčanom 12,7. Kdo naj bi užival korist od teh darov?

Verzi k vprašanjem
1 Peter 4,11 Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje besede. Če je kdo v kakšni službi,
naj jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po Jezusu Kristusu v vsem slavljen
Bog. Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen.
1 Kor 12,4 Različni so milostni darovi, Duh pa je isti.
1 Kor 12,6 Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
1 Kor 12,7 Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.
1 Kor 12,8-10 Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. 9 Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni
darovi ozdravljanja, 10 drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje,
drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov.
Apd 27,21-25 Že dolgo nam nobena jed ni več teknila. Tedaj je Pavel stopil mednje in jim rekel:
»Morali bi me poslušati, možje, in se ne bi smeli oddaljiti od Krete: tako bi si bili
prihranili to nezgodo in škodo. 22 A zdaj vas spodbujam, bodite pogumni! Nobeden
izmed vas ne bo izgubil življenja, samo ladja bo šla v izgubo. 23 Zakaj nocoj je
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stopil k meni angel Boga, ki mu pripadam in služim, 24 in mi je rekel: ›Ne boj se,
Pavel! Pred cesarja moraš stopiti in glej, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s tabo
na ladji!‹ 25 Zato bodite pogumni, možje! Zaupam v Boga, da bo tako, kakor mi je
bilo rečeno.
Apd 9,11-12 Gospod mu je rekel: »Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna! V Judovi hiši
poišči človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel! Glej, ta človek moli 12 in v prikazni
je videl moža z imenom Hananija, kako je vstopil in nanj položil roke, da bi spet
videl.«
1 Kor 13,2 In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko
bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.
Marko 16,18 z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na
bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
Hebrejcem 2,3-4 le kako bomo ušli mi, če nam ni mar za tako veliko odrešenje, o katerem je začel
govoriti Gospod, in so ga tisti, ki so ga slišali, utrdili med nami. 4 Zanj je pričal tudi
Bog z znamenji in čudeži, z raznovrstnimi močmi in s podeljevanji Svetega Duha
po svoji volji.
Apd 11,27-28 V tistih dneh so prišli preroki iz Jeruzalema v Antiohijo. 28 Vstal je eden izmed njih,
po imenu Agab, in po Duhu napovedal, da bo prišla velika lakota čez ves svet; to se
je uresničilo pod Klavdijem.
1 Kor 14,3 Kdor pa prerokuje, govori ljudem in jih izgrajuje, osrčuje in tolaži.
Apd 16,16-18 Nekega dne smo šli k molitvi. Srečala nas je dekla, ki je imela duha jasnovidnosti
in je z vedeževanjem prinašala precéj zaslužka svojim gospodarjem. 17 Pritekla je
za Pavlom in za nami ter vpila: »Ti ljudje so služabniki Boga Najvišjega; oznanjajo
vam pot odrešenja.« 18 To je počenjala več dni. Nazadnje se je Pavel naveličal, se
obrnil in rekel duhu: »V imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem: pojdi iz nje!« In pri
priči jo je duh zapustil.
Apd 2,4-11 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim
je Duh dajal izgovarjati.
5 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod
nebom. 6 Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. 7 Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? 8 Kako, da jih slišimo vsak v svojem
materinem jeziku? 9 Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji,
Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, 10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih
krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, 11 Judje in spreobrnjenci* [Db. prozeliti.], Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«
1 Kor 14,13-14 Kdor torej govori z darom jezika, naj prosi, da bi mogel tudi razlagati. 14 Če namreč
molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je brez sadu.
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Rimljanom 12,6-8 Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo
dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. 7 Kdor ima dar služenja, naj ga
uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. 8 Kdor ima dar spodbujanja,
naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje
vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem.
2 Timoteju 4,11 Samo Luka je pri meni. Vzemi Marka in ga pripelji s seboj, ker mi zelo koristi za
službo.
Apd 13,1 V antiohijski Cerkvi so bili preroki in učitelji: Barnaba, Simeon z vzdevkom Niger,
Lukij iz Cirene, Manaén, ki je bil v mladosti vrstnik četrtnega oblastnika Heroda,
in Savel.
Apd 13,15 Ko so prebrali postavo in preroke, so se načelniki shodnice obrnili k njima in rekli:
»Brata, če imata kako spodbudno besedo za ljudstvo, povejta!«
Pregovori 22,9 Kdor je prijaznih oči, bo blagoslovljen, ker daje revežu od svojega kruha.
Apd 20,28 Pazíte nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da bi pasli
Božjo Cerkev, ki si jo je bil pridobil s svojo krvjo.
Matej 5,7 Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
1 Kor 12,7 Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Peter 4,11. Iz koga sposobnosti naj bi služili? Iz sposobnosti Boga.
2. Preberi 1 Korinčanom 12,4. So raznolikosti in različne vrste duhovnih darov,
toda kdo je vir vseh teh? Bog/Sveti Duh.
3. Preberi 1 Korinčanom 12,6. Izberi pravilno izjavo:
b. Bog deluje po ljudeh na različne načine
4. Preberi 1 Korinčanom 12,7. Prisotnost Svetega Duha in duhovni darovi so dani
vsakemu izmed nas, za dobro nas vseh. Pravilno.
5. Preberi 1 Korinčanom 12,8-10. Naštej in opredeli nekaj duhovnih darov, ki jih
Bog daje ljudem.
Beseda modrosti = Nadnaravno razodetje od Boga, o Njegovem mišljenju in
namenu. Glej Apd 27,21-25.
Beseda vednosti = Nadnaravno razodetje od Boga, o kakršnemkoli dejstvu ali
dogodku. Glej Apd 9,11-12.
Dar vere = Nadnaravna sposobnost verjeti Bogu brez dvoma ali razmišljanja.
     Glej 1 Korinčanom 13,2.
Učeništvo | 3. stopnja, 2 Uporaba darov za služenje

151

Darovi ozdravljenja = Nadnaravna sposobnost ozdravljanja bolezni brez
človeške pomoči ali zdravil. Glej Marko 16,18.
Opravljanje čudežev = Nadnaravni poseg, ki proizvede čudeže nasprotne
naravnim zakonom. Glej Hebrejcem 2,3-4.
Prerokovanje = Nadnaravno izrekanje, navdihnjeno od Boga, izgovorjeno v
govorcu poznanemu jeziku. Glej Apd 11,27-28 in 1 Kor 14,3.
Razločevanje duhov = Nadnaravno razodetje od Boga o prisotnosti ali
delovanju duhov. Glej Apd 16,16-18.
Različne vrste jezikov = Nadnaravno izrekanje, navdihnjeno od Boga, izgovorjeno v neznanem jeziku (tj., jeziku, ki ni znan govorcu). Glej Apd 2,4-11.
		
Razlaga jezikov = Nadnaravno izrekanje, navdihnjeno od Boga, ki je razlaga
neznanega jezika. Glej 1 Kor 14,13-14.
6. Preberi Rimljanom 12:6-8. Opredeli tukaj naštete duhovne darove, ki jih ljudem
daje Bog.
		
Prerokovanje = Nadnaravno izrekanje, navdihnjeno od Boga, izgovorjeno v
govorcu poznanemu jeziku.
Služenje = Služenje drugim, praktična služenje. Glej 2 Timoteju 4-11.
Poučevanje = Razložiti, pojasniti, posredovati poučevanje. Glej Apd 13,1.
		
Opominjanje = Pozivati (z nujnostjo), svetovati, hrabriti, rotiti, spodbujati,
tolažiti ali svariti. Glej Apd 13,15.
		
Dajánje = Širokosrčno deliti darila, darovana Bogu in drugim.
Glej Pregovori 22,9.
Vodstvo = Voditi ali biti voditelj. Glej Apd 20,28.
Usmiljenje = Sočutje izkazano prestopniku ali žrtvi. Glej Matej 5,7.
7. Ali si opazil, da kateri izmed teh darov delujejo v tebi? Če si, kateri so ti darovi?

8. Preberi 1 Korinčanom 12,7. Kdo naj bi užival korist od teh darov?
Vsi. S tem, da uporabljaš darove za pomoč drugim, dovoljuješ Bogu, da deluje preko tebe.
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ČUDEŽI PROSLAVIJO BOGA
Andrew Wommack

Govorili smo o hoji v Božji moči in o služenju drugim po darovih, ki nam jih
daje. Rad bi povedal nekaj stvari o tem, kako to v resnici proslavi Boga in kako
od nas pričakuje, da uporabljamo Njegovo nadnaravno sposobnost. Tako veliko
verzov govori o tem, da jih lahko omenim le nekaj. V Mateju 9 je primer, kjer je
Jezus ozdravil hromega moža in temu se bom posvetil bolj podrobno v Marku 2.
Matej 9,8 pravi,
Ko so množice to videle, so se zbale in slavile Boga, ki je ljudem dal takšno
oblast.
Ali ste vedeli, da darovi Duha – čudeži – proslavijo Boga in da je to razlog, da
nam je dal to čudežno sposobnost?
   Ko začnete govoriti drugim ljudem, imajo ti naravno nagnjenje, da dvomijo
in se začnejo spraševati, »No, kako naj vem da je to, kar govoriš, res?« Enkrat
sem slišal T. L. Osborna, slavnega evangelista, ki je privedel na stotine tisočev
ljudi h Gospodu, razpravljati o svoji izkušnji, ko je začel z misijonskim delom v
tujini. Skušal je pričevati ljudem in enostavno niso verjeli temu, kar je povedal.
Končno je nekega dne govoril s človekom in rekel, »Ampak Sveto pismo pravi«
in možakar je rekel, »Kaj dela tvojo črno knjigo drugačno od katerekoli druge
črne knjige?« Potem je T. L. Osborne pomislil, Kako lahko ti ljudje vejo, da je
Sveto pismo resnično? Jaz imam vero, da je Sveto pismo Božja Beseda, toda kako
naj prepričam njih?
   Z misijonskega dela je odšel poražen in pobit, prišel domov in pričel iskati
Boga. Gospod mu je povedal, da mora uporabljati Njegovo nadnaravno sposobnost. Znamenja in čudeži imajo namen, da overovijo Božjo Besedo, ki je tista, ki
bo spremenila njihova življenja. V 1 Peter 1,23 piše, ker niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna.
Božja Beseda je tista, ki spremeni življenja ljudi, a kako jih pripravite do tega,
da verjamejo, da je res Bog tisti, ki govori? No, to je namen čudežev. Ko pridigamo in rečemo, da je Božja volja za osebo, da je ozdravljena, to demonstriramo
tako, da jo nad njimi izgovarjamo v Jezusovem imenu. Njihove slepe oči ali gluha
ušesa, ki se odprejo, overovijo, da je to Bog. Čudeži ne bodo spremenili ljudi, a
bodo povzročili, da bodo verjeli, da je beseda, katero ste govorili, Božja Beseda.

* [Jezus.] Op. avt.

   Svetopisemski primer tega je Marko 2,1-9, kjer najdemo nadaljnje podrobnosti o hromemu možu, ki je bil ozdravljen: Ko je* čez nekaj dni spet prišel v
Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. 2 Veliko se jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo. 3 Tedaj so prišli in k njemu
prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. 4 Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti
predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; naredili so odprtino in spustili
posteljo, na kateri je ležal hromi. 5 Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu:
»Otrok, odpuščeni so ti grehi!« 6 Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srUčeništvo | 3. stopnja
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cih premišljevali: 7 »Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe
razen enega, Boga?« 8 Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo,
in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih? 9 Kaj je laže: reči hromemu:
›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹?
Resnica je, da sta te dve stvari obe tehnično nemogoči. Za človeka je nemogoče odpustiti greh in človeku je pravtako nemogoče ozdraviti drugega človeka ohromelosti. Zatorej, če bi Bog lahko storil eno, bi zagotovo lahko storil tudi drugo.
   Jezus je rekel, v verzih 10-12, Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov
oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu, 11 »ti pravim: Vstani, vzemi
svojo posteljo in pojdi domov!« 12 Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven
vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega
še nikoli nismo videli.« Jezus je vse razjasnil, ko je rekel, Ampak da boste vedeli,
da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu. Izvedel
je ozdravljenje, da bi ljudje vedeli, da če lahko naredi stvari v naravnem svetu,
katere so lahko videli ob izreku Njegove besede, potem bi se lahko zgodile tudi
duhovne stvari, kot je odpuščanje grehov. Jezus je uporabljal čudeže, da je potrdil
Svojo besedo.
   Prav ista stvar je rečena v pismu Hebrejcem 2,2-3: Kajti če se je beseda, ki so
jo oznanjali angeli, izkazala za trdno in če je vsaka kršitev in neposlušnost dobila
pravično povračilo, 3 le kako bomo ušli mi, če nam ni mar za tako veliko odrešenje,
o katerem je začel govoriti Gospod, in so ga tisti, ki so ga slišali, utrdili med nami.
Pravi, da je Bog potrdil to besedo z močjo Svetega duha. Postavite to skupaj z
Markom 16,20, Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval
ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala. To kar vam želim povedati je,
da Bog hoče, da uporabljate Njegovo nadnaravno sposobnost in moč za služenje
drugim ljudem. On uporablja čudeže, ki pridejo po darovih Svetega Duha, da
overovi ljudem, da jim govori On. Kar On dejansko želi doseči je, da bi bili ljudje
osvobojeni v svojih srcih, a včasih je pot do srca osebe preko njihovega telesa in
njihovih čustev. Če je oseba osvobojena na tem področju, se bo ta odprla in dovolila Gospodu, da se dotakne še vseh drugih področjih njenega življenja ter se
Mu dobesedno posvetila z vsem svojim bitjem.
   V prvem pismu Korinčanom 2,1-5 Pavel piše o svojem prvem pristopu do
njih: Bratje, tudi ko sem jaz prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam z vzvišenostjo
besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. 2 Sklenil sem namreč, da med vami
ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega. 3 Pred
vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu. 4 Moja beseda in moje oznanilo
nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala Duh in moč, 5
zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Zelo
jasno je povedal, da je razlog, da ni prišel k njim samo s poudarjanjem in uporabo besed temveč s prikazom Duha in moči ta, da bi njihova vera stala na moči
Boga in ne na človeški modrosti.
   V krščanstvu obstaja čudovita logika. Ko enkrat vidiš resnico, se čudiš, kako
si jo prej sploh lahko spregledal in zakaj je vsi ne sprejmejo z odprtimi rokami.
A krščanstvo ni le logika … je resnično izkustvo z resničnim Bogom. On je živ
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danes in se hoče izkazati z močjo natanko tako, kakor se je izkazal v Njegovi Besedi. Hebrejcem 13,8 pravi, Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke.
Jezus je prišel in bil človek, med nami potrjen od Boga z znamenji in čudeži. V
Apostolskih delih 10,38 piše,
Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z
močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so
bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.
Svojo besedo je imel potrjeno in tisti čudeži so bili kot zvonjenje zvonca, da bi
pritegnil ljudi k Svojemu sporočilu. Proslavljali so Boga. Mnogi verzi pravijo,
da so ti čudeži proslavili Boga in če je moral Jezus uporabiti moč Svetega Duha,
da je služil in da je spremenil življenja ljudi, kako lahko mi sploh pomislimo,
da to lahko naredimo bolje od Njega? Če je Jezus črpal iz čudežev, da je k Sebi
pritegnil ljudi, da bi sprejeli Njegovo sporočilo, kako si mi danes lahko mislimo,
da svet lahko prepričamo, ne da bi delovali v nadnaravni moči Boga? Resnica je,
da čudeži proslavijo Boga. So kot zvon, ki pritegne ljudi. Tako je, kot bi pozvonil
z zvoncem za večerjo – to je hrana, ki vas bo nasitila, a zvon je tisti, ki pritegne
vašo pozornost. Brez zvona bodo nekateri ljudje ostali brez obroka. Brez čudežne
moči Boga bodo mnogi ljudje ostali brez spoznanja, da je Bog resničen in da
lahko spremeni njihova srca ter odpusti njihove grehe.
   Spodbujam vas, da dojamete, da Bog hoče teči preko vskega izmed nas in
opravljati čudeže po nas v življenju drugih ljudi. Nekateri boste morda rekli,
»Ampak to me spravlja v zadrego. Kaj, če molim za osebo, pa ta ne bo ozdravljena? Kako naj vem, da se bo to zgodilo?« Potrebno je, da se zavedate, da niste vi
tisti, ki delate čudeže; Bog jih dela. Ne prevzamete odgovornosti, če čudež deluje
in je oseba osvobojena in, ne prevzamete krivde, če ne deluje. Vi samo molite;
Bog je tisti, ki opravlja ozdravljenje, a mora teči preko vas. Bog vas hoče uporabiti na čudežne načine. Potrebno je, da se poglobite v Božjo Besedo, pogledate,
kako je to delovalo za druge ljudi, uvedete te stvari v svojem življenju in dovolite
čudežni, nadnaravni moči Boga, da danes začne teči po vas.

Vprašanja k poučevanju
1. Kaj je čudež?
2. Preberi Marko 2,10-12. Kaj je Jezus s čudežem prikazal, da ima On oblast narediti?
3. Preberi Marko 16,15-18. Kot verni, kaj naj bi mi delali?
4. Preberi Apostolska dela 8,5-8, 12. Kaj so ljudje videli in kako so se na to odzvali?
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5. Preberi Apostolska dela 3,12. Kaj je apostol Peter rekel glede proizvajanja čudežev
iz lastne svetosti?

6. Preberi Apostolska dela 3,16. Kako se zgodijo čudeži?
7. Ali so primeri v Novi zavezi, v katerih čudeži niso bili po apostolih?
8. Preberi 1 Korinčanom 1,7. Kdaj bo prenehal dar čudežev?

Verzi k vprašanjem
Marko 2,10-12 Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je
rekel hromemu, 11 »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« 12 Ta
je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in
so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«
Marko 16,15-18 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! 16 Kdor
bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. 17
Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike, 18 z rokami dvigali kače, in če bodo kaj
strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo
ozdraveli.«
Apd 8,5-8, 12 Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa [Ali Mesija]. 6 Množice so
enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki
jih je delal: 7 veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko
hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. 8 V mestu je zavladalo veliko veselje. …
12 Ko pa so možje in žene začeli verjeti Filipu, ki jim je oznanjal evangelij o Božjem
kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa, so se dajali krstiti.
Apd 3,12 Ko je Peter to videl, se je obrnil do ljudstva z besedami: »Možje Izraelci, kaj se temu
čudite? Kaj strmite v naju, kot da bi bila s svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da
je mož shodil?
Apd 3,16 In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, mu je to ime dalo moč;
in vera, ki prihaja po njem, mu je vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na
lastne oči.
Marko 9,38-39 Janez mu je rekel: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« 39 Jezus pa je rekel: »Ne branite
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mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo
govoriti o meni.
Apd 8,5-7 Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa [Ali Mesija]. 6 Množice so
enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki
jih je delal: 7 veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko
hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih.
Apd 9,10-18 V Damasku je bil neki učenec z imenom Hananija. Ta je imel videnje, v katerem
mu je Gospod rekel: »Hananija!« »Glej, tu sem, Gospod!« je odgovoril. 11 Gospod
mu je rekel: »Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna! V Judovi hiši poišči
človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel! Glej, ta človek moli 12 in v prikazni je videl
moža z imenom Hananija, kako je vstopil in nanj položil roke, da bi spet videl.« 13
Hananija je odgovoril: »Gospod, od mnogih sem slišal o tem človeku, koliko gorja
je prizadel tvojim svetim v Jeruzalemu. 14 Tudi tu ima od vélikih duhovnikov pooblastilo, da lahko vklene vse, ki kličejo tvoje ime.« 15 Gospod pa mu je rekel: »Pojdi,
zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje
in Izraelove sinove. 16 Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime.« 17
Hananija je šel in stopil v hišo. Položil je nanj roke in rekel: »Brat Savel! Gospod
Jezus, ki se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš in postaneš poln
Svetega Duha.« 18 In v hipu so padle kakor luskine z njegovih oči. Spet je videl, vstal
in se dal krstiti.
1 Kor 1,7 tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate
nobenega daru milosti.

Odgovori na vprašanja
1. Kaj je čudež?
Neobičajen in nenavaden dogodek, ki je prikaz božanske moči. Je tudi nadnaraven poseg Božje moči, ki je neskladen z naravnimi zakoni.
2. Preberi Marko 2,10-12. Kaj je Jezus s čudežem prikazal, da ima On oblast narediti? Odpuščati grehe.
3. Preberi Marko 16,15-18. Kot verni, kaj naj bi mi delali?
Oznanjali evangelij, krščevali spreobrnjene, govorili v jezikih in ozdravljali
bolne.
4. Preberi Apostolska dela 8,5-8, 12. Kaj so ljudje gledali in kako so se na to odzvali? Gledali so čudeže (v.7), verjeli so v Jezusa in se dajali krstiti.
5. Preberi Apostolska dela 3,12. Kaj je apostol Peter rekel glede proizvajanja čudežev
iz lastne svetosti? Da ni bila njegova lastna svetost ali moč, ki je ozdravila
moža, ampak Božja.
3 Čudeži proslavijo Boga
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6. Preberi Apostolska dela 3,16. Kako se zgodijo čudeži?
Po veri v Jezusovo ime in veri Vanj.
7. Ali so primeri v Novi zavezi, v katerih čudeži niso bili po apostolih?
Ja. Neimenovani, ki je sledil Kristusu (Marko 9,38-39); Filip (Apd 8,5-7);
Ananija (Apd 9,10-18).
8. Preberi 1 Korinčanom 1,7. Kdaj bo prenehal dar čudežev?
Ob prihodu Jezusa Kristusa; to je, ko se vrne.
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MOČ BOGU VŠEČNIH ODNOSOV
Don Krow
Danes govorimo o moči Bogu všečnih odnosov. Ko premisliš o tem, celotno
Sveto pismo govori o tej temi. Na primer, beseda ‘cerkev’ je grška beseda eklesia
in pomeni »skupina ven poklicanih.« Ko gledaš v Božjo Besedo, boš videl, da je
cerkev ali Božje ljudstvo, vzpodbujena da se srečuje. Vzpodbujena je, da skupaj
moli in da dnevno hrabrijo en drugega. Ohrabreni so z močjo Bogu všečnih
odnosov, ko hodijo skupaj. Če razmislite o besedi ‘starešina,’ je ta pogosto uporabljena v Pismih in uporabljena je za opis nekoga, ki je starejši, nekoga, ki je zrel,
ki je hodil življenje Kristusa in ki je bil uspešen v svoji družini in v svojem zakonu. Če bi jaz imel problem v svojem zakonu, bi hotel iti k možu, ki je bogaboječ
in je pridobil Božjo modrost v teku let.
   Zavedati se moramo tudi, da Pismo opisuje Kristusovo telo kot fizično telo.
Ima roke, oči, ušesa in druge različne dele. Vsi smo del drug drugega in drug od
drugega črpamo moč. Vsaka vez, vsak del telesa ima svoj dar, svoje talente, svoj
lasten način dajanja moči in znanja.
   Sveto pismo v Jakobu 5,16 pravi, Zato izpovedujte grehe drug drugemu in
molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev
pravičnega. To je en primer moči Bogu všečnih odnosov v Pismih. Veste, nekaj
je, česar v Kristusovem telesu manjka. Mislim, da smo zato, ker smo tako poudarjali duhovništvo vernika in se zdaj obračamo naravnost na Boga in ne eden na
drugega, izgubili nekatere reči. Sveto pismo govori o priznavanju naših pomanjkljivosti drug drugemu. Imam prijatelja, ki mu je ime Luren Lewis. Starejši gospod
je in veliko časa sva preživljala skupaj. On je učenjak grščine in bere neposredno
iz grščine. Kadar je v Pismih nekaj, česar ne morem doumeti, grem k njemu in
vprašam, kaj to v grščini pomeni. Tudi o časih v grškem jeziku ga vprašam in
veliko mi pomaga pri mojem študiju grščine. Ure in ure sem prebil s tem možem.
Moder človek je. Bogaboječ človek je. Uspešen zakon ima. In pridejo trenutki, ko
ima vsak izmed nas potrebo priznati svoje pomanjkljivosti. Vem, da Sveto pismo
pravi, da moramo grehe priznavati Bogu in ne pravim, da bi morali nekomu
priznati grehe, kakor da bi jih ta oseba lahko odpustila, ker je za to potrebno iti
naravnost k Bogu. A potrebno je, da imamo v svojem življenju ljudi, katerim smo
odgovorni povedati resnico.
   Moč Bogu všečnih odnosov je moč, ki jo potrebujemo, da smo odgovorni pred drugimi in da imamo nekoga, ki nas vzpodbuja, da iščemo Gospoda.
V pismu Hebrejcem nam Sveto pismo pove, naj dnevno vzpodbujamo drug
drugega, naj ne opuščamo zbiranja skupaj, da naj drug drugega hrabrimo in
opozarjamo drug drugega, da bi kdo med nami ne zakrnil srca zaradi prevare
greha. Vse to govori o pomembnosti Bogu všečnih odnosov. Z negativnega vidika, Sveto pismo nas mnogokrat svari pred odnosi, ki Bogu niso všeč in govori o
tem, kako takšni odnosi lahko vplivajo na naš um in naše razmišljanje. Še preden
se zavemo, smo lahko vpeljani v stvari, s katerimi ne bi smeli imeti opravka; to
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je zato, ker se nismo zaščitili in se obdali z nasvetom bogaboječih (Prg 11,14;
13,20 in 1 Kor 15,33). Sveto pismo pravi (2 Kor 16,4), Kaj imata namreč skupnega
pravičnost in nepostavnost?
   Ko hodite krščansko življenje, bodite vzpodbujeni k temu, da se obdate z
Bogu všečnimi odnosi in bežite od tistih, ki bi na vas vplivali na negativen način.
Zelo pomembno je, da imamo v svojem življenju bogaboječe vernike, ob katerih
se lahko izostrimo (Prg 27,17) in smo jim odgovorni. Naj vas Bog blagoslovi, ko
naprej globoko razmišljate o teh stvareh.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi 1 Korinčanom 15,33. Kaj ta verz uči o odnosih?
2. Preberi 1 Korinčanom 12,12. Kaj nam ta verz prikazuje o krščanskem življenju?
3. Preberi Hebrejcem 10,24. Kaj se iz Heb 10,24 lahko naučimo o Bogu všečnih
odnosih?
4. Preberi Hebrejcem 10,25. Kaj se iz tega verza lahko naučimo o odnosih?
5. Preberi Pregovori 5,22-23. Zakaj moramo varovati naša srca pred odnosi, ki
Bogu niso všeč?
6. Preberi 2 Timotej 2,22. K pravičnosti, veri, ljubezni in miru naj bi si prizadevali
s kom?
7. Preberi Hebrejcem 13,7. Koga naj bi se spominjali in po njihovem vzoru naravnavali svoja življenja?

Verzi k vprašanjem
1 Korinčanom 15,33 Nikar se ne dajte zapeljati. Slaba družba pokvari dobre nravi.
1 Korinčanom 12,12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav
jih je veliko, tako je tudi Kristus.
Hebrejcem 13,7 Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanili Božjo besedo. Še in še motrite,
kako so izstopili iz življenja in posnemajte njihovo vero.
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Hebrejcem 10,35 Ne zavrzite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo.
Pregovori 5,22-23 Krivičnika ujamejo njegove krivde, zadrgne se z vezmi svojega greha.
23 Umrl bo, ker ni sprejel vzgoje, izgubljen bo zaradi svoje velike bednosti.
2 Timoteju 2,22 Béži pred mladostnimi poželenji. Prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir
s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda.
Hebrejcem 13,7 Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanili Božjo besedo. Še in še motrite,
kako so izstopili iz življenja in posnemajte njihovo vero.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Korinčanom 15,33. Kaj ta verz uči o odnosih?
Slaba družba pokvari dober značaj.
2. Preberi 1 Korinčanom 12,12. Kaj nam ta verz prikazuje o krščanskem življenju?
Prav kakor fizično telo, tako mi vsi potrebujemo druge dele Kristusovega
telesa.
3. Preberi Hebrejcem 10,24. Kaj se iz Heb 10,24 lahko naučimo o Bogu všečnih
odnosih? Tisti, ki so v Bogu všečnih odnosih z drugimi, druge vzpodbujajo k
ljubezni in dobrim delom.
4. Preberi Hebrejcem 10,25. Kaj se iz tega verza lahko naučimo o odnosih?
Potrebno je, da se zbiramo skupaj, da smo v občestvu in en drugega hrabrimo.
5. Preberi Pregovori 5,22-23. Zakaj moramo varovati naša srca pred odnosi, ki
Bogu niso všeč? Da nas noróst ne zavede, da se izgubimo.
6. Preberi 2 Timotej 2,22. K pravičnosti, veri, ljubezni in miru naj bi si prizadevali
s kom? S tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda.
7. Preberi Hebrejcem 13,7. Koga naj bi se spominjali in po njihovem vzoru naravnavali svoja življenja? Svojih voditeljev, ki so nam govorili Božjo Besedo.

4 Moč Bogu všečnih odnosov
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PREGANJANJE
Don Krow
Danes bomo govorili o predmetu preganjanja in o Jezusovih besedah v Mateju 10,16-23. Svoje učence je skušal pripraviti na nasprotovanje; hotel je, da
vedo, da bo preganjanje prišlo. Vsi tisti, ki živijo bogaboječe, t.j., življenje, ki je
osredotočeno na Kristusa, bodo trpeli preganjanje (2 Tim 3,12). To ni nekaj, ,
čemur lahko ukažeš, da se te ne more dotakniti. V ozadju tega je lahko sovražnik,
toda preganjanje je del tega, da stojiš za pravičnost. Sveto pismo pravi, da bodo
vsi, ki živijo bogaboječe v Kristusu, trpeli preganjanje. Jezus Svoje učence pripravljal z besedami,
»Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove … (Matej 10,16).
Beseda glejte govori, »Poslušajte me, fantje. Hočem, da to dojamete. Poslal vas
bom kakor ovce med volkove.« Ovce so najbolj obrambe nesposobne in odvisne
živali, kar jih poznam. Ovca nima čekanov, nima strupa kakor kača – prav nobene
obrambe nima. Edina obramba, ki jo v resnici ima, je pastir.
   Pastirjeva odgovornost je, da volkove drži izven ovčje črede, a Jezus pravi
ravno obratno: »Pošiljam vas kot ovce v krdelo volkov.« Ali ni to izjemno? Razlog, da jim to govori je ta, da jih hoče pripraviti na nasprotovanje. V Efežanom
6,12 pravi,
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.
Nasprotovanje se nam obeta. Del krščanskega življenja je opozicija in Jezus hoče,
da to veš. Hoče te na to pripraviti s tem, da reče, Bodite torej preudarni kakor kače
… (Matej 10,16). Beseda premeten pomeni, da v nobeni situaciji ne boš po nepotrebnem skušal zanetiti težav ampak boš uporabil modrost, ki jo nosiš v sebi.
Bodite premeteni kot kače in nepokvarjeni kakor grlice.
   Potem pa pravi, Varujte pa se ljudi, … (Matej 10,17). Sovražnik bo uporabil
ljudi. Efežanom 2,2 pravi, da obstoja princ, poglavar oblasti zraka; ta duh zdaj
deluje v sinovih neposlušnosti. Satan bo uporabil ljudi, da se nam uprejo, da nasprotujejo namenom Jezusa Kristusa in da nasprotujejo Božji Besedi. Varujte pa
se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in bičali po svojih shodnicah (Matej 10,17).
Pavel je rekel (2 Kor 11,23-24), »Petkrat sem bil bičan, petkrat sem bil premlaten z devetintridesetimi udarci, zaradi Jezusa Kristusa in Njegovega sporočila in
zaradi sporočila evangelija.« Jezus je rekel, da vas bodo vlačili pred vladarje – celo
vlada bo včasih uporabljena, da nasprotuje namenom Jezusa Kristusa. Privedli
vas bodo pred oblastnike in kralje zaradi Jezusa, da pričujete njim in proti njim.
   Jaz sem učitelj na Biblični šoli Charis. Učil sem tečaj o evangelizaciji in kazal
študentom, kako bi lahko uporabili evangelizacijsko pismo in osebno pričevanje,
da se z njima dotaknejo ljudi, ki niso rešeni. Enega sem napisal sam in g poslal petdesetim do stotim ljudem. Le dva di kasneje sem prejel telefonski klic
od ženske iz tega kraja, ki ji je ime Mary Anne. Rekla je, »Ne boste je kar tako
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odnesli; ne smete mi govoriti o Jezusu Kristusu; ne boste je kar tako odnesli. Kje
ste pa sploh dobili moj naslov?« Rekel sem, »Ja, iz telefonskega imenika.« Rekla
je, »Lažnivec ste! Moje ime in priimek nista v telefonskem imeniku!« Rekel sem,
»No ja, to je, kjer sem ga dobil.« Rekla je, »Jutri vas bo klicala policija.« Mislil sem
si, Ali je Sveto pismo prav zares resnično? In Policija me je res poklicala in dve uri
so me skušali zasliševati.
   Ali vidite, kaj skušam povedati? Medtem, ko so na cestah kriminalci, je
policija izgubila dve uri časa z mano. Zakaj? Zaradi Jezusa Kristusa, zaradi evangelija. Je Božja Beseda res resnična? Če stojite na Božji Besedi, če neustrašno
pričujete, če neustrašno oznanjate, če neustrašno živite pravično življenje pred
ljudmi, se vam obeta opozicija. So sile zla in so sile dobrega. Jezus je hotel, da so
njegovi učenci pripravljeni.
  V Mateju 10,19 je Jezus rekel, Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj
bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. Z Božjim Duhom boste
imeli modrost kakor Štefan v svojih časih. Ljudje niso prenesli modrosti, s katero
je govoril. Jezus je rekel, v verzih 22-23, Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. 23 Kadar vas bodo preganjali v enem
mestu, bežite v drugo. Nasprotovanje proti pravičnosti, proti namenom Jezusa
Kristusa, je resničnost, če si nekdo, ki Besedo izpolnjuje in ne le posluša.
   Pred nekaj časa sem bil v parku in videl starejšo gospo, ki je sedela na gugalnici. Mislil sem si: “Nepokvarjena je; ne more mi storiti hudega!” Vprašal sem jo,
če bi se smel usesti na gugalnico z njo, se usedel in pričel pogovor z njo. Izvedel
sem, da ji je ime Jane in rekel, »Mimogrede, Jane, kaj pa delate?« Rekla je, »Oh,
stara žena sem; ne delam več. Upokojena sem.« Potem pa je ona rekla, »In mimogrede, kaj pa vi delate?« Rekel sem, »Delam v paracerkveni službi, v paracerkveni
verski organizaciji. Nenadome se je njen obraz spremenil Rekla je, »Ne govorite
mi o Bogu! Ne govorite mi o Jezusu!« Rekel sem, »Oh, Jane, ne bi smeli tako govoriti« in ona je rekla, »Če bi bil Jezus Kristus pred mano, bi mu pljunila v obraz!«
Rekel sem, »Jane! Ne bi smeli reči takšnih stvari! Veliko ljudi vas je moglo raniti
v cerkvi, da zdaj tako govorite. Jane, ne bi smeli tako govoriti! Naj vam povem
o svoji družini.« Rekla je, »Ne! Rekla sem, da mi ne smete govoriti! Povedali mi
boste o Jezusu Kristusu in o tem, kar je Bog naredil v vaši družini in jaz vam ne
bom dovolila. Ne smete mi govoriti.« Rekel sem, »Jane, prosim. Moram vam povedati o Jezusu.« Rekla je, »Ne, pravim vam, da UTIHNITE!«
   Na vrvici je imela kužka in tako ga je potegnila, da je delal »Arrgh,« in odšla.
Tu je bila ženska, ki je izgubila samoobvladanje, ker se je v njej dvignil duh, duh
neposlušnosti. Bila je pod kontrolo sovražnika. Sam pri sebi sem mislil, Nisem
navajen, da ljudje vpijejo name. Nisem navajen, da me ljudje napadajo. A imel
nisem drugega kot sočutje, nič drugega kot ljubezen do Jane. Ona je bila izven
kontrole, jas pa sem imel samoobvladanje. Šel sem domov in rekel, »Gospod, ali
veš kaj? Največji čudež je, da sem imel samoobvladanje. Ko me je nekdo napadel,
nisem imel drugega kot ljubezni in sočutja.«
   Preganjanje in nasprotovanje bosta prišla, ko stopimo naprej v Jezusovem
imenu. Isti Božji duh, ki daje neustrašnost, da oznanjamo Jezusa tudi, kadar smo
zavrnjeni zavoljo Njega, ta isti Duh nam bo dal tolažbo in moč v vsaki situaciji.
Učeništvo | 3. stopnja
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi 1 Timoteju 3,12. Kaj bodo izkusili tisti, ki živijo pobožno?
2. Kako bi ti opredelil ‘preganjanje’?
3. Preberi Marko 4,16-17. Zavoljo česa pridejo stiske in preganjanje?
4. Preberi Apd 8,1, 4. Kaj je bil rezultat preganjanja v Jeruzalemu?
5. Preberi Matej 5,10-12. Blagoslov je na tistih, ki so preganjani zavoljo
.
6. Preberi Matej 5,12. Ko so verni preganjani zavoljo pravičnosti, kaj lahko
pričakujejo v prihodnosti?
7. Preberi Apd 9,4-5. Koga je Savel preganjal?
8. Preberi Apd 9,1. Koga je Savel v resnici preganjal?
9. Preberi Galačanom 6,12. Judovski Kristjani v pismu Galačanom so skušali dodati religiozno postavo Evangeliju. Ko so tako delali, čemu so se izognili?

Verzi k vprašanjem
2 Timoteju 3,12 Sicer pa bodo preganjani vsi, ki hočejo res pobožno živeti v Kristusu Jezusu.
Marko 4,16-17 Posejani na kamnita tla so tisti, ki besedo z veseljem sprejmejo, takoj ko jo slišijo, 17
a v sebi nimajo korenine, ampak so nestanovitni. Ko zaradi besede nastane stiska
ali preganjanje, se takoj pohujšajo.
Apd 8,1, 4 Savel je bil med tistimi, ki so odobravali ta uboj. … 4 Tisti, ki so se razkropili, so
vsepovsod oznanjali besedo.
Matej 5,10-12 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o
vas lažnivo govorili. 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.
Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«
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Matej 5,12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«
Apd 9,4-5 Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel! Zakaj me preganjaš?« 5
Rekel je: »Kdo si, Gospod?« Glas pa je odgovoril: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.
Apd 9,1 Medtem je Savel še naprej besnel in grozil s smrtjo Gospodovim učencem. Šel je k
vélikemu duhovniku
Galačanom 6,12 Tisti, ki hočejo biti ugledni v mesu, vas silijo k temu, da bi se dali obrezati, in to
samo zato, da ne bi bili preganjani zaradi Kristusovega križa.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi 1 Tim 3,12. Kaj bodo izkusili tisti, ki živijo pobožno? Preganjanje.
2. Kako bi ti opredelil ‘preganjanje’?
Nadlegovanje; povzročati nekomu trpljenje zaradi mišljenja.
3. Preberi Marko 4,16-17. Zavoljo česa pridejo stiske in preganjanje?
Zavoljo Besede; tj., da bi bila beseda odstranjena.
4. Preberi Apd 8,1, 4. Kaj je bil rezultat preganjanja v Jeruzalemu?
Ljudje so bili razkropleni vsepovsod in oznanjali Besedo.
5. Preberi Matej 5,10-12. Blagoslov je na tistih, ki so preganjani zavoljo pravičnosti.
6. Preberi Matej 5,12. Ko so verni preganjani zavoljo pravičnosti, kaj lahko
pričakujejo v prihodnosti? Veliko plačilo v nebesih.
7. Preberi Apd 9,4-5. Koga je Savel preganjal? Jezusa.
8. Preberi Apd 9,1. Koga je Savel v resnici preganjal? Gospodove učence (Kristjane).
9. Preberi Galačanom 6,12. Judovski Kristjani v pismu Galačanom so skušali Evangeliju dodati postavo religije. Ko so tako delali, čemu so se izogibali?
Trpljenju preganjanja zaradi Kristusovega križa. Z drugimi besedami, izogibali so se preganjanju, ki je prišlo zaradi oznanjanja, da je odrešenje edino
po milosti po veri v Kristusa.

5 Preganjanje
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KRALJ IN NJEGOVO KRALJESTVO
Don Krow
V Stari zavezi je bilo tisto, po čemer se je Izrael razlikovali od drugih narodov to,
da je imel teokracijo. Z drugimi besedami, Bog je bil neposredni nosilec oblasti
(Izaija 43,15). Kasneje v svoji zgodovini so hoteli biti kakor drugi narodi sveta,
katerim je vladal zemeljski kralj (1 Sam 8,5-19). Bog je ustregel njihovi zahtevi in
jim izbral kralja z imenom Savel (1 Sam 10,24-25). Potem pa je Bog zaradi Savlove neposlušnosti postavil Davida za kralja, moža po Svojem srcu (Apd 13,21-22
in 1 Samuel 13,14).
   Kralj je bil viden predstavnik nevidnega Boga (5 Moj 17,14-20). Ko se je
kralj držal Gospoda, sta bila on in njegovo kraljestvo uspešna. Ko pa je bil kralj
Gospodu neposlušen, sta šla on in njegovo kraljestvo v ujetništvo in propad (1
Sam 15,22-23).
   Ko je Bog izbral kralja, je poslal preroka, da ga je mazilil z oljem. To je predstavljalo prihod Svetega Duha na to osebo, da ji je bila dana moč in maziljenje
za oblast. Ob tej priliki je nanj prišel Božji Duh in spremenil njegovo srce, da je
vladal s pravičnostjo, kajti Bog je bil z njim (1 Sam 10,1, 6-7 in 9). To maziljenje
za oblast (ali biti kralj) je izvor zamisli Mesije. Beseda ‘maziljen’ je heb. Mashiac
(Mesija) in prevedena christos (Kristus) v grščini. V Stari zavezi so preroki prerokovali prihodnji prihod Mesije (ali Maziljenca) in da bo Bog nebes ustanovil
kraljestvo, ki na veke ne bo uničeno (Daniel 2,44, 7,13-14 in 27). V Spisih, če ste
opazili, Jezus Judom ni nikdar razložil, kaj je mislil, ko je govoril o kraljestvu. To
je bil starozavezni koncept, katerega so že itak pričakovali (Iz 9,6-7, 11,1-6; Dan
2,44, 7:13-14, 18 in 27).
   Nemogoče je razumeti Jezusovo sporočilo brez osnovnega razumevanja
kraljestva. Kraljestvo je sporočilo, katerega je govoril Jezus in edino sporočilo, katerega je učencem ukazal, da ga oznanjajo (Marko 1,14-15, Luka 9,1-2, Apd 28,2331, Luka 16,16 in Matej 24,24). To sporočilo se je navajalo tudi kot ‘odrešenje,’ ali
ponudba ‘večnega življenja’ (Heb 2,3; prim. Matej 19,16, 19,23; Apd 28,23-24, 28
in 30-31). V izrazu ‘Božje kraljestvo’ je ideja skupine ljudi, kateri bo vladal Bog.
Da se lahko vstopi v Božje kraljestvo, bi morali biti izpolnjeni določeni pogoji.
Zahtevana je sprememba srca. To spremembo srca Sveto pismo imenuje spreobrnjenje. To je sprememba srca k Bogu; tj., obrat stran od Satana, greha in tega
poti, k Bogu, Kristusu in Njegovim potem. Ko se nekdo (spre)obrne, Bog ponuja (kot dar, po Jezusovi preliti krvi) odpuščanje grehov in večno življenje (Rim
6,23). To veselo oznanilo se navaja tudi kot Evangelij milosti ali oznanjanje Božjega
kraljestva (Apd 20,24-25).
   Božje kraljestvo karakterizira milost (Matej 20,1-16) in prišlo je tihoma
in skrivoma v Jezusovi službi (Matej 13,13). Nekega dne v bodočnosti bo to
kraljestvo prišlo v veličastni in vidni polnosti (Matej 13,36-43).
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Daniel 2,44. Starozavezni preroki so prerokovali, da bo v prihodnosti
prišel Mesija (ali Maziljenec) in da bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki
a. bo trajalo 1000 let b. ne bo nikdar uničeno c. bo posvetno
2. Preberi Matej 4,17, 23. Kaj je bilo Jezusovo sporočilo?
3. Preberi Marko 1,14-15. Jezus je oznanjal evangelij
4. Preberi Luka 4,43. Razlog, da je Bog poslal Jezusa je bil, da

.
.

5. Preberi Janez 4,25. V Spisih ni Jezus Judom nikdar pojasnil, kaj je imel v mislih,
ko je govoril o kraljestvu. To je bil starozavezni koncept, o katerem/katerega so
a. vedeli le malo. b. mislili, da ne bo nikdar prišlo. c. že iskali.
6. Preberi Luka 9,1-2. Katere tri stvari so delali dvanajsteri učenci?
7. Preberi Luka 10,1-2 in 8-9. Katero sporočilo je Jezus naročil sedemdesetim, naj
ga oznanjajo?
8. Preberi Luka 23,2. Skladno z Judovsko lastno definicijo, beseda ‘Kristus’ pomeni
nekdo, ki je
.
9. Preberi Apostolska dela 17,7. V nasprotju z Rimskim zakonom so Judje rekli, da
je Pavel učil, da obstaja en drug
,
.
10. Preberi Apostolska dela 19,8-10. Pavel je v Efezu pogumno govoril, razpravljal
in jih poučeval o
.
11. Preberi Apostolska dela 28,23-31. Kaj je apostol Pavel oznanjal v verzu 31?
12. Preberi Matej 24,14. Katero je sporočilo, ki naj bi bilo oznanjeno po vsem
svetu?
13. Preberi Apostolska dela 20,24-25. Včasih se evangelij kraljestva navaja kot evangelij o
.
14. Preberi Luka 16,16. Nemogoče je razumeti Jezusovo sporočilo brez osnovnega
razumevanja kraljestva. Kraljestvo je edino sporočilo, katerega je Jezus učencem
ukazal, da a. ga oznanjajo. b. naj ga ne upoštevajo. c. ga preučujejo.
15. Preberi Matej 6,10. Preprosto povedano, Božje kraljestvo je vladarstvo Boga.
Učeništvo | 3. stopnja
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Kako je to izraženo v tem verzu?
16. Preberi Kološanom 1,13-14 in Rimljanom 14,9. V izrazu ‘Božje kraljestvo’ je
ideja skupine ljudi, ki bi
a. sprejela Jezusa v svoje srce. b. sprejela oblast Boga. c. se pridružila cerkvi.
17. Preberi Matej 4,17. Za vstop v Božje kraljestvo se zahteva sprememba srca. To
spremembo srca Sveto pismo imenuje
.
a. pokora. b. dela Postave. c. spreobrnjenje.
18. Preberi Apostolska dela 26,18. Si se ti obrnil od
k luči,
od Satanove
k
, da bi prejel odpuščanje svojih
grehov ?
19. Preberi Ezekiel 36,26-27 in Apd 11,15-18. Ali ti je bilo dano novo srce in nov
duh, ki v tebi povzroča, da hodiš po Božjih poteh?
20. Preberi Luka 18,13-14. Si že klical Boga za odpuščanje svojih grehov?

Verzi k vprašanjem
Daniel 2,44 V dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano.
Njegovo kraljestvo ne bo prepuščeno drugemu ljudstvu. Razdrobilo in pokončalo bo
vsa ta kraljestva, sámo pa bo ostalo na veke.
Matej 4,17, 23 Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je
nebeško kraljestvo.« … 23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.
Marko 1,14-15 Ko pa je bil Janez izročen [Ali izdan.] je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij 15 in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite
se in verujte evangeliju!«
Luka 4,43 On pa jim je rekel: »Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem
kraljestvu, ker sem za to poslan.«
Janez 4,25 Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam
bo vse oznanil.«
Luka 9,1-2 Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za
ozdravljanje bolezni. 2 Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike.
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Luka 10,1-2, 8-9 Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva
in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. 2 Rekel jim je: »Žetev je
obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo
žetev. … 8 V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo.
9 Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: ›Približalo se vam je Božje
kraljestvo.‹
Luka 23,2 Začeli so ga tožiti in so govorili: »Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani
cesarju dajati davke ter pravi, da je Mesija kralj.«
Apd 17,7 in Jazon jih gosti. Vsi ti ljudje ravnajo v nasprotju s cesarjevimi postavami in trdijo,
da je kralj nekdo drug – Jezus.«
Apd 19,8-10 Nato je šel v shodnico, tam je kake tri mesece pogumno govoril, razpravljal in jih
prepričeval o Božjem kraljestvu. 9 Toda nekateri so se zakrknili in se niso dali
prepričati, temveč so pred množico sramotili Pot. Tedaj jim je Pavel obrnil hrbet in
odpeljal učence ter dan za dnem razpravljal v Tiránovi šoli. 10 To je trajalo dve leti,
tako da so vsi, ki so prebivali v Aziji, Judje in Grki, lahko slišali Gospodovo besedo.
Apd 28,23-31 Dogovorili so se za dan, ko jih je še več prišlo tja, kjer je prebival. Od jutra do večera
jim je razlagal, jim pričeval o Božjem kraljestvu in jih skušal pridobiti za Jezusa z
besedami iz Mojzesove postave in prerokov. 24 In eni so se dali prepričati njegovim
besedam, drugi pa niso verovali. 25 Razšli so se, ne da bi bili enih misli, ob tem pa
jim je Pavel rekel samó še tole: »Kako dobro je Sveti Duh po preroku Izaiju govoril
vašim očetom 26 z besedami:
Pojdi k temu ljudstvu in mu reci: Poslušali boste, poslušali – a ne boste
doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli.
27 Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu
doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil.
28 Zato védite, da je bilo to Božje odrešenje poslano poganom: ti ga bodo tudi
poslušali.« [Nekateri rkp. dodajajo v. 29: In ko jim je to govoril, so Judje odšli in med
sabo živahno razpravljali.] 30 Celi dve leti je Pavel ostal v stanovanju, ki si ga je bil
najel, in sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. 31 Oznanjal je Božje kraljestvo in o
Gospodu Jezusu Kristusu učil z vso svobodo in brez ovir.
Matej 24,14 In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in
takrat bo prišel konec.«
Apd 20,24-25 Vendar mislim, da moje življenje ni omembe vredno, samo da dokončam svoj tek
in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da izpričam evangelij o Božji
milosti. 25 In glejte, hodil sem med vami in vam oznanjal kraljestvo, a zdaj vem, da
mi poslej nobeden izmed vas ne bo več gledal v obraz.
Luka 16,16 Postava in preroki so do Janeza; od tedaj pa se oznanja Božje kraljestvo in vsak si
vanj s silo utira pot [Ali mu vsak dela silo ali je vsak vanj prisiljen].
Matej 6,10 Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
6 Kralj in Njegovo kraljestvo
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Kološanom 1,13-14 On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, 14 v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.
Rimljanom 14,9 Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi gospodoval mrtvim in živim.
Matej 4,17, Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je
nebeško kraljestvo.«
Apd 26,18 da jim odpreš oči, da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in
da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi.‹
Ezekiel 36,26-27 Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito
srce iz vašega telesa [Db. mesa.] in vam dam meseno [Tj. poslušno, odzivno] srce.
27 Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih
zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.
Apd 11,15-18 Ko sem začel govoriti, je prišel nadnje Sveti Duh, kakor je prišel ob začetku nad nas.
16 Spomnil sem se Gospodove besede, kako je rekel: ›Janez je krščeval z vodo, vi pa
boste krščeni v Svetem Duhu.‹ 17 Torej jim je Bog dal isti dar kakor nam, potem
ko so začeli verovati v Gospoda Jezusa Kristusa. Kdo sem jaz, da bi mogel Bogu
nasprotovati?« 18 Ko so to slišali, so se pomirili in slavili Boga z besedami: »Torej je
Bog tudi poganom podelil spreobrnjenje, ki vodi v življenje!«
Luka 18,13-14 Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je
tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ 14 Povem vam, ta je
šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se
ponižuje, bo povišan.«
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Daniel 2,44. Starozavezni preroki so prerokovali, da bo v prihodnosti
prišel Mesija (ali Maziljenec) in da bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki
b. ne bo nikdar uničeno.
2. Preberi Matej 4,17, 23. Kaj je bilo Jezusovo sporočilo?
Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.
3. Preberi Marko 1,14-15. Jezus je oznanjal evangelij Božjega kraljestva .
4. Preberi Luka 4,43. Razlog, da je Bog poslal Jezusa, je bil, da oznani evangelij .
5. Preberi Janez 4,25. V Spisih ni Jezus Judom nikdar pojasnil, kaj je imel v mislih,
ko je govoril o kraljestvu. To je bil starozavezni koncept, katerega so
c. že pričakovali.
6. Preberi Luka 9,1-2. Katere tri stvari so delali dvanajsteri učenci?
Izganjali demone, ozdravljali bolne in oznanjali Božje kraljestvo.
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7. Preberi Luka 10,1-2 in 8-9. Katero sporočilo je Jezus naročil sedemdesetim, naj
ga oznanjajo? Božje kraljestvo .
8. Preberi Luka 23,2. Skladno z Judovsko lastno definicijo, beseda ‘Kristus’ pomeni
nekdo, ki je Kralj .
9. Preberi Apostolska dela 17,7. V nasprotju z Rimskim zakonom so Judje rekli, da
je Pavel učil, da obstaja en drug Kralj , Jezus .
10. Preberi Apostolska dela 19,8-10. Pavel je v Efezu pogumno govoril, razpravljal in
jih poučeval o Božjem kraljestvu .
11. Preberi Apostolska dela 28,23-31. Kaj je apostol Pavel oznanjal v verzu 31?
Oznanjal je Božje kraljestvo in učil o Gospodu Jezusu Kristusu.
12. Preberi Matej 24,14. Katero je sporočilo, ki naj bi bilo oznanjeno po vsem svetu?
Evangelij kraljestva.
13. Preberi Apostolska dela 20,24-25. Včasih se evangelij kraljestva navaja kot evangelij o Božji milosti .
14. Preberi Luka 16,16. Nemogoče je razumeti Jezusovo sporočilo brez osnovnega
razumevanja kraljestva. Kraljestvo je edino sporočilo, katerega je Jezus učencem
ukazal, da a. ga oznanjajo.
15. Preberi Matej 6,10. Preprosto povedano, Božje kraljestvo je vladarstvo Boga.
Kako je to izraženo v tem verzu?
Da se Božja volja zgodi na zemlji prav kakor v nebesih.
16. Preberi Kološanom 1,13-14 in Rimljanom 14,9. V izrazu ‘Božje kraljestvo’ je
ideja skupine ljudi, ki bi
b. sprejela oblast Boga (in zavrgla Satanovo) in prejela odpuščanje grehov.
17. Preberi Matej 4,17. Za vstop v Božje kraljestvo se zahteva sprememba srca. To
spremembo srca Sveto pismo imenuje
c. spreobrnjenje.
18. Preberi Apostolska dela 26,18. Si se ti obrnil od teme k luči, od Satanove moči
(avtoritete, oblasti) k Bogu, da bi prejel odpuščanje svojih grehov?
19. Preberi Ezekiel 36,26-27 in Apd 11,15-18. Ali ti je bilo dano novo srce in nov
duh ki v tebi povzroča, da hodiš po Božjih poteh?
20. Preberi Luka 18,13-14. Si že klical k Bogu za odpuščanje svojih grehov?

6 Kralj in Njegovo kraljestvo

171

7

PREDMET VERE, KI ODREŠUJE
Don Krow
Predpostavimo, da bi na poročni dan nekega moža, ko stoji pred pastorjem, ta
pastor nenadoma začel izgovarjati te besede: »Ali vzameš to ženo za svojo osebno
kuharico, da čisti tvojo hišo in pomiva tvojo posodo? Ali jo vzameš od tega dne
naprej, da bo sesala tla in brisala prah s pohištva vse dokler bosta živela?« Nenadoma bodoča žena reče, »Prenehajte! Če me hočeš kot osebo, ki le dela zate te
stvari, si lahko najameš gospodinjsko pomočnico! Jaz hočem, da me ljubiš in me
vzameš za to, kdor sem. Če me vzameš za to, kdor sem, bom naredila zate vse te
stvari, toda hočem, da vzameš mene! Mene kot celoto! Nočem, da vzameš le moje
bonitete, ne pa moje osebe.«
   A.W. Tozer je rekel naslednje, »Torej, čudno se zdi, da nekateri učitelji nikdar ne opazijo, da je edini predmet vere, ki odrešuje, nihče drug kot Kristus Sam;
ne ‘odrešeništvo’ Kristusa niti ‘gospostvo’ Kristusa, ampak Kristus Sam. Bog ne
obljublja odrešenja tistemu, ki bo verjel v eno od Kristusovih služb, niti ni služba
Kristusa kdajkoli predstavljena kot cilj vere. Niti nismo vzpodbujeni, da verjamemo spravi, ne križu, ne duhovništvu Odrešenika. Vsi ti so udejanjeni v osebi
Kristusa, toda niso nikdar ločeni, niti ni noben od njih kdajkoli osamljen od
drugih. Še manj pa nam je dovoljeno sprejeti eno od Kristusovih služb in zavreči
drugo. Ideja, da nam je to dovoljeno, je krivi nauk sodobnega časa. Kot vsak krivi
nauk je tudi ta imel zle posledice med Kristjani.« (The Root of the Righteous, pp.
84-6).
   Ali dojemate bistvo? Zakaj poudarjamo en del Kristusa (Njegove koristi),
eno službo Kristusa, in ne Kristusa? To je tako, kakor da bi ženo vzel v zakon za
svojo osebno kuharico in ne za osebo, katera je.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Janez 1,12. »Tistim pa, ki so prejeli
a. Njega (Besedo, Gospoda Jezusa Kristusa)
b. Jezusa kot Odrešenika
c. Jezusa kot Gospoda
d. Jezusa kot duhovnika,
tem je dal moč, da postanejo Božji otroci.«
2. Preberi Apostolska dela 16,31. Verjeli naj bi (tj., zaupali) sami sebe – komu?
3. Preberi Luka 6,46. Kaj izraža beseda Gospod ?
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4. Preberi Matej 1,21. Kaj izraža beseda Jezus ?
5. Preberi Luka 23,2. Kaj izraža beseda Kristus ?
6. Preberi Rimljanom 1,16. V skladu s tem verzom je Evangelij ali veselo oznanilo,
.
7. Preberi Rimljanom 1,1-3. Božji evangelij je osredotočen na in se nanaša na,
. Del Njegovega Sina ali Njegova Sina kot celoto?
8. Preberi Janez 6,54. Ko nekaj ješ, kaj to pomeni?
9. Preberi Galačanom 3,27. Ko je oseba krščena v Kristusa, si obleče
. Kateri del Kristusa si obleče?
10. Preberi Apostolska dela 9,5-6. Ko je bil Savel spreobrnjen, kateri dve vprašanji
je vprašal Jezusa?
11. Preberi Rimljanom 7,4. S kom naj bi bili poročeni (mu pripadali)?
. S katerim delom Njega naj bi bili poročeni?

12. Ali ti uživaš dober zakon s Kristusom? Ali z Njim govoriš, komuniciraš, Ga ljubiš
in častiš?

Verzi k vprašanjem
Janez 1,12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo
v njeno ime
Apd 16,31 Odgovorila sta mu: »Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša!«
Luka 6,46 »Kaj me kličete: ›Gospod, Gospod‹ in ne delate tega, kar pravim?
Matej 1,21 Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Luke 23,2 Začeli so ga tožiti in so govorili: »Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani
cesarju dajati davke ter pravi, da je Mesija [Ali Kristus], kralj.«
Rimljanom 1,16 Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje,
najprej Judu in potem Grku.
Učeništvo | 3. stopnja
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Rimljanom 1,1-3 Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij, 2
ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih Pismih, 3 za evangelij o njegovem
Sinu, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu,
Janez 6,54 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.
Galačanom 3,27 Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.
Apd 9,5-6 Rekel je: »Kdo si, Gospod?« Glas pa je odgovoril: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.
6 Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti!«
Rimljanom 7,4 Prav tako ste tudi vi, bratje moji, bili po Kristusovem telesu usmrčeni glede na
postavo, da bi pripadli nekomu drugemu, namreč njemu, ki je bil obujen od mrtvih,
tako da bi mi obrodili sadove za Boga.

Odgovori na vprašanja
1. Preberi Janez 1,12. »Tistim pa, ki so prejeli a. Njega (Besedo, Gospoda Jezusa
Kristusa), tem je dal moč, da postanejo Božji otroci.«
2. Preberi Apostolska dela 16,31. Verjeli naj bi (tj., zaupali) sami sebe – komu?
Gospodu Jezusu Kristusu.
3. Preberi Luka 6,46. Kaj izraža beseda Gospod ? Gospodar, vladar, šef; tisti, ki
ima pravico upravljati z našim življenjem. Beseda izraža tudi božanstvo.
4. Preberi Matej 1,21. Kaj izraža beseda Jezus ?
Jezusa kot Odrešenika.
5. Preberi Luka 23,2. Kaj izraža beseda Kristus ?
Jezusa kot našega Kralja in Mesijo.
6. Preberi Rimljanom 1,16. V skladu s tem verzom je Evangelij, ali veselo oznanilo,
Jezus Sam, kar vključuje vse Njegove bonitete .
7. Preberi Rimljanom 1,1-3. Božji evangelij je osredotočen na, in se nanaša na,
Božjega Sina, Jezusa Kristusa našega Gospoda . Del Njegovega Sina ali
Njegovega Sina kot celoto? Njega kot celoto .
8. Preberi Janez 6,54. Ko nekaj ješ, kaj to pomeni?
Da to vzameš vase v celoti. Na nek način to, kar ješ, postane tvoje življenje,
tvoja moč.
9. Preberi Galačanom 3,27. Ko je oseba krščena v Kristusa, si obleče Kristusa .
Kateri del Kristusa si obleče? Njega kot celoto .
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10. Preberi Apostolska dela 9,5-6. Ko je bil Savel spreobrnjen, kateri dve vprašanji
je vprašal Jezusa?
Kdo si in kaj hočeš, da naredim?
11. Preberi Rimljanom 7,4. S kom naj bi bili poročeni (mu pripadali)?
Z Gospodom Jezusom Kristusom . S katerim delom Njega naj bi bili poročeni?
Z Njim kot celoto .
12. Ali ti uživaš dober zakon s Kristusom? Ali z Njim govoriš, komuniciraš, Ga ljubiš
in častiš?

7 Predmet vere, ki odrešuje
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PRAVILNA UPORABA BOŽJE POSTAVE
Don Krow
Nekega dne sva Joe in jaz govorila z Billom in Stevom pri jezeru. Porodilo se je
vprašanje, »Kako bi ljudje sploh lahko bili smatrani kot odgovorni pred Bogom,
če niso nikoli slišali o Bogu ali Jezusu Kristusu?« Rekel sem, »Bill, recimo, da
prideš obiskat Steva na njegov dom, a njega ni doma, njegova žena pa je. Če
bi z njo prešuštvoval, ali bi se čutil krivega zaradi prestopka proti ženi tvojega
prijatelja? Kljub temu, da nisi nikdar slišal o desetih zapovedih ali bral Svetega
pisma? Od kod je prišel ta čut krivde in občutek odgovornosti?«
   Vidite, Bog je dal vsaki osebi po Postavi in vesti sposobnost, da razločimo,
kaj je prav in čutimo krivdo, če delamo narobe. Postava in vest sta funkciji razsojanja samega sebe, kateri ali obsodita ali pa opravičita samega sebe glede lastnega
ravnanja (Rim 2,14-15).
   Do takrat mi je Bill govoril, kako dober človek je. V resnici ni videl nobene
potrebe po Odrešeniku. Odprl sem Sveto pismo v 2 Moj 20 in začel Billu prebirati
deset zapovedi. »Bill, je bil Bog vedno prvi v tvojem življenju in ali si Ga vedno
ljubil bolj kot vse drugo na svetu? Če nisi, si kršil prvo zapoved.« (2 Moj 20,3)
»Ali si kdajkoli karkoli povišal nad Boga? Če si, si kršil drugo zapoved.« (2 Moj
20,4) »Si kdaj uporabil Jezusovo ime kot kletvico? Kriv si kršitve tretje zapovedi.« (2 Moj 20,7) »Si vedno dal na stran en dan, na katerega spoštuješ in častiš
Boga? Kršil si četrto zapoved.« (2 Moj 20,8) »Si v svoji mladosti vedno spoštoval
svojega očeta in mater? Kršil si peto zapoved.« (2 Moj 20,12) »Si bil kdaj hudo
jezen na osebo? Kršil si šesto zapoved.« (prim. 2 Moj 20,13, Mt 5,21-22) »Si kdaj
pogledal žensko in imel poželenje po njej? Kršil si sedmo zapoved.« ( prim. 2 Moj
20,14, Mt 5,27-28) »Si kdaj vzel nekaj, kar ti ni pripadalo? Kršil si osmo zapoved.« (2 Moj 20,15) »Si vedno povedal resnico? Če nisi, si kršil deveto zapoved.«
(2 Moj 20,16) »Si si kdaj želel imeti nekaj, kar pripada nekomu drugemu? Kršil
si deseto zapoved.« (2 Moj 20,17) Ali uvidiš, zakaj je Jezus rekel, da je prišel rešit
grešne? (Mr 2,16-17)
   Problem mišljenja, da smo dovolj dobri, ali da skušamo biti dovolj dobri,
da bi lahko šli v nebesa, je dejstvo, da smo vsi kršili deset zapovedi. Jakob 2,10
pravi, da kdorkoli se drži vseh zapovedi a krši eno samo od njih, je KRIV kršenja
celotne Postave. Postava ni nikdar imela namena, da te naredi pravičnega ampak
samo tega, da ti pokaže tvoj greh (Rim 3,19-20).
   Mi vsi potrebujemo Odrešenika ! Beseda ‘Odrešenik’ nosi idejo nekoga, ki te
lahko reši kazni za greh. Jezus reši pogubljene, da bi lahko imeli večno življenje
(Mt 1,21).
   Da bi bili dovolj dobri, da bi lahko šli v nebesa, moramo imeti pravičnost, ki
je enakovredna Božji (2 Kor 5,21). Vesela novica Evangelija je ne le, da ti bo Jezus
odpustil tvoje grehe, ampak da ti ponuja – brezplačno – Svojo lastno pravičnost
kot dar (Rim 5,17 – Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
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bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v
življenju po enem, Jezusu Kristusu.

Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Marko 2,16-17. Koga je Jezus prišel rešit?
2. Preberi Rimljanom 2,1. Ko sodimo druge, kaj delamo sami sebi?

Zakaj?
3. Preberi Jakob 2,10. Če izpolnjujemo celotno postavo, pa malo zgrešimo v nekaj
stvareh, česa smo krivi?
4. Preberi Galačanom 3,10. Če hočemo biti pravični tako, da izpolnjujemo Postavo,
koliko le-te moramo izpolnjevati?
In kako dolgo moramo izpolnjevati te zapovedi?		
Ali torej vidiš, zakaj ne moremo
biti rešeni s tem, da skušamo biti dovolj dobri?
5. Preberi Galačanom 2,16. Opravičenje je dar pravičnosti, ki ga zagotovi Bog in
pripelje človeka v pravilno stanje in odnos z Bogom. Opravičenje grešnikov je
ponujeno po veri v Jezusa Kristusa in je doseženo enkrat in za vselej po njegovi
smrti in vstajenju (1 Kor 15,3-4 in Rim 4,25).
Po čem človek ni opravičen?
Kako je oseba rešena?
Koliko ljudi bo opravičenih po Postavi?
6. Preberi Rimljanom 6,14. Kot Kristjan si
a. pod Postavo. b. pod milostjo.
7. Preberi Ezekiel 18,20. Če bi bil pod postavo, kaj bi bila kazen za tvoje grehe?
8. Preberi Rimljanom 4,6-8. Pod milostjo, katere tri stvari Bog naredi s tvojimi
grehi?
9. Preberi Rimljanom 5,1. Zdaj, ko smo opravičeni, katere koristi uživamo?
10. Preberi Rimljanom 5,9. Zdaj, ko smo opravičeni z Jezusovo krvjo, česa bomo
rešeni?
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11. Preberi Rimljanom 10,4. Kristus je končal postavo, da bi nam s tem pridobil
pred Bogom.
12. Preberi 1 Korinčanom 1,30. Bog je naredil Jezusa za našo
,

,
in
.

13. Preberi Filipljanom 3,9. Ko greš pod Mojzesovo Postavo, si skušaš pridobiti svojo
lastno
.
14. Preberi 1 Korinčanom 11,1. Kot Kristjani živimo pod Kristusovo postavo. Postava Kristusa ni seznam pravil, katera bi morali ubogati; to je živeti življenje kot
odziv osebi. Ta oseba je
.
15. Preberi Rimljanom 8,3. Postava bi nas nikdar ne mogla rešiti, ne zato, ker je bila
Postava zmotna, ampak zaradi slabotnosti našega 		
je nismo mogli
izpolnjevati.

Verzi k vprašanjem
Marko 2,16-17 Ko so pismouki med farizeji videli, da jé z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim
učencem: »Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?« 17 Jezus je to slišal in jim rekel:
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
Rimljanom 2,1 Zato si neopravičljiv, o človek, ki sodiš, kdor koli že si. Kajti s tem, ko sodiš drugega,
obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, delaš isto.
Jakob 2,10 Kdor se namreč drži vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv za kršitev vseh.
Galačanom 3,10 Vse tiste, ki se naslanjajo na dela postave, pa zadene prekletstvo. Kajti pisano je:
Preklet je vsak, ki ne vztraja pri vsem, kar je zapisano v knjigi postave,
da bi to izpolnjeval.
Galačanom 2,16 vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po
veri v Kristusa in ne po delih postave, saj nobeno meso ne bo opravičeno po delih
postave.
Rimljanom 6,14 Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.
Ezekiel 18,20 Duša, ki greši, umre. Sin ne bo nosil očetove krivde in oče ne bo nosil sinove krivde.
Pravičnost pravičnega ostane na njem in krivičnost krivičnega ostane na njem.
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Rimljanom 4,6-8 Tako tudi David blagruje človeka, ki mu Bog prišteva pravičnost brez del:
7 Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene in so jim grehi pokriti;
8 blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha.
Rimljanom 5,1 Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu
Kristusu,
Rimljanom 5,9 Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo.
Rimljanom 10,4 Kajti konec postave je Kristus, v pravičnost vsakomur, ki veruje.
1 Korinčanom 1,30 Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost,
posvečenje in odkupitev,
Filipljanom 3,9 in da bi se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak
s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni
na veri,
1 Korinčanom 11,1 Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.
Rimljanom 8,3 Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil
Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega mesa; da bi premagal greh,
je obsodil greh v mesu.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Marko 2,16-17. Koga je Jezus prišel rešit?

Grešnike.

2. Preberi Rimljanom 2,1. Ko sodimo druge, kaj delamo sami sebi?
Obsojamo sami sebe; to je, izgovarjamo sodbo proti samim sebi.
Zakaj? Ker kljub temu, da druge sodimo, sami delamo iste stvari.
3. Preberi Jakob 2,10. Če izpolnjujemo celotno postavo, pa malo zgrešimo v nekaj
stvareh, česa smo krivi? Krivi smo kršitve vseh zapovedi.
4. Preberi Galačanom 3,10. Če hočemo biti pravični tako, da izpolnjujemo Postavo,
koliko le-te moramo izpolnjevati? Vso . In kako dolgo moramo izpolnjevati te
zapovedi? Vedno moramo nadaljevati v njih (brez spodrsljaja) . Ali torej uvidiš,
zakaj ne moremo biti rešeni s tem, da skušamo biti dovolj dobri? Ja .
5. Preberi Galačanom 2,16. Opravičenje je dar pravičnosti, ki ga zagotovi Bog in
pripelje človeka v pravno stanje in odnos z Bogom. Opravičenje grešnikov je
ponujeno po veri v Jezusa Kristusa in je doseženo enkrat in za vselej po njegovi
smrti in vstajenju (1 Kor 15,3-4 in Rim 4,25).
Po čem človek ni opravičen? Po svojih lastnih delih . Kako je oseba rešena? Po
veri (zaupanju) v Kristusa . Koliko ljudi bo opravičenih po Postavi? Nobeno
meso; tj., nobena oseba .
8 Pravilna uporaba Božje postave
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6. Preberi Rimljanom 6,14. Kot Kristjan si (b.) pod milostjo.
7. Preberi Ezekiel 18,20. Če bi bil pod postavo, kaj bi bila kazen za tvoje grehe?
Smrt.
8. Preberi Rimljanom 4,6-8. Pod milostjo, katere tri stvari Bog naredi s tvojimi
grehi? Odpusti jih, jih pokrije in mi jih ne prišteva na moj račun.
9. Preberi Rimljanom 5,1. Zdaj ko smo opravičeni, katero boniteto uživamo?
Mir z Bogom (On ni jezen na nas).
10. Preberi Rimljanom 5,9. Zdaj, ko smo opravičeni z Jezusovo krvjo, česa bomo
rešeni? Jeze (sodbe za naše grehe).
11. Preberi Rimljanom 10,4. Kristus je končal postavo, da bi nam s tem pridobil
pravičnost pred Bogom.
12. Preberi 1 Korinčanom 1,30. Bog je naredil Jezusa za našo modrost od Boga,
pravičnost, posvečenje in odkupitev.
13. Preberi Filipljanom 3,9. Ko greš pod Mojzesovo Postavo, si skušaš pridobiti svojo
lastno pravičnost .
14. Preberi 1 Korinčanom 11,1. Kot Kristjani živimo pod Kristusovo postavo. Postava Kristusa ni seznam pravil, katera bi morali ubogati; to je živeti življenje kot
odziv osebi. Ta oseba je Kristus .
15. Preberi Rimljanom 8,3. Postava bi nas nikdar ne mogla rešiti, ne zato, ker je bila
Postava zmotna, ampak zaradi slabotnosti našega mesa je nismo mogli izpolnjevati.
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9

		 NE POD POSTAVO AMPAK
		 POD MILOSTJO
		

Don Krow
Včeraj sem sanjal o ženi, ki je bila kar naprej kaznovana za vse stvari, ki jih je delala narobe (njene grehe). Možakar ji je sledil in vsakič, ko je naredila napako, je
z gnusom zmajeval z glavo, si snel pas in jo pretepel. Če je rekla napačno besedo
ali naredila kaj narobe, jo je kaznoval. Hodila je naokrog in se skušala smehljati
in obdržati dobro notranjo držo, a kar naprej je delala stvari, ki so ji nakopale
težave. To niso bile velike stvari, a vsaka mala stvar, ki jo je ta možakar videl
narediti narobe, ji je nakopala udarce. Zdelo se je brezupno. Ni se mogla zadržati,
da ne bi delala stvari, ki so jo spravile v težave. Spominjam se, da mi je bilo žal
zanjo. Skušal sem ji pomagati, da bi zbežala od hudega moža, ki jo je vedno pretepal. In potem sem se prebudil.
   Začel sem razmišljati o Božji milosti, nezasluženi Božji naklonjenosti in
sposobnosti. Ko je srce ustanovljeno v milosti, si ne skušamo več prislužiti, da
bi bili sprejeti pri Bogu z našimi dosežki ali s poizkusi, da bi se držali Njegove
Postave v naši lastni moči in sposobnosti. Končno nam uspe pobegniti udarcem,
ki smo si jih prislužili s kršenjem Božje Postave. Jezus nas reši.
   Premisli o naklonjenosti. To pomeni, da imaš pri nekom odobravanje, podporo ali blagoslov. Skušaš narediti in reči vse, kar bi jim bilo všeč in ničesar, kar
jim ne bi bilo po godu. To pomeni ves čas ravnati pravilno. Ali je to v resnici
sploh izvedljivo? To je, kot da bi skušal kljubovati težnosti. Za kratek čas to lahko
delaš, a na koncu boš padel. Močnejša je od tebe.
   Poistovetil sem se z ženo iz sanj. Tako sem se počutil sam, ko sem vneto
skušal narediti vse, kot je treba, a sem zgrešil eno majhno podrobnost in oplel.
Mislil sem, da če bi se le mogel prebiti čez en dan, ne da bi ga polomil, bi nekaj
dosegel. Ampak ne, moje pomanjkljivosti so mi vedno povzročale, da sem bil
nepopoln. Nisem razočaral le svojega nebeškega Očeta, ampak sem samega sebe
obsojal in moril. Samega sebe sem porazil. Gledal sem le na lastne sposobnosti in
nesposobnosti. Ker nisem bil nikdar zadosten, nikdar dovolj dober, da bi dosegal
standard, sem potreboval nekoga, da me reši!
   Bog nam je v Svojem usmiljenju poslal pomoč; ime Mu je Jezus. Bog Ga je
poslal, da nes reši samih sebe in naših bednih poizkusov, da bi izpolnili Njegovo
Postavo. Jezus je prejel kazen za Postavo, katere se nismo mogli držati, da nam
ne bi bilo treba umreti, ampak bi lahko šli na prostost in imeli večno življenje
z Njim. Jezus nam je dal dar pravičnosti, da bi lahko bili pravični in sveti pred
Bogom Očetom in izpolnili vse zahteve Postave. Mir imamo z Bogom po tem,
kar je On naredil za nas v Svojii smrti, pokopu in vstajenju. Pri Bogu imamo naklonjenost, neprisluženo in nezaslužno. To je milost.
   Ko to verjameš, mora biti tvoje srce v gotovosti, brez dvoma v spoznanju, da
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je On to naredil, ker te ljubi. Narédi svoje srce zdravo, varno, stabilno in trdno v
Njegovi milosti; to je, bodi ustanovljen brez vprašanja ali dvoma, da nam je dal
vse, kar potrebujemo, da živimo življenje v obilju, v in po Jezusu.
   Če še naprej gledamo in se osredotočamo na svoje pomanjkljivosti, napake
in grehe, namesto na Jezusa, avtorja in dopolnitelja naše vere, bodo naša srca
žalostna in brez moči, da bi verjela, da lahko sploh kaj sprejmemo od Boga. Srce
je tisto, s katerim verjamemo in sprejmemo Njegovo pravičnost in milost. Naša
srca morajo biti v celoti Njegova. Takrat bomo izpolnjeni in v počitku.
Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje.
Pregovori 4,23

Vprašanja k poučevanju
1. Kako je bila v tej lekciji opredeljena milost?
2. Ko je srce ustanovljeno v milosti, si ne poskušamo več prislužiti, da bi nas Bog
sprejel po
.
3. Preberi Hebrejcem 10,14. Donove pomanjkljivosti so mu vedno povzročale, da
je bil nepopoln. V skladu s tem verzom, kako smo narejeni popolni?
4. Preberi Rimljanom 5,17. Jezus nam je dal
pravičnosti, da bi bili
pravični in sveti pred Bogom Očetom in izpolnili vse zahteve Postave.
5. Preberi Izaija 26,3. Če še naprej gledamo in se osredotočamo na svoje pomanjkljivosti, napake in grehe, namesto na Jezusa, avtorja in dopolnitelja naše vere,
bodo naša srca žalostna in brez moči, da bi verjela, da lahko sploh kaj sprejmemo
od Boga. Čemu mora biti predan naš um?
6. Preberi Efežanom 3,17. Naša srca morajo biti povsem Njegova. Takrat bomo
.
7. Preberi Rimljanom 4,5. Je odrešenje nagrada, katero si prislužiš, ali brezplačen
dar Božje milosti?
8. Preberi Rimljanom 5,17. Pravičnost (pravilno stanje z Bogom) je dar. Ali je treba
za dar delati?
Kako prejmeš darilo?
9. Preberi Rimljanom 6,23. Kaj je brezplačni dar Božje milosti v tem verzu?
10. Preberi Titu 3,5. Koliko od tvojih dobrih del in dejanj prispeva k tvojemu
odrešenju?
11. Preberi Rimljanom 6,14. Z lastnimi besedami razloži, kaj pomeni biti pod Božjo
milostjo.
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12. Preberi Rimljanom 11,6. Če so nam blagoslovi Boga dani po milosti, nam niso
niso dani po naših
.
13. Preberi Rimljanom 3,24. S svojimi besedami razloži pomen tega verza.
14. Preberi Efežanom 1,7. Odpuščanje naših grehov imamo v skladu z
.

Verzi k vprašanjem
Hebrejcem 10,14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
Rimljanom 5,17 Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem,
Jezusu Kristusu.
Izaija 26,3 Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir, mir, ker zaupa vate.
Efežanom 3,17 Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v
ljubezni,
Rimljanom 4,5 Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se
njegova vera šteje v pravičnost.
Rimljanom 6,23 Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu
Jezusu, našem Gospodu.
Titu 3,5 nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
Rimljanom 6,14 Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.
Rimljanom 11,6 Če pa je po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost.
Rimljanom 3,24 opravičeni pa so zastonj [Db. opravičeni pa so daroma] po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu.
Efežanom 1,7 V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu
njegove milosti.

9 Ne pod postavo ampak pod milostjo
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Odgovori na vprašanja
1. Kako je bila v tej lekciji opredeljena milost?
Nezaslužena Božja naklonjenost in sposobnost.
2. Ko je srce ustanovljeno v milosti, si ne poskušamo več prislužiti, da bi nas Bog
sprejel po dosežkih .
3. Preberi Hebrejcem 10,14. Donove pomanjkljivosti so mu vedno povzročale, da
je bil nepopoln. V skladu s tem verzom, kako smo narejeni popolni?
Z Svojo daritvijo nas je Jezus za vselej naredil popolne.
4. Preberi Rimljanom 5,17. Jezus nam je dal dar pravičnosti, da bi bili pravični in
sveti pred Bogom Očetom in izpolnili vse zahteve Postave.
5. Preberi Izaija 26,3. Če še naprej gledamo in se osredotočamo na svoje pomanjkljivosti, napake in grehe, namesto na Jezusa, avtorja in dopolnitelja naše vere,
bodo naša srca žalostna in brez moči, da bi verjela, da lahko sploh kaj sprejmemo
od Boga. Čemu mora biti predan naš um? Naš um mora biti predan Gospodu.
6. Preberi Efežanom 3,17. Naša srca morajo biti povsem Njegova. Takrat bomo
izpolnjeni in v počitku .
7. Preberi Rimljanom 4,5. Je odrešenje nagrada, katero si prislužiš ali brezplačen
dar Božje millosti? Brezplačen dar Božje milosti.
8. Preberi Rimljanom 5,17. Pravičnost (pravilno stanje z Bogom) je dar. Ali je treba
za dar delati? Ne . Kako prejmeš darilo? Tako da iztegneš roke in si ga vzameš .
9. Preberi Rimljanom 6,23. Kaj je brezplačni dar Božje milosti v tem verzu?
Večno življenje (Namesto večne smrti).
10. Preberi Titu 3,5. Koliko od tvojih dobrih del in dejanj prispeva k tvojemu
odrešenju? Nobeno.
11. Preberi Rimljanom 6,14. Z lastnimi besedami razloži, kaj pomeni biti pod Božjo
milostjo. Da ne dobimo, kar si zaslužimo z lastnimi grehi ampak najboljše od
Boga, po Kristusu. Pravičnost, sprejetje pri Bogu in odpuščanje so naši (vse to
kot dar Božjega usmiljenja).
12. Preberi Rimljanom 11,6. Če so nam blagoslovi Boga dani po milosti, nam niso
dani po naših delih .
13. Preberi Rimljanom 3,24. S svojimi besedami razloži pomen tega verza.
Pravičnost (opravičenje) je brezplačen dar Božje milosti, ki je dana vernemu
zaradi Kristusovega dela odkupitve na križu.
14. Preberi Efežanom 1,7. Odpuščanje naših grehov imamo v skladu z
bogastvom Božje milosti .
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NIČ VEČ ZAVEDANJA GREHA
Don Krow
Nekega dne se je pijan možakar usedel v svoj avtomobil, se odpeljal v napačno
smer, imel frontalno trčenje z ljudmi v drugem avtu. V tej nesreči je bilo ubito
osemnajstletno dekle. Družina tega dekleta je moža tožila in sodišče jim je dodelilo 1,5 milijonov funtov.
   Namesto da bi vzeli denar, se je družina zadovoljila z 936 £. Razlog je bil ta,
da so hoteli, da ta mož plača kazen na določen način. Hoteli so, da si mož, ki je
bil pijan, zapomni kaj je naredil. Vsak teden naj bi napisal ček za 1£ na ime dekleta, katerega je ubil, in ga poslal njeni družini. Človek bi si predstavljal, da je bila
zahteva po le 936 £, glede na dodeljenih 1,5 milijonov funtov, dober posel. Sprva
je bilo plačevanje enega funta na teden enostavno, a čez čas je to pisanje čeka na
ime dekleta, katerega je ubil, začelo dominirati v njegovih mislih. Vsak teden je
padal v depresijo, ko je razmišljal o dekletu, ki ga je ubil.
   Po letih tega je končno nehal plačevati. Družina ga je spet tožila in zahtevala, da ponovno začne s plačili. V zadnjih šestih do sedmih letih je štirikrat ali
petkrat prenehal s plačili. A vsakič je bil ponovno tožen in prisiljen, da ponovno
začne s plačili.
   Družina je povedala, da niso več jezni nanj; hoteli so ga le spominjati tega,
kar je naredil.
   Če premislite o tem, družina je vklenjena v spone prav kakor možakar, ki je
pošiljal plačila. Vsak teden dobijo ček, ki jih spominja njihove izgube, tako da na
nek način tudi oni ne morejo pustiti smrti svoje hčerke v preteklosti.
   Možakar zdaj toži družino, za kar on imenuje »kruta in neobičajna kazen.«
Pravi, »To me ubija! Uničuje moje življenje! Ne morem pustiti preteklosti za sabo
in nadaljevati s svojim življenjem.«
   Podobno kot v tej zgodbi, sem srečal mnoge Kristjane, ki se jim zdi, da so
pod istovrstno obsodbo. Rečeno jim je, »Jezus je plačal vse,« a se še vedno čutijo
dolžne plačevati tedenska plačila religioznih obveznosti, sicer pri Bogu ne bodo
sprejeti.

Vprašanja k poučevanju
1. Kakšne vrste odnos ima ta mož lahko z družino medtem, ko se dogajajo tovrstne
stvari?
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2. Preberi Hebrejcem 10,1. Česa Postava ni mogla narediti?
3. Preberi Hebrejcem 10,1. Kaj v tem verzu nam kaže, da nas starozavezne daritve
niso mogle narediti popolne?

4. Preberi Hebrejcem 10,2. Če bi prišla daritev, ki bi res lahko opravila z grehom,
kaj bi to naredilo za častilce?
5. V kaj je bil prisiljen pijani voznik?
6. Preberi Hebrejcem 10,14. Bog naredi Svoje ljudstvo popolno po/s/z
a. dobrih delih b. tem, da hodimo v cerkev
c. tem, da se držimo 10-ih zapovedi d. z daritvijo (žrtvovanjem) Jezusa.
7. Preberi Hebrejcem 10,14. Jezusova daritev (prejeta po veri) naredi vernika
popolnega: a. do naslednjega greha b. od svojega preteklega greha
c. za vselej.
8. Preberi 1 Mojzes 20,1-18. Kdo sta moža, omenjena v tej pripovedi?
9. Preberi 1 Mojzes 20,2, 5. Kdo v tej pripovedi je bil mož, ki je lagal in prevaral
drugega?
10. Preberi 1 Mojzes 20,7. Prepričan sem, da Bog ni odobraval Abrahamovih dejanj.
Toda na čigavi strani je bil Bog, Abrahamovi ali Abimélehovi?
Zakaj? Preberi 1 Mojzes 15,1, 18 in Jakob 2,23.
11. Preberi 1 Mojzes 20,7, 17-18. Čeprav je Abraham krivično ravnal, kdo je Bog
rekel naj moli za drugega?
a. Abraham za Abiméleha b. Abiméleh za Abrahama c. eden za drugega
12. Preberi Rimljanom 8,31. Čeprav nam včasih spodrsne, kdo je na naši strani?
13. Preberi Rimljanom 4,8. Čeprav delamo napake, kaj je Bog rekel, da ne bo naredil?
14. Preberi Hebrejcem 8,12-13. V Novi zavezi, kaj je Bog obljubil, da ne bo naredil?
15. Preberi Efežanom 2,5, 8-9. Kako smo rešeni?
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16. Preberi Titu 3,5. Kako nismo rešeni?
Kako smo rešeni?
17. Preberi Efežanom 1,6. Vso večnost bomo slavili Boga, ker nas je rešil po Svoji
. Kajti

nas je v Ljubljenem (Jezusu Kristusu).

Verzi k vprašanjem
Hebrejcem 10,1 Postava vsebuje le senco prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari. Zato kljub
istim žrtvam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do
popolnosti niti tistih, ki se približujejo.
Hebrejcem 10,2 Mar jih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalci, ko bi bili enkrat očiščeni, ne bi
več zavedali nobenega greha?
Hebrejcem 10,14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
1 Mojzes 20,1-18 Od tam se je Abraham odpravil v pokrajino Negeb in se zadrževal med Kadešem in
Šurom. Ko pa je kot tujec živel v Gerárju, 2 je govoril o svoji ženi Sari: »Moja sestra
je.« Tedaj je gerárski kralj Abiméleh poslal po Saro in jo vzel k sebi. 3 Toda Bog je
prišel k Abimélehu ponoči v sanjah in mu rekel: »Glej, umrl boš zaradi ženske, ki
si jo vzel, kajti poročena je!« 4 Abiméleh pa se ji še ni približal. Rekel je: »Gospod,
ali ubijaš tudi pravične ljudi? 5 Mar ni on rekel: ›Moja sestra je.‹ Pa tudi sama je
rekla: ›Moj brat je.‹ S poštenim srcem in čistimi rokami sem to storil.« 6 Bog pa mu
je odgovoril v sanjah: »Tudi jaz vem, da si to storil s poštenim srcem in sam sem te
obvaroval, da nisi grešil zoper mene. Zato nisem dal, da bi se je dotaknil. 7 Zdaj pa
vrni ženo možu, kajti prerok je in molil bo zate, da ostaneš živ. Če pa je ne vrneš,
vedi, da boste gotovo umrli ti in vsi tvoji.«
  8 Abiméleh je vstal zgodaj zjutraj, sklical vse služabnike in jim povedal vse, kar
se je zgodilo. Možje so se silno prestrašili. 9 Potem je Abiméleh poklical Abrahama
in mu rekel: »Kaj si nam storil? S čim sem se pregrešil zoper tebe, da si nadme in
nad moje kraljestvo spravil to veliko pregreho? Storil si mi, česar človek ne sme
narediti.« 10 Dalje je Abiméleh rekel Abrahamu: »Kaj ti je prišlo na misel, da si to
storil?« 11 Abraham je rekel: »Rekel sem si: ›Gotovo ni strahu Božjega v tem kraju;
ubili me bodo zaradi žene.‹ 12 Sicer pa je res moja sestra; hči mojega očeta je, a ne
hči moje matere. Tako je postala moja žena. 13 Ko me je Bog poslal iz hiše mojega
očeta po svetu, sem ji rekel: ›Narêdi mi tole dobroto: v vsakem kraju, kamor bova
prišla, reci, da sem tvoj brat!‹«
  14 Abiméleh je tedaj vzel drobnico in govedo, hlapce in dékle ter jih dal Abrahamu. Vrnil mu je ženo Saro. 15 Potem je Abiméleh rekel: »Glej, moja dežela je
pred teboj; prebivaj, kjer ti ugaja.« 16 Sari pa je rekel: »Glej, tvojemu bratu dajem
tisoč srebrnikov; glej, naj bo zate kot zagrinjalo čez oči za vse, ki so s teboj. Tako si
v vsem opravičena.«
  17 Potem je Abraham molil k Bogu in Bog je ozdravil Abiméleha, njegovo
Učeništvo | 3. stopnja, 10 Nič več zavedanja greha
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ženo in dékle, da so mogle roditi. 18 Gospod je bil namreč zaprl naročja [Tj. storil
neplodne] vsem ženskam v Abimélehovi hiši zaradi Abrahamove žene Sare.
1 Mojzes 20,2, 5 je govoril o svoji ženi Sari: »Moja sestra je.« Tedaj je gerárski kralj Abiméleh poslal
po Saro in jo vzel k sebi. … 5 Mar ni on rekel: ›Moja sestra je.‹ Pa tudi sama je rekla:
›Moj brat je.‹ S poštenim srcem in čistimi rokami sem to storil.«
1 Mojzes 20,7 Zdaj pa vrni ženo možu, kajti prerok je in molil bo zate, da ostaneš živ. Če pa je ne
vrneš, vedi, da boste gotovo umrli ti in vsi tvoji.«
1 Mojzes 15,1, 18 Po teh dogodkih se je Abramu v videnju zgodila Gospod beseda, rekoč: »Ne boj se,
Abram! Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko.« … 18 Tisti dan je Gospod
sklenil z Abramom zavezo in rekel: »Tvojemu potomstvu dajem to deželo od Egiptovske reke do vélike reke, reke Evfrata;
Jakob 2,23 Tako se je izpolnilo Pismo, ki pravi:
Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost, in imenovan
je bil »Božji prijatelj«.
1 Mojzes 20,7 17-18 Zdaj pa vrni ženo možu, kajti prerok je in molil bo zate, da ostaneš živ. Če pa je ne
vrneš, vedi, da boste gotovo umrli ti in vsi tvoji.« …
17 Potem je Abraham molil k Bogu in Bog je ozdravil Abiméleha, njegovo ženo in
dékle, da so mogle roditi. 18 Gospod je bil namreč zaprl naročja vsem ženskam v
Abimélehovi hiši zaradi Abrahamove žene Sare.
Rimljanom 8,31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
Rimljanom 4,8
Hebrejcem 8,12-13

blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha.
Zakaj milosten bom do njihovih krivic in njihovih grehov se ne bom več
spominjal.
13 S tem da govori o novi zavezi, je prejšnjo razglasil za staro. Kar pa zastari in se
postara, se bliža izginotju.

Efežanom 2,5, 8-9 čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom* oživil – po milosti ste
bili namreč odrešeni – …
8 Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. 9 Niste
odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.
Titu 3,5 nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
Efežanom 1,6 v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
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Odgovori na vprašanja
1. Kakšne vrste odnos ima ta mož lahko z družino medtem, ko se dogajajo tovrstne
stvari? Odnos poln neodpuščanja, zagrenjenosti in prepira.
2. Preberi Hebrejcem 10,1. Česa Postava ni mogla narediti?
Pripeljati do popolnosti (stanja brez hibe ali defekta) tiste, ki častijo.
3. Preberi Hebrejcem 10,1. Kaj v tem verzu nam kaže, da nas starozavezne daritve
niso mogle narediti popolne?
To, da so jih kar naprej opravljali – dnevno, tedensko, mesečno. Dejstvo, da
so jih nenehno ponavljali dokazuje, da niso bile sposobne za vselej opraviti
s problemom greha.
4. Preberi Hebrejcem 10,2. Če bi prišla daritev, ki bi res lahko opravila z grehom,
kaj bi to naredilo za častilce?
Povzročila bi, da se ne bi več zavedali greha (ne bi bili več neprestano zamorjeni zaradi lastnih neuspehov).
5. V kaj je bil prisiljen pijani voznik?

Da je vedno razmišljal o svojem grehu.

6. Preberi Hebrejcem 10,14. Bog naredi Svoje ljudstvo popolno po/s/z
d. z daritvijo (žrtvovanjem) Jezusa.
7. Preberi Hebrejcem 10,14. Jezusova daritev (prejeta po veri) naredi vernika
popolnega: c. za vselej.
8. Preberi 1 Mojzes 20,1-18. Kdo sta moža, omenjena v tej pripovedi?
Abraham in Abiméleh.
9. Preberi 1 Mojzes 20,2, 5. Kdo v tej pripovedi je bil mož, ki je lagal in prevaral
drugega? Abraham.
10. Preberi 1 Mojzes 20,7. Prepričan sem, da Bog ni odobraval Abrahamovih dejanj.
Toda na čigavi strani je bil Bog, z Abrahamovi ali Abimélehovi? Abrahamovi.
Zakaj? Preberi 1 Mojzes 15,1, 18 in Jakob 2,23.
Ker je imel Abraham zavezo z Bogom in je bil prijatelj Boga.
11. Preberi 1 Mojzes 20,7, 17-18. Čeprav je Abraham krivično ravnal, kdo je Bog
rekel naj moli za drugega?
a. Abraham naj bi molil za Abiméleha.
12. Preberi Rimljanom 8,31. Čeprav nam včasih spodrsne, kdo je na naši strani?
Bog.
13. Preberi Rimljanom 4,8. Čeprav delamo napake, kaj je Bog rekel, da ne bo
naredil? Ne bo nam prištel greha; ne bo nam pripisal dolga zaradi greha.
10 Nič več zavedanja greha
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14. Preberi Hebrejcem 8,12-13. V Novi zavezi, kaj je Bog obljubil, da ne bo
naredil? Ne bo nam prišteval naših grehov in ne bo se jih spominjal.
15. Preberi Efežanom 2,5, 8-9. Kako smo rešeni?
Po milosti; t.j., po Njegovi nezasluženi naklonjenosti in dobrotljivosti do
nas.
16. Preberi Titu 3,5. Kako nismo rešeni? Po naših delih pravičnosti.
Kako smo rešeni?
Po Njegovem usmiljenju. Opral nas je v kopeli prerojenja in prenovitve in
nas naredil nove, po Svetem Duhu.
17. Preberi Efežanom 1,6.
Vso večnost bomo slavili Boga, ker nas je rešil po Svoji milosti; kajti obdaroval
nas je v Ljubljenem.
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LJUBLJENA SEM, LEPA SEM
Don Krow
Nekega dne je Michael prišel k meni v pisarno, da mi pove neko zelo zaupno informacijo o eni od svojih sošolk. Ko sem predaval na enem od mojih predavanj
na Charis Bible College, se je zdelo, da si Patricia v svoj blok zapisuje neke zapiske.
Njeni zapiski so vsebovali te izjave: »Ljubljena sem, lepa sem,« itd. Patricia je bila
tudi vrsta osebe, ki se je vedno oblačila na način, ki je nanjo pritegoval pozornost.
Pravi razlog, da je Patricia izrazila te misli, je bilo dejstvo, da se ni počutila niti
ljubljena, ne lepa, ampak se je počutila zavrnjena in neljubljena.
   Kot ljudje imamo vsi enake osnovne potrebe – željo biti ljubljeni, sprejeti in
cenjeni, kakor tudi imeti občutek lastne vrednosti in spiznanja, da smo spravljeni
z Bogom. Veliko religije nam dandanes daje občutek, da nismo ljubljeni, nismo
cenjeni in nismo sprejeti. Ena najmočnejših utrdb, ki jih Satan uporablja proti
vernikom, je občutek krivde in obsojenosti; istočasno nam povzroča, da se zaradi
tega počutimo precej duhovni.
   Tu je vprašanje: Kolikim med vami je bilo rečeno, ko ste sprva prišli k Jezusu, da vas On ne le ljubi, ampak da bo On, s tem ko Ga sprejmete, postal vaša
popolna pravičnost? Dejansko je pravičnost, ki bi jo zagotovil On, vsa pravičnost,
kar bi jo kdaj lahko potrebovali (1 Korinčanom 1,30 pravi, Iz njega pa ste vi v
Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in
odkupitev). To je blagovest Evangelija: Ne sramujem se evangelija, saj je vendar
Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. 17 V njem se
namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v vero, kakor je zapisano:
   Pravični bo živel iz vere (Rim 1,16-17).
Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se
njegova vera šteje v pravičnost (Rim 4,5). Bog nas ni poklical, da bi imeli vero v vero,
ali vero za stvari, ampak v zaupno, zanesljivo, odvisno zaupanje Vanj.
   Bog te ne more ljubiti nič bolj kot te že ljubi. On je ljubezen (1 Janez 4,8).
Ampak ti si tisti, ki jo lahko bolj sprejemaš, bolj občutiš in bolj izkusiš. Bolj, ko ji
verjameš, bolj boš ljubil Boga. Pismo pravi, Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil
(1 Janez 4,19). To premisli, to verjemi in sprejmi!
Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Rimljanom 8,38-39. Glede česa je bil apostol Pavel prepričan?
2. Ko sem bil v biblični šoli, sem imel profesorja, ki nam je razdelil neke zapiske, v
katerih je pisalo: »Opravičenje je sodni akt, s katerim Bog oznani za pravičnega
vsakogar, ki veruje, ne naredi pravičnega.« Ko sem proučeval Pisma sem postal
prepričan, da je opravičenje dar pravičnosti, ki te naredi pravičnega v Božjih
očeh.
Učeništvo | 3. stopnja
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Preberi Rimljanom 5,19. Po poslušnosti Jezusa Kristusa (s tem, da se je držal
postave in šel na križ), bodo mnogi
a. razglašeni za pravične b. učeni, da so pravični c. postali pravični
3. Preberi 2 Korinčanom 5,21. »Njega [Jezusa Kristusa], ki ni poznal greha, je [Bog]
zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali
.

4. Preberi Kološanom 1,21-22. Jezus Kristus je prišel na zemljo in umrl za naše
grehe. Zaradi tega lahko stojimo v Božji prisotnosti kot ljudstvo, ki je sveto, brez
krivde in nedolžno v
a. očeh tvojega partnerja b. očeh tvojega prijatelja c. Božjih očeh
5. Preberi Efežanom 1,6. Vso večnost bomo slavili Boga, ker nas je rešil po Svoji
; kajti

nas je v Ljubljenem.

6. Preberi Hebrejcem 10,14. Po Jezusu in Njegovi daritvi na križu smo bili narejeni
popolni – za kako dolgo?
a. do naslednjega greha b. od svojega preteklega greha c. za vselej.
7. Preberi Hebrejcem 10,15-17. V Novi zavezi nam Bog obljublja, da se bo spominjal našega greha – kako pogosto?
a. vsakič, ko grešimo b. kadar ne damo desetine c. nikoli več.
8. Preberi Rimljanom 6,1-2. Božja milost je večja od vsega našega greha. Ali naj bi
mi nadaljevali v grehu, da bi se milost izkazala za veliko?
9. Preberi Hebrejcem 9,12. Kakšno vrsto odkupitve (svobode od kazni za naše grehe) je Jezus pridobil za nas?
a. Začasno b. Delno c. Večno odkupitev.
10. Preberi Rimljanom 8,33. Imenuj nekoga, ki bi lahko prinesel tožbo proti Božjim
izbrancem.
11. Preberi Rimljanom 8,34. Imenuj nekoga, ki lahko obsodi (tj. privede v sodbo)
Božje ljudstvo.
12. Preberi Rimljanom 8,35. Imenuj nekoga, ki lahko loči Kristjana od Božje ljubezni.
13. Preberi Rimljanom 8,31. Kaj je sklep te lekcije?

Verzi k vprašanjem
Rimljanom 8,38-39 Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne
prihodnost, ne moči, 39 ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne
bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
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Rimljanom 5,19 Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako
bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični.
2 Korinčanom 5,21 Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja
pravičnost v njem.
Kološanom 1,21-22 Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni. 22 Zdaj pa
vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel
pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne,
Efežanom 1,6 v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the
beloved. Eph 1:6
Hebrejcem 10,14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
Hebrejcem 10,15-17 To nam namreč pričuje tudi Sveti Duh, saj najprej pravi:
16 To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori Gospod:
Svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razum jih bom zapisal, 17
in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti se ne bom več spominjal.
Rimljanom 6,1-2 Kaj bomo torej rekli? Naj vztrajamo v grehu, da se pomnoži milost? 2 Nikakor ne.
Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem?
Hebrejcem 9,12 je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo,
in dosegel večno odkupljenje.
Rimljanom 8,33 Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje!
Rimljanom 8,34 Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na
Božji desnici ter posreduje za nas?
Rimljanom 8,35 Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali
lakota, nagota ali nevarnost ali meč?
Rimljanom 8,31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Rim 8,38-39. Glede česa je bil apostol Pavel prepričan?
Prepričan je bil, da nas nič ne more ločiti od Božje ljubezni – ne življenje ne smrt,
ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči na višavah ne
moči v globočinah. Nič nas ne more ločiti od Božje ljubezni, ki je v Jezusu Kristusu našemu Gospodu.
2. Ko sem bil v biblični šoli, sem imel profesorja, ki nam je razdelil neke zapiske, v
katerih je pisalo: »Opravičenje je sodni akt, s katerim Bog oznani za pravičnega
11 Ljubljena sem, lepa sem
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vsakogar, ki veruje, ne naredi pravičnega.« Ko sem proučeval Pisma sem postal
prepričan, da je opravičenje dar pravičnosti, ki te naredi pravičnega v Božjih
očeh. Preberi Rimljanom 5,19. Po poslušnosti Jezusa Kristusa (s tem, da se je
držal postave in šel na križ), bodo mnogi (c.) postali pravični.
3. Preberi 2 Korinčanom 5,21.
»Njega [Jezusa Kristusa], ki ni poznal greha [On ni nikdar grešil], je [Bog] zavoljo nas
storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem.«
4. Preberi Kološanom 1,21-22. Jezus Kristus je prišel na zemljo in umrl za naše
grehe. Zaradi tega lahko stojimo v Božji prisotnosti kot ljudstvo, ki je sveto, brez
krivde in nedolžno v c. Božjih očeh.
5. Preberi Efežanom 1,6. Vso večnost bomo slavili Boga za Njegovo milost, ker nas
je obdaril (naredil za sprejete) v Ljubljenem (tj., Kristusu) .
6. Preberi Hebrejcem 10,14. Po Jezusu in Njegovi daritvi na križu smo bili narejeni
popolni – za kako dolgo?
c. Za vselej.
7. Preberi Hebrejcem 10,15-17. V Novi zavezi nam Bog obljublja, da se bo spominjal našega greha – kako pogosto?
c. Nikoli več.
8. Preberi Rimljanom 6,1-2. Božja milost je večja od vsega našega greha. Ali naj bi
mi nadaljevali v grehu, da bi se milost izkazala za veliko? Bog ne daj. Ne!
9. Preberi Hebrejcem 9,12. Kakšno vrsto odkupitve (osvobojenje od kazni za naše
grehe) je Jezus pridobil za nas? (c.) Večno odkupitev.
10. Preberi Rimljanom 8,33. Imenuj nekoga, ki bi lahko prinesel tožbo proti Božjim
izbrancem. Nikogar ni.
11. Preberi Rimljanom 8,34. Imenuj nekoga, ki lahko obsodi (tj. privede v sodbo)
Božje ljudstvo. Nikogar ni.
12. Preberi Rimljanom 8,35. Imenuj nekoga, ki lahko loči Kristjana od Božje
ljubezni. Nikogar ni.
13. Preberi Rimljanom 8,31. Kaj je sklep te lekcije poučevanja?
Da je Bog za nas in nikogar ni, ki bi lahko bil proti nam.
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SAD ODREŠENJA – 1. del
Don Krow
Ali lahko enkratno dejanje vere ‘odreši,’ če se vera ne nadaljuje? Ali lahko vera
preneha, pa še vedno prejme obljubo? Abraham je verjel Bogu in ta mu je to štel
v pravičnost (1 Moj 15,6). Če bi Abrahamova vera prenehala (se ustavila), ali bi
prenehala tudi pravičnost, ki mu je bila prišteta?
   Iz Pisem vemo, da se »vera« začne kot dovršeno enkratno dejanje (aorist), a
se nadaljuje v Krščanskem življenju kot je prikazano v grščini, v sedanjem času.
Zapovedi, ki so dane v sedanjem času pomenijo, da se pričakuje nadaljujoča ali
ponavljajoča se uporaba. Če bi bralcu Svetega pisma priskrbeli sledeče besede ali
izraze, bi bistveno izboljšali njegovo ali njeno razumevanje bibličnih odlomkov, v
katerih je uporabljen sedanji čas. Te besede so: kar naprej; to je, znova in znova,
stanovitno, nenehno, običajno, kot navada ali življenski stil, ali neprestano.
   Preuči sledeče odlomke in kako na njih vpliva grški sedanji čas :
Janez 3,16 – Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje (sedanji čas: veruje in nadaljuje z
verovanjem), ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Hebrejcem 10,14 – Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne
tiste, ki so posvečeni (sedanji čas: tiste, ki so oddvojeni in nadaljujejo v oddvojenosti, je ta ena daritev pripeljala k popolnosti za vselej).

1 Janez 3,9 – Kdor je rojen iz Boga, ne ravna (sedanji čas: tj., ne greši še
naprej kot svoj način življenja, da bi tako kazal svoje nespreobrnjeno srce) grešno,
saj v njem ostaja njegovo seme (sedanji čas: Božje seme ostaja v njem in ostaja
nenehno). Ne more (sedanji čas: kot svoj način življenja ali neprestano) grešiti, ker
je rojen iz Boga.

Marko 1,15 – in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je
približalo. Spreobrnite se (sedanji čas: tj., spreobrnite [kesajte] se in se še naprej
obračajte vsakič, ko se pojavi situacija ali potreba) in verujte (sedanji čas: tj., verujte
in nadaljujte z verovanjem) evangeliju!«
Janez 5,24 – Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo
in veruje (sedanji čas: veruje in nadaljuje z verovanjem) njemu, ki me je poslal,
ima večno življenje in ne pride v obsodbo temveč je prestopil iz smrti v
življenje.
Luka 15,7 – Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim
grešnikom, ki se spreobrne (sedanji čas: in nadaljuje v spreobrnjenju), kakor
nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
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Apd 17,30 – Bog je zatisnil oči nad časi, ko so ljudje tavali v nevednosti;
zdaj pa naroča (sedanji čas: in še naprej naroča [ukazuje]), naj se vsepovsod vsi
spreobrnejo (sedanji čas: in nadaljujejo v spreobrnjenju).
Janez 6,47 – Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje (sedanji čas: in
nadaljuje z verovanjem), ima večno življenje.
Rimljanom 4,5 – Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje (sedanji čas: in
nadaljuje z verovanjem) v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se njegova vera šteje v pravičnost.
Apd 26,20 – ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej
Judeji, nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo (sedanji čas: in
nadaljujejo v spreobrnjenju), obrnejo (sedanji čas: in se še naprej obračajo) k Bogu
in naj opravljajo dela (sedanji čas: in še naprej delajo dela, ali dejanja, ki overovijo
njihovo spreobrnjenje), ki so vredna spreobrnjenja.
Sklep Sedanji čas je uporabljen v stotinah primerov v Pismu. Moj namen ni
navajati vseh odlomkov, ki se nanašajo na ta predmet. Resnica odrešujoče vere je
ta, da je nadaljujoča se in jo učita tako arminianizem kot kalvinistična teologija,
čeprav izhajata iz različnih stališč.
   Kalvinizem, ki izpoveduje večno odrešenje uči, da bi se pravi verniki lahko
spotaknili ali padli, a bodo kljub temu vztrajali v krščanski veri (1 Kor 1,8). Tisti,
ki verjamejo v večno odrešenje, verjamejo tudi, da so pravi Kristjani izkusili smrt
(so odmrli) grehu in v njem ne bodo vztrajali (Rim 6,1-3). Tisti, ki bi se kasneje
popolnoma odvrnili od Kristusa, kažejo, da niso bili nikdar v resnici novo rojeni
(1 Janez 2,19).
   Arminianizem uči, da pravi verniki lahko odpadejo od krščanske vere.
Splošno verjamejo in učijo, da tisti, ki odpadejo, izgubijo, ali jim je zaseženo njihovo odrešenje. Njihov sistem ne daje nobenega prostora tako imenovanim (le
po imenu) Kristjanom, da bi živeli v nenehni upornosti ali namernem grehu brez
sadu, ki bi overovil njihovo spreobrnjenje.
Apostol Janez je rekel, Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice
ni v nas (1 Jn 1,8), a je rekel tudi, Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno, saj v njem
ostaja njegovo seme. Ne more grešiti, ker je rojen iz Boga (1 Jn 3,9). Tu imamo paradoks, a ne neskladnost v Pismu. Vsi Kristjani grešijo (1 Jn 1,8), toda vsi so tudi
poslušni (1 Jn 2,3). Greh in meseno mišljenje sta še vedno prisotna pri Kristjanih, a
greh ne more biti njih gospodar ali razpoznavna značilnost (1 Jn 3,9). Pravo spreobrnjenje in vera zahtevata spremembo mišljenja, spremembo srca, spremembo
smeri, čeprav to ne pomeni popolnosti (Apd 26,28 in 1 Jn 1,8). »Sad« je še vedno
preizkušnja resničnosti in pristnosti vere. Vera je trdno, nadnaravno prepričanje,
ki ureja ravnanje pravega vernika in katerega demonstracija so spremljajoča dejanja. To nam je pokazano v primerih pisma Hebrejcem, 11. poglavje, kjer je vera
demonstrirana z ustreznimi dejanji. Z drugimi besedami, to kar delamo je rezul196

tat tega, kar verjamemo. Jakobovo pismo 2,18 pravi,
Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo
vero brez del in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del.
   Ko apostoli na negativen način govorijo o delih, se to nanaša na »dela
Postave;« to je, karkoli nekdo dela, da bi si prislužil ali delal za svoje odrešenje.
   Pisma govorijo tudi o sadu odrešenja, ki so dobra dela, ali dela vere. To so
dela, ali dejanja, ki izvirajo iz spreobrnjenja in vere (Apd 26,20, Mt 3,7-10, 1 Tes 1,3 in
Jakob 2,14-26); v teh se vidi dokaz odrešenja. Skladnost, ki se izraža med spreobrnjenjem in vero, je v tem, da imasta oba isti sad ali dokaz: dobra dela. Nismo rešeni
po dobrih delih, ampak smo rešeni za dobra dela (Glej Ef 2,8-10 glede kontrasta med
biti rešen po in rešen za). Dela so preizkušnja resničnosti vere; milosti, ki sčasoma ne
vpliva na življenje in dejanja človeka, se ne more smatrati za pravo Božjo milost
(Titu 2,11-12). Jezus uči, da bodo pravi verniki prepoznani po sadu (Mt 3,8, 7,16-20,
25,34-40; Jn 13,35, 14,23; Apd 26,20; Rim 2,6-11; Jakob 2,14-18 in 1 Jn 3,10).

Vprašanja k poučevanju
1. Pri zapovedih (naročilih), ki so dane v sedanjem času, je pričakovana
.

2. Preberi Janez 3,16. Skladno z grškim sedanjim časom, kaj izjavlja ta verz?
3. Preberi 1 Janez 3,9. Kdorkoli je od Boga rojen, ne ravna grešno. Kaj to pomeni?
4. Preberi Luka 15,7. V nebesih je veselje nad enim grešnikom, ki
.

5. Preberi Apd 17,30. Bog zapoveduje/naroča, naj se vsi ljudje vsepovsod
.

6. Preberi Apd 26,20. Kaj izjavlja ta verz?
7. Preberi 1 Janez 2,3. Kakšen je izid osebnega odnosa z Bogom, to je, poznavanja
Boga?
8. Preberi Jakob 2,18. Pokaži mi svojo vero brez del (kar je nemogoče narediti), in
jaz ti bom mojo vero pokazal z
9. Preberi 1 Tes 1,3. Dela, ali dejanja, ki izvirajo iz vere so imenovana
.
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10. Preberi Gal 2,16, 21. Dela Postave so dela, ki jih ljudje delajo, da bi si skušali
pridobiti odrešenje ali
(v.21). Ta ne morejo rešiti,
nimajo nikakršne moči, ki odrešuje.
11. Preberi Rimljanom 2,7-10. Ti verzi opisujejo sad katerih dveh skupin ljudi?

Verzi k vprašanjem
Janez 3,16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
1 Janez 3,9 Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno, saj v njem ostaja njegovo seme. Ne more
grešiti, ker je rojen iz Boga.
Luka 15,7 Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
Apd 17,30 Bog je zatisnil oči nad časi, ko so ljudje tavali v nevednosti; zdaj pa naroča, naj se
vsepovsod vsi spreobrnejo.
Apd 26,20 ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej Judeji, nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo, obrnejo k Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna
spreobrnjenja.
1 Janez 2,3 Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njegovih zapovedi.
Jakob 2,18 Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del
in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del.
1 Tesaloničanom 1,3 Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Galačanom 2,16, 21 vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po
veri v Kristusa in ne po delih postave, saj nobeno meso ne bo opravičeno po delih
postave. … 21 Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po postavi, potem
je Kristus umrl zaman.
Rimljanom 2,7-10 in sicer z večnim življenjem tistim, ki z vztrajanjem v dobrih delih iščejo slavo, čast
in nesmrtnost; 8 z jezo in srdom pa tistim, ki so sebični in ne sledijo resnici, ampak
se pokoravajo krivici. 9 Stiska in bridkost naj se zgrneta nad dušo vsakega človeka,
ki dela zlo, najprej nad Juda, potem nad Grka; 10 slava, čast in mir pa nad vsakogar, ki dela dobro, najprej nad Juda, potem nad Grka.
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Odgovori na vprašanja
1. Pri zapovedih (naročilih), ki so dane v sedanjem času, je pričakovana
nenehna uporaba, vedno znova .
2.

Preberi Janez 3,16. Skladno z grškim sedanjim časom, kaj izjavlja ta verz?
Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor vanj veruje (sedanji čas: veruje in nadaljuje z verovanjem), ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.

3. Preberi 1 Janez 3,9. Kdorkoli je od Boga rojen, ne ravna grešno. Kaj to pomeni?
Kdor je rojen iz Boga, ne ravna (sedanji čas: tj., ne greši še naprej kot svoj način življenja,
da bi tako kazal svoje nepokesano srce) grešno, …
4. Preberi Luka 15,7. V nebesih je veselje nad enim grešnikom, ki
se spreobrne in nadaljuje v spreobrnjenju .
5. Preberi Apd 17,30. Bog zapoveduje/naroča, naj se vsi ljudje vsepovsod
spreobrnejo in nadaljujejo v spreobrnjenju .
6. Preberi Apd 26,20. Kaj izjavlja ta verz?
ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej Judeji, nato pa med
pogani oznanjal, naj se spreobrnejo (sedanji čas: in nadaljujejo v spreobrnjenju),
obrnejo (sedanji čas: in se še naprej obračajo) k Bogu in naj opravljajo dela (sedanji
čas: in še naprej delajo dela, ali dejanja, ki overovijo njihovo spreobrnjenje), ki so vredna
spreobrnjenja.
7. Preberi 1 Janez 2,3. Kakšen je izid osebnega odnosa z Bogom, to je, poznavanja
Boga? Da delaš, kar On pravi; izpolnjuješ Njegove zapovedi.
8. Preberi Jakob 2,18. Pokaži mi svojo vero brez del (kar je nemogoče narediti), in
jaz ti bom mojo vero pokazal z deli, ali s tem, kar delam .
9. Preberi 1 Tes 1,3. Dela, ali dejanja, ki izvirajo iz vere so imenovana dela vere .
10. Preberi Gal 2,16, 21. Dela Postave so dela, ki jih ljudje delajo, da bi si skušali
pridobiti odrešenje ali pravičnost (v.21). Ta ne morejo rešiti, nimajo nikakršne
moči, ki odrešuje.
11. Preberi Rimljanom 2,7-10. Ti verzi opisujejo sad katerih dveh skupin ljudi?
Vernih in nevernih.
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SAD ODREŠENJA – 2. del
Don Krow
Poglejte si ta verz: Otroci Boga in otroci hudiča se očitno kažejo po temle: kdor ne
ravna pravično, ni od Boga in prav tako ne tisti, ki ne ljubi svojega brata (1 Jn 3,10).
Ne piše, »To je način, na katerega boste rešeni.« Piše, Otroci Boga in otroci hudiča
se očitno kažejo po temle.
   Jezus je to rekel takole,
Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali.« Mt 7,20
   V Pismih Bog govori o odrešenju na dva načina:
1 — da je po milosti po veri (Ef 2,8-9) in
2 — glede na dobra dela, ki jih bo delala vsaka rešena oseba (Ef 2,10).
Zakaj se bojimo govoriti o sadu vernika? Sveto Pismo se ne sramuje te teme. Iz
tega lahko vemo, da smo v Božjem kraljestvu in pod Božjo oblastjo :
1 Janez 2,3-5 – Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo
njegovih zapovedi. 4 Kdor pravi: »Poznam ga,« pa se njegovih zapovedi
ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. 5 V tistem pa, ki se drži njegove
besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna. Po tem spoznavamo,
da smo v njem.
Če ti veš, da je On pravičen, veš, da je bil vsak, ki dela prav, rojen iz Boga (1 Jn
2,29). (Ali ni to smiselno? Božja in Kristusova narava je pravičnost, in vsakdo, ki
dela pravično, dokazuje, da je deležen Njegove narave; ali, kakor pravi Janez, da
je bil rojen iz Njega).
1 Janez 3,5-10 – Vi veste, da se je On razodel, da bi odvzel grehe, da pa
v njem ni greha. 6 Kdor ostaja v njem, ne greši (Gr. sedanji čas: to nam govori
o ponavljajočem se dejanju, običajnem dejanju navade; bralec Svetega pisma lahko
bistveno izboljša svoje razumevanje odlomka s predlogo teh besed: kar naprej; to
je, znova in znova, stanovitno, nenehno, običajno, kot navada ali življenski slog,
ali neprestano.); kdor pa greši (sedanji čas), ga ni videl in ga ni spoznal. 7
Otroci, nihče naj vas ne zapelje. Le kdor ravna (sedanji čas: neprestano,
vedno znova ravna) pravično, je pravičen, kakor je pravičen on. 8 Kdor pa
ravna grešno (sedanji čas: iz navade kot način življenja, ker je to njih narava), je

od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav
zato, da bi uničil hudičeva dela. 9 Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno
(sedanji čas: tj., kot način življenja, ki kaže nesprobrnjeno srce), saj v njem ostaja
njegovo seme. Ne more grešiti (sedanji čas: neprestano), ker je rojen iz Boga.
10 Otroci Boga in otroci hudiča se očitno kažejo po temle: kdor ne ravna
(sedanji čas) pravično, ni od Boga in prav tako ne tisti, ki ne ljubi (sedanji
čas) svojega brata.
Janez pravi, Otroci Boga in otroci hudiča se očitno kažejo po temle (1 Jn 3,10). Tisti,
ki ne delajo del pravičnosti in ljubezni kažejo, da nimajo Očetove narave. Ali ni
dokaz novega rojstva pomemben?
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1 Janez 3,14 – Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate
ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti.
1 Janez 4,6 – Mi pa smo od Boga in vsak, kdor pozna [Ali spoznava] Boga,
nas posluša [Apostole]. Kdor pa ni od Boga, nas ne posluša [Apostole]. Po
tem spoznavamo duha resnice in duha blodnje.
1 Janez 4,8 – Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen (sedanji
čas: Ljubezen je razpoznavno znamenje vernega, kajti narava Boga je ljubezen).
1 Janez 5,2 – Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem, če ljubimo
Boga (sedanji čas: in Ga nenehno ljubimo) in izpolnjujemo (sedanji čas: in še
naprej izpolnjujemo) njegove zapovedi.
1 Janez 5,18-19 – Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši (sedanji čas:
kot način življenja, ki kaže nespreobrnjeno srce), ampak ga [se] iz Boga rojeni
varuje (sedanji čas: in se kar naprej varuje) in hudič se ga ne dotakne. 19 Mi
vemo, da smo od Boga in da ves svet tiči v zlu.
   Zakaj je apostol Janez podelil vse te stvari z nami ? To vam pišem, da
boste vedeli, da imate večno življenje, vam, ki verujete v ime Božjega Sina. 1 Jn 5,13
Sklep Pravičnost, svetost, ljubezen, sad Božjega Duha – so dokazi novega rojstva. Sam nimaš nobene zaupnosti, da Mu (Bogu) pripadaš, medtem ko prakticiraš
brezbožen življenski slog; vest obsoja in nobene zaupnosti ni do Boga. Apostol
Peter te opominja, da se potrudiš, da boš utrdil svojo poklicanost in izvoljenost (2
Pt 1,10); tj., zagotoviš svojemu srcu da Mu resnično pripadaš, z načinom življenja,
ki ustreza slavi Evangelija. Nisem rekel, »Tako smo rešeni;« rekel sem, »Tako
vemo, da Mu pripadamo.«
Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Apd 8,13, 18-22. Prvo Janezovo pismo govori o sadu, ali dokazu pravega vernika. To so stvari, ki izvirajo iz srca. Ko je razkrito, da vernikovo srce ni
iskreno (kakor Simonovo), kaj naj bi ta naredil?
2. Preberi 2 Peter 1,5-10. Kaj je dokaz, da je oseba resnično med tistimi, ketere je
Bog poklical in izbral?

3. Preberi Matej 25,34-40. Katere so kreposti, ki jih vernik demonstrira v teh verzih?
4. Preberi Janez 13,35. Po čem se spoznajo Jezusovi učenci?
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5. Preberi Matej 7,21-23. Zakaj so bili ti posamezniki zavrnjeni v Božjem kraljestvu?
6. Preberi Janez 14,23. Če oseba ljubi Jezusa, kaj bo delala?
7. Preberi Apd 26,20. Kaj pravi ta verz?
8. Preberi Jakob 2,17. Če tvoji veri ne sledijo dobra dela ali dejanja, kakšna vrsta
vere je to?
Verzi k vprašanjem
Apd 8,13, 18-22 Tudi sam Simon je sprejel vero; dal se je krstiti in se oklenil Filipa. Gledal je znamenja in strmel nad velikimi čudeži, ki so se dogajali. …
18 Ko je Simon videl, da se po apostolih s polaganjem rok podeljuje Sveti Duh,
jima je prinesel denar 19 in rekel: »Dajta tudi meni moč, da bo vsak, na kogar bom
položil roke, prejel Svetega Duha!« 20 Peter pa mu je rekel: »Pojdi v pogubo, ti in
tvoj denar, če misliš, da si Božji dar lahko kupiš z denarjem! 21 Ti nimaš deleža pri
tem in ne pravice do tega, zakaj tvoje srce ni iskreno pred Bogom. 22 Spreobrni se od
te svoje grdobije in prôsi Gospoda, morda ti odpusti namero tvojega srca!
2 Peter 1,5-11 Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost, kreposti spoznanje, 6 spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo
pobožnost, 7 pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. 8 Če imate te kreposti in so vedno večje, vas ne bodo pustile nedejavne in brez sadov za spoznanje
našega Gospoda Jezusa Kristusa. 9 Kdor pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden.
Pozabil je, da je bil očiščen svojih nekdanjih grehov. 10 Prav zato se, bratje, potrudite, da boste utrdili svojo poklicanost in izvoljenost. Če boste namreč tako ravnali,
se ne boste nikoli spotaknili. 11 Na ta način vam bo namreč na široko pripravljen
vstop v večno kraljestvo našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa.
Matej 25,34-40 Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!
Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! 35 Kajti lačen
sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me
sprejeli, 36 nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem
bil in ste prišli k meni.‹ 37 Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo
te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? 38 Kdaj smo te videli tujca
in te sprejeli ali nagega in te oblekli? 39 Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo
prišli k tebi?‹ 40 Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli [Db. Kolikor]
ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹
Janez 13,35 Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«
Matej 7,21-23 »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak
kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. 22 Veliko mi jih bo reklo tisti
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dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu
izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ 23 In takrat
jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate
nepostavno!‹«
Janez 14,23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče
ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Apd 26,20 ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej Judeji, nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo, obrnejo k Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna
spreobrnjenja.
Jakob 2,17 Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva.
Odgovori na vprašanja
1. Preberi Apd 8,13, 18-22. Prvo Janezovo pismo govori o sadu, ali dokazu pravega vernika. To so stvari, ki izvirajo iz srca. Ko je razkrito, da vernikovo srce ni
iskreno (kakor Simonovo), kaj naj bi ta naredil? Pokesal naj bi se svojega greha
(hudobije) in molil k Bogu, da bi bile odpuščene namere njegovega srca.
2. Preberi 2 Peter 1,5-10. Kaj je dokaz, da je oseba resnično med tistimi, ketere je
Bog poklical in izbral? Svoji veri dodajo vse kreposti Duha, kreposti svoje
nove narave.
3. Preberi Matej 25,34-40. Katere so kreposti, ki jih vernik demonstrira v teh
verzih? Praktična dela, ki izhajajo iz vere – kot je dajanje hrane lačnim, gostoljubje do drugih, oblačenje obubožanih, skrb za bolne, obiskovanje zaprtih
v ječi, itd.
4. Preberi Janez 13,35. Po čem se spoznajo Jezusovi učenci?
Po ljubezni, katero izkazujejo en drugemu.
5. Preberi Matej 7,21-23. Zakaj so bili ti posamezniki zavrnjeni v Božjem kraljestvu?
Ker so bili ljudje, ki so ravnali nepostavno. V grščini je uporabljen sedanji čas,
kar kaže, da je bila nepostavnost njihov življenski slog, njihova narava. Jezus
je rekel, da jih nikoli ni poznal. To so bili pogubljeni religiozni ljudje, katerih
srce ni bilo nikdar spreobrnjeno, niti mišljenje, katero bi jih obrnilo k Bogu.
6. Preberi Janez 14,23. Če oseba ljubi Jezusa, kaj bo delala?
Držala se bo Njegove besede, ali Njegovih izrekov.
7. Preberi Apd 26,20. Kaj pravi ta verz?
Dokaži tvoje spreobrnjenje s tem kar delaš.
8. Preberi Jakob 2,17. Če tvoji veri ne sledijo dobra dela ali dejanja, kakšna vrsta
vere je to? Mrtva vera; vera, ki ne odrešuje.
13 Sad odrešenja – 2

203

14

KLIC K UČENIŠTVU
Andrew Wommack
Danes bomo govorili o tem, kaj je biti učenec in kako narediti za učence druge
ljudi. Spomniti vas želim, da nam je Gospod dal zapoved, da ne delamo spreobrnjencev s tem, da le pripravimo ljudi do tega, da izpovejo Jezusa za svojega
Gospoda in prejmejo odpuščanje grehov, ampak da ljudi naredimo za učence.
Čeprav sta prvi dve stvari vitalni, tega nikakor ne želim pomanjševati, mora biti
pravi namen preseganje novega rojstva in doseganje zrelosti. Cilj Kristjana, ki je
učenec, bi moral biti ta, da gre in naredi za učence druge ljudi.
Jezus je rekel, naj gremo in naredimo učence, naj privedemo ljudi do zrelosti
in sposobnosti reprodukcije. Naš cerkveni svet tega še ni naredil. Odgovornost,
da privedemo ljudi do novega rojstva, smo položili na duhovništvo. Imamo evangeliste, ki potujejo naokrog, prirejajo velika evangelizacijska srečanja in na tisoče
ljudi naredi odločitev za Gospoda. Čeprav mnogi med njimi v resnici niso novo
rojeni, ampak izkušajo le čustva, sem prepričan, da so nekateri, ki so resnično
novo rojeni in imajo odnos z Bogom. Toda v večini primerov ni nobenega poudarka na potrebi, da nadaljuješ in postaneš učenec; to ni to, kar je nameraval
Bog.
To lahko primerjam z nekom, ki ljubi novorojenčke. Bilo bi popolnoma neodgovorno imeti novorojenčka, biti nad tem navdušen, ampak samo nad tem,
da gledaš rojstvo. Ko imaš otroka, moraš prevzeti odgovornost, da ga učiš in
vzgajaš. Ljudem govorimo, »Glavna stvar je, da si novo rojen, da izpoveš Jezusa
za svojega Gospoda.« Ko se to zgodi, jih potrepljamo po hrbtu in rečemo, »Zdaj
si pa Kristjan. Verjemi Bogu, preučuj Sveto pismo in vse bo v redu.« To ni to, kar
Gospod poudarja.
Zaradi tega smo proizvedli ljudi, med katerimi so takšnii, ki so se v srcu
posvetili Bogu, a nimajo nobene zrelosti. Nesposobni so reproducirati svojo
vero, ker ni nobenega gradiva za njihovo pomoč. Namesto, da bi bili pozitivne
priče za Jezusa, dejansko postajajo negativne priče. Njegov namen za nas je, da
gremo in dosežemo ljudi na tak način, da postanejo učenci polnih razsežnosti in
so sposobni reproducirati lastno vero v drugih.
Če bi ti vsakih šest mesecev privedel h Gospodu eno osebo, se oddvojil in
jo poučeval do take mere, da postane zrel Kristjan, ki bi bil zmožen reproducirati lastno vero, bi imel po šestih mesecih le dva Kristjana. Potem pa, če bi vsak
od vaju pripeljal h Gospodu eno osebo, se oddvojil in jo šest mesecev poučeval,
bi imel konec leta štiri Kristjane. To se ne zdi primerljivo z osebo, ki bi lahko
privedla h Gospodu tisoč ljudi v eni evangelizaciji in jih pripravila do tega, da
izpovejo Jezusa. Večina ljudi bi rekla, »Pač, ta metoda s poučevanjem proizvede
le štiri Kristjane v prvem letu, medtem ko bi jih druga metoda proizvedla tisoč.
Moramo nadaljevati z drugo metodo.« Človek, ki bi lahko pripeljal h Gospodu
tisoč ljudi, bi jih pripeljal 35.000. To je dobro in tega ne bi nihče kritiziral; a to je
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le ena kaplja v vedro svetovne populacije. Kratkomalo, cerkev deluje tako.
Če poudarjamo učeništvo, osebo, ki pripelje h Gospodu eno osebo vsakih
šest mesecev, in ti dve naredita isto, bi v nekaj več kot dvanajstih letih in pol evangelizirali več kot populacijo sveta. Nekateri mislijo, »To ni možno,« a izzivam
vas, da to preverite. Po mojih izračunih bi v 12,5 letih lahko tako, da ena oseba
poučuje eno drugo vsakih šest mesecev in iz nje naredi še en del Kristusovega telesa, zmožen reprodukcije, evangelizirali 5,5 milijard ljudi – v primerjavi z 12.500
ljudi z drugo metodo.
Če bi te lahko privedli v položaj, kjer ne izkusiš zmage in zrelosti samo ti, ampak
imaš željo, da bi to reproduciral v drugih ljudeh, postal tisti, ki poučuje namesto,
da si učenec – poglej kaj bi se lahko zgodilo, če bi le ena oseba dojela ta koncept,
sledila Gospodu do stanja zrelosti in nato začela poučevati eno drugo osebo.
   Če bi to naredil z le eno samo osebo na leto, bi bila na koncu leta ti in oseba, katero si poučeval – dva. Po dveh letih bi bili štirje. Toda, če bi s tem lahko
nadaljeval, bi bilo po desetih letih 1.024 ljudi, ki so bili poučeni in so sami postali
udje Kristusovega telesa, ki so sposobni reprodukcije. Če bi nadaljeval – recimo,
da je to prvotno sprejela le ena oseba – bi bilo to po dvajsetih letih več kot milijon
ljudi. To je izjemno. To je metoda pomnoževanja, ki jo je ustanovil Gospod, da
greš in delaš učence, ne pa, da greš in delaš spreobrnjence. To je daleč najboljša
metoda razširjanja Božjega kraljestva za doseganje ljudi, a naše mišljenje išče
hitre rešitve.
Koliko ljudi gre na velika evangelizacijska srečanja, se spreobrne, gre in se razglaša
za Kristjane, ima še vedno jezo, zagrenjenost ter ljubosumje in postane negativna priča? Lahko bi poiskali statisko števila ljudi, ki so bili odvrnjeni od pravega
Evangelija, ker so videli nekoga, ki je razglašal krščanstvo in so si mislili, »Prav
toliko dober sem, kot tisti hinavci v cerkvi. Tega mi res ni treba.«
Bistvo tega je, da je učeništvo metoda, ki jo je Bog zasnoval za evangeliziranje sveta. Resnica te ne osvobodi dokler sam ne nadaljuješ v Besedi (Jn 8,31-32).
To je tisto, kar Bog hoče za vsakega posameznika, da bi lahko izkusili Njegovo
polnost, ampak je tudi metoda evangelizacije, ki jo je On zasnoval. Kdorkoli se je
odločil, da to ni bil pravi način, ga je zamenjal za drugo metodo, ki ne deluje.
Danes molim, da Bog spregovori tvojemu srcu, da ti pokaže vrednost
učeništvo. Spodbujam te, da greš naprej in postaneš učenec in učitelj drugih.

Vprašanja k poučevanju
1. Morda te bo presenetilo izvedeti, da Jezus ni nikoli nikogar poklical, da bi postal
»Kristjan,« temveč je bil njegov poziv da postanemo »učenci.« Preglej evangelije (po Mateju, Marku, Luku in Janezu) in poišči in na ločen list papirja zapiši
seznam verzov, ki kažejo, da je Jezusov poziv k učeništvu.

Učeništvo | 3. stopnja
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2. V knjigi Apostolskih del ljudi niso povabili, da postanejo »Kristjani,« ampak da
postanejo učenci. Preglej knjigo Apostolskih del ter poišči in na ločen list papirja
zapiši seznam verzov, ki kažejo, da so bili ljude poklicani za učence.
3. V Pismih je beseda »učenec(-ci)« uporabljena 273-krat. V celem Svetem pismu
je beseda »Kristjan« vse skupaj uporabljena 3-krat. Poišči in na ločen list papirja
zapiši seznam teh verzov, v katerih je uporabljena beseda »Kristjan(-i)« in jih
izpiši v celoti.
4. Preberi Matej 10,25. Kaj je učenec, v skladu s tem verzom?
5. Preberi Luka 14,26. Biti Jezusov učenec pomeni brezpogojno žrtvovanje lastnega
življenja za življenje drugega. Res / Ni res.
6. Preberi Luka 14,33. V vsaj nekaj primerih je postati Jezusov učenec pomenilo, da
dobesedno zapustimo vse, da je Jezus lahko na prvem mestu.
Res / Ni res.
7. Preberi Matej 19,29. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali
mater ali ženo ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in
dobil v delež večno življenje. Res / Ni res.
8. Preberi Apostolska dela 14,22. Za učence je potrebno, da nadaljujejo v veri.
Res / Ni res.
9. Preberi Hebrejcem 10,14. To, kar imajo nekateri proti verzom, ki poudarjajo
učeništvo je v resnici to, da biti »Kristjan« ne zahteva nobenega truda (je po milosti), a biti učenec zahteva pravo žrtvovanje in posvečenje. Resnica je, da Jezusova odkupitev ne zahteva nobenega truda z naše strani; popolna je in od nas ne
zahteva nobenega truda, a Kristusov klic je bil vedno po našem življenju v celoti
in absolutno. Res / Ni res.
10. Preberi Apd 11,26. Kristus ni pozival dveh vrst vernikov, nekatere, da bi bili
Kristjani in druge, da bi bili učenci. V resnici naj bi bili Kristjani in učenci eni in
isti. Res / Ni res.
11. Preberi Matej 28,19. Jezusovo poslanstvo vernikom je bilo, da grejo in naredijo:
a. učence b. spreobrnjence iz vseh narodov.
12. Preberi Matej 28,20. Verniki naj bi učili druge, da izpolnjujejo vse, kar je Jezus
zapovedal. Res / Ni res.
13. Preberi Janez 1,12. Jezus je ponudil Svoje koristi (odpuščanje, opravičenje, itd.),
toda samo s tem, da sprejmeš Njega kot osebo. Res / Ni res.
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Verzi k vprašanjem
Matej 10,25 Učencu zadošča, da postane kakor njegov učitelj, in služabniku, da postane kakor
njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Bélcebub, koliko bolj bodo
njegove domače.«
Luka 14,26 »Če kdo pride k meni in ne sovraži* svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester
in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. * [Tj. »ne ljubi manj«.]
Luka 14,33 Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj
učenec.«
Matej 19,29 In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive
zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in dobil v delež večno življenje.
Apd 14,22 Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila.
Hebrejcem 10,14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
Apd 11,26 Ko ga je našel, ga je odpeljal s sabo v Antiohijo. Vse leto sta delovala skupaj v
tamkajšnji Cerkvi in poučevala veliko množico. In v Antiohiji so učence najprej
začeli imenovati kristjane.
Matej 28,19 Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina
in Svetega Duha
Matej 28,20 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«  
Janez 1,12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo
v njeno ime

Odgovori na vprašanja
1. Morda te bo presenetilo izvedeti, da Jezus ni nikoli nikogar poklical, da bi postal
»Kristjan,« temveč je bil njegov klic da postanemo »učenci.« Preglej evangelije (po Mateju, Marku, Luku in Janezu) ter poišči in na ločen list papirja zapiši
seznam verzov, ki kažejo, da je Jezusov klic k poučevanju.
2. V knjigi Apostolskih del ljudi niso povabili, da postanejo »Kristjani,« ampak da
postanejo učenci. Preglej knjigo Apostolskih del ter poišči in na ločen list papirja
zapiši seznam verzov, ki kažejo, da so bili ljude poklicani za učence.
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3. V Pismih je beseda »učenec(-ci)« uporabljena 273-krat. V celem Svetem pismu
je beseda »Kristjan« vse skupaj uporabljena 3-krat. Poišči in na ločen list papirja
zapiši seznam teh verzov, v katerih je uporabljena beseda »Kristjan(-i)« in jih
izpiši v celoti.
Apd 11,26; Apd 26,28 in 1 Peter 4,16
4. Preberi Matej 10,25. Kaj je učenec, v skladu s tem verzom?
Učenec je nekdo, ki postane tak kot njegov učitelj.
5. Preberi Luka 14,26. Biti Jezusov učenec pomeni brezpogojno žrtvovanje lastnega
življenja za življenje drugega.
Res.
6. Preberi Luka 14,33. V vsaj nekaj primerih je postati Jezusov učenec pomenilo
dobesedno zapustiti vse, da je bil Jezus na prvem mestu.
Res.
7. Preberi Matej 19,29. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali
mater ali ženo ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in
dobil v delež večno življenje.
Res.
8. Preberi Apostolska dela 14,22. Za učence je potrebno, da nadaljujejo v veri.
Res.
9. Preberi Hebrejcem 10,14. To, kar imajo nekateri proti verzom, ki poudarjajo
učeništvo, je v resnici to, da biti »Kristjan« ne zahteva nobenega truda (je po
milosti), a biti učenec zahteva pravo žrtvovanje in posvečenje. Resnica je, da Jezusova odkupitev ne zahteva nobenega truda z naše strani; popolna je in od nas ne
zahteva nobenega truda, a Kristusov klic je bil vedno po našem življenju v celoti
in absolutno.
Res.
10. Preberi Apd 11,26. Kristus ni pozival dveh vrst vernikov, nekatere, da bi bili
Kristjani in druge, da bi bili učenci. V resnici naj bi bili Kristjani in učenci eni in
isti.
Res.
11. Preberi Matej 28,19. Jezusovo poslanstvo vernikom je bilo, da grejo in naredijo:
a. učence
12. Preberi Matej 28,20. Verniki naj bi učili druge, da izpolnjujejo vse, kar je Jezus
zapovedal.
Res.
13. Preberi Janez 1,12. Jezus je ponudil Svoje koristi (odpuščanje, opravičenje, itd.),
toda samo s tem, da sprejmeš Njega kot osebo.
Res.
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KAKO UPORABITI SVOJE PRIČEVANJE
Don Krow
Danes bi vam rad govoril o tem, kako uporabiti svoje pričevanje. Apostolska dela
5,42 pravi, Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali
evangelij o Kristusu Jezusu. Opazite, da so se učenci zgodnje cerkve vsak dan
srečevali v templju in od hiše do hiše so kar naprej učili in oznanjali Jezusa za
Kristusa. Mnogim ljudem se zdi ta pristop – od hiše do hiše in od vrat do vrat
– nenaraven in nelagoden. Povedal bi vam rad nekaj stvari, ki sem se jih naučil,
ko sem dejansko šel, imel vrata odprta za poučevanje in videl ljudi, ki so se spreobrnili k Jezusu Kristusu.
To ni niti približno tako težko kot vam je bilo rečeno in ena od stvari, ki sem
jih opazil v Pismu je, da je apostol Pavel trikrat uporabil svoje osebno pričevanje,
ko je govoril z nespreobrnjeno osebo. V Apostolskih delih, poglavjih 9, 22 in 26
je povedal svoje pričevanje, svojo izkušnjo in kaj se mu je zgodilo – ko je govoril
z nespreobrnjenimi. Odkrili smo, da je en od najboljših pristopov za prinašanje
sporočila o Jezusu Krstusu »molitvena hoja.« Gremo do vrat, potrkamo in jim
povemo, »V tem okolišu smo in molimo za ljudi. Verjamemo, da Bog sliši in
odgovori molitvi in spraševali smo se, če ima vaša družina morda kak problem
– zdravstven ali kak drug – in bi želeli, da molimo za vas.« Včasih kdo reče, »Ja,
imam problem« in želi, da molimo zanj; v drugih primerih pa se kdo počuti
malo nelagodno ali nerodno in reče, »Ne, trenutno nimam nobene potrebe po
molitvi.« Potem jim pa kar povemo svoje lastno pričevanje.
Jaz rečem, »Vidim, da imate otroke. Sam imam tri; 14. decembra 1981 sta
bili rojeni moji dve hčerki, dvojčici. Druga dvojčica je bila mrtvorojena.« Oni
odgovorijo, »Oh, žal mi je to slišati.« Potem rečem, »Nikar naj vam ne bo žal.
Naj vam povem, kaj se je zgodilo.« Pripovedovati začnem zgodbo. Drugo rojena
dvojčica je bila rojena v medenični vstavi. To je, rojena je bila z nogami naprej.
Nekje v procesu rojevanje ji je bil odvzet kisik. Bila je mrtvorojena.
Babica jo je dvignila, ji dala klofuto (udarila jo je, kolikor je mogla močno),
posesala njena pljuča, če bi bila napolnjena s tekočino in se končno vdala. Bil sem
kot katerikoli drug oče. Izgubil sem svojo hči – kaj storiti? V tej fazi rečem ljudem
pri vratih, »Rad bi vas vprašal, ali ste kdaj že kaj brali Sveto pismo?« Rečejo, »No,
nekaj malega sem prebral« ali včasih, »Ne, pravazprav ne.« Razložim, »Razlog da
sprašujem je, ker Sveto pismo pravi v Apostolskih delih 10,38, da je Jezus hodil
okrog in delal dobro, ozdravljal vse tiste, ki so bili pod hudičevo oblastjo, ker je
bil Bog z Njim. Vam bom kar povedal, kaj se je zgodilo. Lahko verjamete ali ne,
karkoli vam že to pomeni, ampak moj novorejena hči je bila mrtva in razmišljal
sem, da jo bomo čez nekaj dni pokopali. Pomislil sem, Želim si jo stisniti k sebi.
Ko sem jo hotel dvigniti, je bila nad njo zla prisotnost, ki jo Sveto pismo imenuje
demonski duh. Fizično me je napadla in me za trenutek paralizirala. Takoj ko se
je to zgodilo, sem rekel, »V imenu Jezusa Kristusa, ukazujem ti, nečisti duh, da
greš s tega dojenčka in zapovedujem življenje v tega otroka, v Jezusovem imenu.«
Učeništvo | 3. stopnja
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Ta mali dojenček, ki nikoli ni dihal, je zahropel, enkrat vdihnil in nato nehal dihati. Spet sem rekel, »V imenu Jezusa Kristusa, tebi, nečisti duh, zapovedujem,
da greš s tega otroka prav zdaj in vanjo naj pride življenje!« Tokrat je večkrat
zahropla, zadihala in dihala.
Osebo, s katero se pogovarjam, pokličem po imenu in rečem, »Ali veš, da ima po
času treh minut človek brez kisika možgansko poškodbo. Moja hči je v vsakem
smislu popolnoma normalna. Imenovala sva jo Vita, kar v latinščini pomeni
življenje, ker sva hotela povedati zgodbo o tem, kar je Bog naredil zanjo. Življenje
je prinesel nazaj v njo. Od takrat naprej sem veliko preučeval Sveto pismo in to
je, kar sem odkril: prav kakor nečist duh nad mojim otrokom, obstaja kraljestvo
teme, vladarstvo Satana in njegove oblasti ter kraljestvo ljubljenega Božjega
Sina.
Ko je Jezus prišel na zemljo, je začel klicati ljudi iz kraljestva teme v Svoje lastno
kraljestvo potom spreobrnjenja in vere Vanj – da tako sprejmejo odpuščanje grehov in se spreobrnejo, da Mu sledijo. Ne vem, kaj vi verjamete, pripovedujem
vam le to, kar se je zgodilo v moji družini in v mojem življenju. Rad bi vam povedal pravi razlog, zakaj sva pred vašimi vrati. Jezus nam je zapovedal, da gremo
in naredimo učence. Zavedam se, da so mnogi ljudje prezasedeni in ne morejo iti
v cerkev ali pa nočejo. Če imaš tam kakšno vprašanje, ne moreš dvigniti roke in
reči, »Pastor (ali duhovnik), kaj pomeni to, kar ste pravkar rekli?« Zato smo torej
prišli do vaših vrat.
V desetih minutah imava strnjeno učenje iz Božje Besede. Potem greva k odlomkom iz Pisem in postaviva nekaj vprašanj, da zagotovimo, da smo vsi razumeli.
Dejansko je to nek obojestranski dialog. Ne pridigamo ljudem ali jim govorimo,
kaj pravi Sveto pismo, ampak jim skušamo pomagati odkriti, kaj pravi, tako da
jim postavimo nekaj vprašanj.
»Ali bi vas to zanimalo? Domenili se bomo za čas, ki vam ustreza, prišli sem, na
vaš dom in si pogledali lekcijo. Če ne boste imeli nič od prve lekcije, če ne bo v
pomoč, vas ne ohrabri in vas ne izgradi, ne boste nikdar več videli najinih obrazov. Nisva tu, da vas nadlegujeva, da bi vas pripravila, da se včlanite v kakšno
cerkev ali organizacijo ali kaj podobnega. Tu sva le zato, da vam poveva, kaj je
Jezus naredil za vas osebno in vam pomagava, da sami razumete Božjo Besedo.
Veliko stvari je v Svetem pismu, katerih ne veva ali razumeva popolnoma, a tu
sva, da vam ponudiva kratko učenje. Ali bi vas to zanimalo?«
Mnogo ljudji je reklo, »Ja, bi bil zainteresiran« in tako smo se dogovorili za čas,
da prideva k njim na dom in začneva lekcije poučevanja. Nismo tu da se gremo,
kakor temu jaz pravim, »evangelizacijo z mikrovalovko,« kjer jim zvijamo roko
in jih pripravljamo, da zmolijo neko malo molitev, ko niti ne razumejo, kaj delajo. Sledimo lekcijam poučevanja in jim pomagamo razumeti Kristusa in sicer
križanega.
Nekemu pastorju sem povedal o naših lekcijah poučevanja, in rekel je, »Don,
kaj se pa zgodi po prvi lekciji?« Po prvi lekciji oseba razume, kaj ji je potrebno
narediti, da se odzove Jezusu Kristusu in prejme usmiljenje in odpuščanje, ki
ga On ponuja. Nismo nasilni trgovski potniki. To ni naš pristop, a v teku prve
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lekcije bodo prišli do spoznanja v lastnem srcu, kaj jim je treba storiti. Potem je
vprašal, »No, kaj se pa zgodi po 15. lekciji?« Rekel sem, »Po 15. lekciji, če oseba
ostane z nami, se bo že obrnila od svojega greha in bila krščena v vodi in krščena
v Svetem Duhu. Vidimo, da se tovrstne stvari dogajajo ne po petnajsti, ampak po
šesti lekciji.«
V Mateju 28 je Jezus rekel, naj gremo v vse narode in naredimo učence
in jih v tem postopku krstimo v imenu Očeta, in Sina, in Svetega Duha. Med
poučevanjem nevernemu podamo razumevanje Jezusa Kristusa in sicer
križanega. S tem, ko to razumevanje podajamo teden za tednom, z njimi izgrajujemo odnos, prijateljstvo. Pridejo, da nas ljubijo in nam zaupajo. Mi jim podajamo Božjo Besedo in ne prihajamo zato, da jim jo pridigamo. Beremo Pisma, jih
damo njim za prebrati in postavimo vprašanja na način, da sami vidijo odgovore
iz Božje Besede. Teden za tednom gledamo, kako ljudje prihajajo na kraj, kjer so
pripravljeni odkrito izpovedati Kristusa, ker vejo, kaj pomeni sprejeti Njega, Mu
slediti in Mu biti posvečeni. To je dosti drugače od mnogih današnjih pristopov
evangelizacije.
Način, na katerega gremo, da dosežemo izgubljene, je predvsem osebno
pričevanje. Vsak izmed nas ima osebno pričevanje. Velikokrat napišemo svoje
lastne traktate. Sam sem napisal enega z naslovom »Smrt moje hčerke,« katerega
ljudem velikokrat pustim na vratih. Drugi ljudje v naši ekipi Učeništva so napisali traktate kot na primer, »Suženj osvobojen,« od Joe Rose, ki je bil zvezan z
alkoholom in drogami, in »Smrt drogiranega prijatelja,« ki ga je napisal Rocky
Forry, ki je bil zvezan z drogo od petnajstega leta starosti in Jezus ga je osvobodil.
Ta pričevanja povemo ljudem na vratih.
Nekateri pravijo, »Ampak jaz nimam dinamičnega pričevanja. Nisem videl
svojega otroka vstati od mrtvih po osmih minutah.« Zavedam se, da mnogi ljudje
nimajo tovrstnih pričevanj. Morda imaš pričevanje kot Andrew Wommack, kateremu je Božja moč ohranjala življenje, ga veskozi njegovo otroštvo ohranila
izven greha, umazanije in brezbožnosti, s katerimi se bori večina ljudi.. Vsak
izmed nas ima pričevanje in če se ti tvoje lastno ne zdi dovolj dinamično, uporabi
moje. Ko smo začeli z našimi ekipami Učeništva in začeli dosegati ljudi, je Joe
Rose uporabljal moje pričevanje. Čez nekaj časa ga je povedal bolje od mene in
rekel sem, »Joe, daj, povej jim, kaj se je meni zgodilo.«
Če je apostol Pavel uporabil svoje lastno pričevanje trikrat v Novem testamentu, da je dosegal izgubljene, to lahko narediš tudi ti. Danes imamo računalnike
z vsakovrstnimi programi: Word Perfect, Microsoft Word, ali karkoli že. Zelo
enostavno je pripraviti traktat osebnega pričevanja. Veliko bolj učinkovito je reči,
»To ni nekaj, kar sem kupil v svetopisemski knjigarni. Kar vam pripovedujem se
je zgodilo meni.«
Rad bi, da se usedeš in napišeš svoje osebno pričevanje – kaj se je tebi zgodilo – kako si prišel k Jezusu Kristusu. Potem pa svoje pričevanje povej nekomu,
kot da bi pričeval pri nekomu na vratih.
Če potrebuješ več informacij v zvezi s tem, poglej mojo spletno stran,
www.KrowTracts.com, in na njej Tips For Sharing Your Faith.
15 Kako uporabiti svoje pričevanje
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Vprašanja k poučevanju
1. Preberi Marko 16,15. Komu naj bi bil Evangelij oznanjen?
2. Preberi Matej 28,19-20. Koga naj bi naredili za učence?
3. Preberi Apostolska dela 8,5, 26; 16,13-15, 23; 20,21-22. Kje se je dogajala evangelizacija?
4. Preberi Marko 4,11-12. Preden lahko pride do resničnega spreobrnjena, mora
oseba a. videt b. doumeti c. slišati d. razumeti e. vse našteto.
5. Preberi Apd 28,23-24. Ko je Pavel razlagal in pričeval o Evangeliju, kako dolgo je
to delal, da bi ljudi prepričal o Jezusovih trditvah?
6. Preberi Apd 16,14. Ko se nekdo resnično obrne h Kristusu, kaj mora biti odprto?
7. Preberi Apd 2,37. Kaj se zgodi, ko se srce osebe odpre in je prepričana o lastni
krivičnosti?
8. Preberi Apd 16,31; 2,38. In kaj naj bi oseba naredila?
9. Preberi Apd 2,42 in Janez 8,31-32. In kaj naj bi oseba naredila?
10. Preberi Rimljanom 10,14-15. V obratnem vrstnem redu (tega odlomka), kako
pride oseba k Jezusu?

Verzi k vprašanjem
Marko 16,15 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Matej 28,23-24 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«
Apd 8,5; 26 Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa [Ali Mesija]. …
26 Gospodov angel je govoril Filipu z besedami: »Vstani in odpotuj proti jugu, k
cesti, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo!« Ta cesta je zapuščena.
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Apd 16,13, 23 Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam
prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale.
… 23 Ko so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo, ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi
nanju.
Apd 20,20-21 Ničesar vam nisem zamolčal, kar vam je v korist, ampak sem vam oznanjal in vas
učil, javno in po vaših domovih. 21 Jude in Grke sem rotil, naj se spreobrnejo k
Bogu in naj verujejo v našega Gospoda Jezusa.
Marko 4,11-12 In govoril jim je: »Vam je dana skrivnost Božjega kraljestva; tistim, ki so zunaj, pa
se vse daje v prilikah, 12 da
gledajo, gledajo – pa ne vidijo, poslušajo, poslušajo – pa ne doumejo, da
se ne spreobrnejo in se jim ne odpusti.«
Apd 28,23-24 Dogovorili so se za dan, ko jih je še več prišlo tja, kjer je prebival. Od jutra do večera
jim je razlagal, jim pričeval o Božjem kraljestvu in jih skušal pridobiti za Jezusa z
besedami iz Mojzesove postave in prerokov. 24 In eni so se dali prepričati njegovim
besedam, drugi pa niso verovali.
Apd 16,14 Poslušala nas je tudi ženska, Lidija po imenu, trgovka s škrlatnimi oblačili v mestu
Tiatiri. Bila je bogaboječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim
besedam.
Apd 2,37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje,
kaj naj storimo?«
Apd 16,31 Odgovorila sta mu: »Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša!«
Apd 2,38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa
Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
Apd 2,42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v
molitvah.
Janez 8,31-32 Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj: »Če ostanete v moji besedi, ste
resnično moji učenci. 32 In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.«
Rimljanom 10,14-15 Toda kako naj ga kličejo, če niso verovali vanj? In kako naj verujejo, če niso slišali
o njem? In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjevalca? 15 In kako naj oznanjajo, če
niso bili poslani? Kakor je pisano:
Kako lepe so noge tistih, ki prinašajo veselo oznanilo o dobrih rečeh!

15 Kako uporabiti svoje pričevanje
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Odgovori na vprašanja
1. Preberi Marko 16,15. Komu naj bi bil Evangelij oznanjen?
Vsemu stvarstvu/stvaritvam, vsem.
2. Preberi Matej 28,19-20. Koga naj bi naredili za učence?
Ljudi vseh narodov.
3. Preberi Apostolska dela 8,5, 26; 16,13-15, 23; 20,21-22. Kje se je dogajala evangelizacija?
V mestih, puščavah, obrežjih rek, ječah, v javnosti, in od hiše do hiše.
4. Preberi Marko 4,11-12. Preden lahko pride do resničnega spreobrnjena mora
oseba
e. vse našteto.
5. Preberi Apd 28,23-24. Ko je Pavel razlagal in pričeval o Evangeliju, kako dolgo je
to delal, da bi ljudi prepričal o Jezusovih trditvah?
Od jutra do večera, verjetno okrog šest do osem ur.
6. Preberi Apd 16,14. Ko se nekdo resnično obrne h Kristusu, kaj mora biti odprto?
Srce, najbolj osrednji del človekovega bitja.
7. Preberi Apd 2,37. Kaj se zgodi, ko se srce osebe odpre in je prepričana o lastni
krivičnosti? Če se odzove pravilno, bo vprašala, »Kaj naj naredim?«
8. Preberi Apd 16,31; 2,38. In kaj naj bi oseba naredila?
Spreobrni se in verjemi Gospodu Jezusu Kristusu, in bodi krščen.
9. Preberi Apd 2,42 in Janez 8,31-32. In kaj naj bi oseba naredila?
Nadaljuje naj v doktrini (učenju) apostolov. Še naprej naj se uči in prakticira
Jezusove besede.
10. Preberi Rimljanom 10,14-15. Po vrstnem redu (tega odlomka), kako pride oseba
k Jezusu?
Nekdo je poslan. Nekdo oznanja. Ker sliši sporočilo Jezusa, lahko verjame.
Ker verjame, lahko kliče Gospodovo ime za odrešenje.
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V UČENIŠTVU MORAMO UPRABITI
DAROVE VSEH
Don Krow
Danes bomo govorili o uporabljanju darov vsakogar za učeništvo. Lahko se jih
uporablja. Mi že mnoge mesece z velikim uspehom delamo s tem programom
Učeništva in vidimo človeška življenja, ki so spremenjena s tem, da so novo rojeni, krščeni v Svetem Duhu in krščeni v vodi. Nekega dne sem govoril s prijateljem
in rekel, »Nekaj stvari pogrešamo – skozi špranje nam uhajajo.« Rekel je, »Mislil
sem, da gre vse zelo dobro. Kaj s tem misliš?«
To kar vam bom povedal je, kako privesti vase zaprto cerkev – v kateri ljudje
le sedijo, poslušajo pastorja in grejo domov – do tega, da postane navzven odprta
cerkev, ki sega preko štirih sten cerkvene stavbe. Tu je resnična statistika: 95%
vseh Kristjanov ni nikdar nikogar privedla h Gospodu in 90% evangelizacije je
usmerjene na Kristjane. Cerkvena stavba je najbolj evangeliziran kraj na svetu.
Evangeliziramo učilnice verouka in dvorane. Način, na katerega evangeliziramo
zgradbo, bi dal človeku misliti, da cerkev potrebuje spreobrnjenje.
Šele v tretjem stoletju pod Konstantinom, so se pojavile cerkvene zgradbe.
Od takrat se je cerkev v smislu doseganja izgubljenih zaprla sama vase in se skrila
za zidove cerkvene zgradbe. Hočemo govoriti o preseganju teh zidov, da bi to vase
zaprto cerkev obrnili v navzven odprto cerkev. Po statistikah obstaja le 0,5% programov, ki presegajo štiri zidove naših stavb. Pravijo, da v Združenih državah ni
nobene vodilne denominacije, ki ima načrt doseganja izgubljenih. Doseganje in
poučevanje ljudi izven naših cerkvenih zgradb je del krščanstva, ki ga je potrebno
ponovno odkriti.
Z reformacijo je Martin Luther prinesel razodetje opravičenja po veri in
pritegnil pozornost cerkve. V 19. stoletju je masovna evangelizacija prišla po
Johnu Wesleju. A zdi se, da osebno poučevanje drug drugega in učeništvo nista
bila ponovno odkrita že od časa apostolov. Morda boste rekli, »Ne vem kako.« S
tem programom vam bomo definitvno pokazali kako – zelo enostavno je. Pokazali vam bomo, kako enostavno je delati z ljudmi in spoznati nove ljudi na vratih
z uporabo lastnega pričevanja. To je tisto, na kar se zdaj želim osredotočiti. To je
dobra novica.
Ali bi ti bilo všeč delati le to, kar bi rad delal, ne tisto, kar nekdo drug hoče,
da delaš (česar v resnici nočeš delati), ampak točno to, kar hočeš delati ti? O tem
govorimo. Ko ljudem pokažem, kako Učeništvo deluje, rekoč, »Poglej, to je, kar
delamo: dotikamo se človeških življenj. Rešeni so, novo rojeni, izpolnjeni s Svetim
Duhom in krščeni v vodi.« Ljudje rečejo, »To je odlično!« Toda, če bi rekel, »No,
kateri izmed vas hoče iti z mano?« bi bili le kakšni trije od vas, od dvestotih, ker se
ostali bojijo ali pa ne vejo, kako se to dela. Ali pa, če bi rekel, »No, pozabite to. Ne
skrbite glede tega; ni vas treba biti strah. Šli bomo in ustanovili biblične študijske
skupine in vam pripravili lekcije za poučevanje.« Koliki med vami bi radi učili?
Učeništvo | 3. stopnja
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Zdaj bi jih bilo pa več – okrog deset do dvanajst – ki bi rekli, »Ja, hočem učiti.« A
ne bi šlo dlje od tega.
Kar hočemo narediti, je, da vam pokažemo, kako je vsak dar v Kristusovem
telesu lahko uporabljen za doseganje izgubljenih, da jih ljubimo in naredimo iz
njih učence. Potrebno bo uporabiti vsak dar, in ti darovi se nahajajo edino v Kristusovem telesu, lokalni cerkvi. Nekateri pravite, »Jaz rad molim za krst Svetega
Duha, ozdravljenje in takšne stvari.« No, res je trenutek v našem poučevanju, ko
bi vas lahko vključili samo za ta namen. Drugi pa pravijo, »Ne počutim se lagodno
pri tem,« toda ali znaš speči pito? Ali znaš poslati kartico? Ali znaš telefonirati?
Znaš pobarvati ograjo? Bi lahko čuval otroke samske mamice, medtem ko ji mi
služimo in ji dal eno uro časa, da gre lahko od doma? Ali lahko delaš praktične
stvari? Kaj pa molitev? Nekateri izmed vas ste poklicani, da molite. Pokazali vam
bomo ljudi, katerim služimo, vam dali njihova imena in vi lahko, sami ali v skupinah, molite za njih in za ekipe Učeništva, ki grejo vsak teden na delo.
Prostor je za vsakogar, da dosega druge in jih uči. Imamo program, v katerem je lahko uporabljen vsak dar. Pripravljamo ekipe učitelja in njegovega assistenta, ki gresta ven sposobna, da služita s poučevanjem. Potem jima sledita dve
osebi, ki imata službo pomoči, da delata praktične stvari, kot je dajanje hrane,
peka peciva, ali da pokličejo in vprašajo, kako stvari grejo. Imamo tudi ljudi, ki
molijo za nas in za ljudi, katerim služimo.
Ali veste, kaj gledamo? Gledamo, kako Bog spreminja življenja, ker jih nekdo
‘pase’ in skrbi za njih, ker jim ja izkazana Njegova ljubezen. Ali veste, kdo opravlja delo služenja? Opravljajo ga tisti, ki naj bi ga opravljali – ljudje. Efežanom 4,11
pravi, da so apostol, prerok, evangelist, pastir in učitelj dani, da izpopolnijo svete,
da ti lahko opravljajo delo služenja. Cerkev opravlja delo služenja, in ne le človek
v ospredju, imenovan »pastor.« Ko pastor uči in usposobi cerkev za dela služenja
in ta gre in jih opravlja, je to resničen uspeh.
Naj to ilustriram. Če bi oznanili vojno na drug narod in bi naš predsednik
rekel, »Preveč mož izgubimo v vojni, zato sem se odločil, da ukinem vojsko in
pošljem tja le generale, da se bojejo.« Preostanek sveta bi se nam smejal, in v
resnici se prav to dogaja. Hudič se nam smeji, ker smo poslali generale, petero
služb, da naredijo vse. »Naj oni to delajo – plačujemo jih, da to delajo.« Nismo
uspeli izgraditi vojske. Bog hoče izgraditi to vojsko, in vsak od naših darov je
lahko uporabljen v Učeništvu.
Mi hočemo pomagati ustvariti vojsko, usposobljeno z učinkovitimi orodji
za poučevanje – ne le tu v našem mestu – temveč vojsko, ki dosega ves svet. To
lahko naredimo z orodji, ki smo jih pripravili, z lekcijami poučevanja in vsemi
strategijami, ki nam jih je dal Bog.
Bog vas blagoslovi, ko se vsi združite, da uporabite svoje darove za služenje
izgubljenim, novim vernikom, in da izpolnjujete Jezusovo zapoved da gremo in
poučujemo vse stvarstvo.
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Vprašanja k poučevanju
1. Sledeče je kratek opis načina, po katerem sestavimo ekipe za Učeništvo in doseganje izgubljenih. Telo vaše cerkve se lahko prijavi v katerokoli od teh ekip. Če
dosledno sledite osebi z uporabo vseh vaših darov za služenje, jo lahko hitro
privedete v kraljestvo in do zrelosti. Sledi vprašalnik, ki naj se razdeli članom
cerkve. Nato organizirajte ekipe, da to uskladijo.
Zanimalo bi me delati naslednje (označi eno ali več dejavnosti):
— Vzpostavljati stike z ljudmi na vratih
— Učiti lekcije Učeništva
— Moliti za izgubljene in skupine Učeništva
— Dajati hrano ali druge stvari družinam, ki so tega potrebne
— Navezava stikov z ljudmi, telefonsko ali z osebnim obiskom
— Evangelizacija dobrotljivosti: Peka izdelkov za druge, pošiljanje kartic, vsakovrstna pomoč.
— Delo s samskimi materami in otroci
— Priskrbeti prevoz do cerkve, itd.
— Drugo : rad/-a bi
2. Sledeče je primer obrazca, s katerim se sledi izidom poučevanja in katerega se
izpolni po končani lekciji poučevanja. Ta obrazec bo pastorju oziroma odgovorni
osebi pokazal, koliko lekcij se je učilo in rezultate vsake študije.
Datum obiska/lekcije:
Poučeval je/sta:
Ime oseb, ki so bile obiskane/počevane:
Kraj poučevanja:
Predmet lekcije:
Kako je potekala ta študija?

3. Preberi Jakob 1,22. Če samo poslušamo Božjo Besedo, a je nikdar ne uvedemo
v prakso, kaj smo naredili?
4. Preberi Matej 7,24-27. Da bi bili preudarni ljudje, moramo ne le poslušati Jezusove izreke, ampak jih moramo
.
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5. Preberi Efežanom 4,11-12. Kdo naj bi opravljal delo služenja?
6. Preberi Apd 8,1, 4. Kdo je šel vsepovsod oznanjati Besedo?
7. Preberi Apd 8,1, 4. Kdo ni šel vsepovsod oznanjati besedo?
8. Preberi Apd 11,19-22. V zgodnji cerkvi Nove zaveze so verniki opravljali delo
služenja in temu je sledilo apostolsko vodstvo in poučevanje. V naših današnjih
cerkvah je vodstvo tisto, ki stvari spravi v tek in potem verniki sledijo. Kako Apd
11,19-22 potrjuje to izjavo?
9. Preberi 1 Kor 12,14-18. Potrebujemo vsak del Kristusovega telesa. Ne bi se smeli
primerjati med seboj. Popolno posvečenje Kristusu ni to, da delaš vse, ampak da
delaš to, za kar te je Bog usposobil, da delaš.
Kaj boš naredil z informacijami, ki si jih prejel v tej lekciji?

Verzi k vprašanjem
Jakob 1,22 Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.
Matej 7,24-27 »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu
možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. 25 Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na
skali. 26 Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. 27 Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in
zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.«
Efežanom 4,11-12 In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi
pastirji in učitelji, 12 da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa,
Apd 8,1, 4 Savel je bil med tistimi, ki so odobravali ta uboj.
Tisti dan je nastalo veliko preganjanje Cerkve v Jeruzalemu. Vsi razen apostolov so
se razkropili po krajih Judeje in Samarije. … 4 Tisti, ki so se razkropili, so vsepovsod oznanjali besedo.
Apd 11,19-22 Tisti, ki so se razbežali pred preganjanjem ob Štefanovi smrti, so prišli do Fenikije,
Cipra in Antiohije; vendar niso nikomur oznanjali besede razen Judom. 20 Med
njimi pa je bilo tudi nekaj mož s Cipra in iz Cirene, ki so po prihodu v Antiohijo
navezali stike tudi z Grki [Mnogi rkp. helenisti] in jim prinesli evangelij o Gospodu
Jezusu. 21 Gospodova roka je bila z njimi in veliko ljudi se je spreobrnilo h Gospodu
in sprejelo vero. 22 Glas o njih je prišel do ušes jeruzalemske Cerkve, tako da so
poslali Barnaba v Antiohijo.
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1 Kor 12,14-18 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak iz več delov. 15 Če bi
noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 16 Če bi
uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi
bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je
Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel.
Odgovori na vprašanja
3. Preberi Jakob 1,22. Če samo poslušamo Božjo Besedo, a je nikdar ne uvedemo
v prakso, kaj smo naredili?
Zaslepili sami sebe.
4. Preberi Matej 7,24-27. Da bi bili preudarni ljudje, moramo ne le poslušati Jezusove izreke, ampak jih moramo uresničevati .
5. Preberi Efežanom 4,11-12. Kdo naj bi opravljal delo služenja?
Sveti, ne kakšen določen razred ljudi, imenovan duhovništvo.
6. Preberi Apd 8,1, 4. Kdo je šel vsepovsod oznanjat Besedo?
Verniki, ki so bili razkropljeni.
7. Preberi Apd 8,1, 4. Kdo ni šel vsepovsod oznanjat besedo?
Apostoli. To vidimo iz tega, da je bila cerkev Nove zaveze tista, ki je bila
odgovorna za učeništvo.
8. Preberi Apd 11,19-22. V zgodnji cerkvi Nove zaveze so verniki opravljali delo
služenja, in temu je sledilo apostolsko vodstvo in poučevanje. V naših današnjih
cerkvah je vodstvo tisto, ki stvari spravi v tek in potem verniki sledijo. Kako Apd
11,19-22 potrjuje to izjavo?
Cerkev je slišala o spreobrnjenju novih vernikov in poslala Barnaba, da jim
pomaga.
9. Preberi 1 Kor 12,14-18. Potrebujemo vsak del Kristusovega telesa. Ne bi se smeli
primerjati med seboj. Popolno posvečenje Kristusu ni to, da delaš vse, ampak da
delaš to, za kar te je Bog usposobil, da delaš.
Kaj boš ti naredil z informacijami, ki si jih prejel v tej lekciji?
Dal jih bom v prakso s tem, da grem in uporabim svoj dar, da pomagam
drugim.

16 V učeništvu moramo uporabiti darove vseh

219

